
รายชื่อผู
ได
รับ "ทุนส�งน
องเรียนจบ" ระดับปริญญาตรี ชั้นป ท่ี 1  ประจําป การศึกษา 2560

1 60-001 นางสาว กนกกร สมบูรณ� มหาวิทยาลัยพะเยา - วิทยาศาสตร�การแพทย� โภชนาการและ
การกําหนดอาหาร

2 60-002 นางสาว กฤติมา งอยผาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - วิทยาการจัดการ การบัญชี

3 60-003 นางสาว กัญญ�วรา อินทแหยม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล-า
เจ-าคุณทหารลาดกระบัง

- อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีอาหาร

4 60-004 นางสาว กุลธิดา ภาโนมัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - การบัญชีและการจัดการ บัญชี

5 60-005 นางสาว ขวัญใจ ระวิชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เฉลิมพระเกียรติ 
จ.สกลนคร

ศิลปศาสตร�และวิทยาการจัดการ การบัญชี

6 60-006 นางสาว จันทร�เทวา ราชเจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล-า
เจ-าคุณทหารลาดกระบัง

- วิทยาศาสตร� เทคโนโลยีชีวภาพ

7 60-007 นางสาว จิราวรรณ� บุญนํา มหาวิทยาลัยขอนแก:น - บริหารธุรกิจและการบัญชี การเงิน

8 60-008 นางสาว เจตสุภา พัฒนกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� หาดใหญ: วิทยาการจัดการ บัญชี

9 60-009 นางสาว ชลิดา ม่ิงแก-ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมโยธา

10 60-010 นาย ชินาธิป ลาวัลย�สุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล-าเจ-าคุณทหาร
ลาดกระบัง

- วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมคอมพิวเตอร�

11 60-011 นาย ณัชภัทร มงคลลักษณ� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล-าธนบุรี บางมด สถาบันวิทยาการหุ:นยนต�ภาคสนาม วิศวกรรมหุ:นยนต�และ
ระบบอัตโนมัติ

12 60-012 นางสาว ณัฐรียา ยูรนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ

13 60-013 นางสาว ดาว อาชาวัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - สังคมศาสตร� จิตวิทยาสังคม

14 60-014 นาย นพคุณ บุญเพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - วิทยาการจัดการ การจัดการ
สารสนเทศทางธุรกิจ

15 60-015 นางสาว นริสา บุหรัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม: - วิศวกรรมศาสตร� เครื่องกล

16 60-016 นางสาว นันท�นภัส กิจอนันต�นิธิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคนิคกรุงเทพ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เคมี

17 60-017 นางสาว น้ําทิพย� ขวัญสุรัตน� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมโทรคมนาคม

18 60-018 นาย นิติภูมิ ศรีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมเครื่องกล

19 60-019 นาย นิธิศ สุริย� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม สาธารณสุขศาสตร� สาธารณสุขศาสตร�

20 60-020 นาย บัญชา อ:วมสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

21 60-021 นางสาว เบญจลักษณ� พงศ�พานิชย� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การบัญชี

22 60-022 นางสาว เบญจา สังข�แก-ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ตรัง พาณิชยศาสตร�และการจัดการ การบัญชี

23 60-023 นางสาว ปรีดาพร จันทุมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ศาลายา วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมอุตสาหการ

24 60-024 นางสาว ปลายฝน บรรจง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - วิทยาการจัดการ ธุรกิจระหว:างประเทศ

25 60-025 นางสาว ปDทมา ชาวประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ

บริหารธุรกิจ การบัญชี

26 60-026 นาย พจน�สกร ลาพิงค� มหาวิทยาลัยพะเยา - แพทยศาสตร� อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

27 60-027 นางสาว พรรณี ขาวศาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร� อาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาเอกคณะNo.
รหัสนัก

ศึกษาทุน
ช่ือ-นามสกุล มหาวิทยาลัย วิทยาเขต



รายชื่อผู
ได
รับ "ทุนส�งน
องเรียนจบ" ระดับปริญญาตรี ชั้นป ท่ี 1  ประจําป การศึกษา 2560

สาขาวิชาเอกคณะNo.
รหัสนัก

ศึกษาทุน
ช่ือ-นามสกุล มหาวิทยาลัย วิทยาเขต

28 60-028 นางสาว พิมพ�ใจ ผุยพงษ� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม สาธารณสุขศาสตร� สาธารณสุขศาสตร�

29 60-029 นางสาว เพ็ญแข ภูภราดัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ� มนุษยศาสตร� จิตวิทยา

30 60-030 นาย ภคพงษ� ปูEแก-ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีการอาหาร

31 60-031 นาย ภูวนาถ ทองสินธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

32 60-032 นาย มงคล คําภิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย�

33 60-033 นางสาว มนปริยา นาพยัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� อุตรดิตถ� เกษตรศาสตร� วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีการอาหาร

34 60-034 นางสาว มัณนาน สลาตาโซะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� - วิทยาการจัดการ การจัดการ

35 60-035 นาย มุมิน หะยีมะดีเยHาะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� - วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมโยธา

36 60-036 นางสาว รจนา ตะเพียรทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - บริหารธุรกิจ การบัญชี

37 60-037 นางสาว วรกานต� บุตรสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พระนครเหนือ วิทยาศาสตร� วัสดุศาสตร�

38 60-038 นางสาว วริศรา ใจศิลปI มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - การบัญชีและการจัดการ บัญชี

39 60-039 นาย ศฐา ชัยมงคลทรัพย� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล-าธนบุรี บางมด วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมเคมี

40 60-040 นางสาว โศรญา โอนสันเทียะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา บริหารธุรกิจ การบัญชี

41 60-041 นางสาว สะมิตา แก-วธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม วิทยาศาสตร� ชีววิทยา

42 60-042 นาย สุเกษม เปาสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล-านนา เชียงใหม: วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมแม:พิมพ�

43 60-043 นางสาว สุชานาถ วรกาญจนานนท� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� หาดใหญ: วิทยาการจัดการ บัญชี

44 60-044 นางสาว สุนิศา บรรเทิงใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร� - วิทยาการจัดการ การบัญชี

45 60-045 นาย สุพัฒน� ศรีทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก:น วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมเครื่องกล

46 60-046 นางสาว สุพัตรา จันทเมธิ มหาวิทยาลัยนเรศวร - วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมเคมี

47 60-047 นางสาว สุมาลี ใสปDน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ-านสมเด็จเจ-าพระยา - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล-อม

48 60-048 นางสาว สุวนันท� เมืองฮามพันธ� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟMาและ
อิเล็กทรอนิกส�

49 60-049 นางสาว อติพร ทิพย�โภชน� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ศาลายา วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมอุตสาหการ

50 60-050 นาย อธิวัฒน� อบภิรมย� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - วิศวกรรมศาสตร� ทั่วไป

51 60-051 นางสาว อาทิตยา สังหวิทย� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก:น วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมเครื่องกล

52 60-052 นางสาว อุษณี วงนางาม มหาวิทยาลัยนครพนม - วิทยาศาสตร� เคมี

53 60-053 นางสาว อุษา เดชทะศร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - วิทยาศาสตร� เคมี



รายชื่อผู
ได
รับ "ทุนส�งน
องเรียนจบ" ระดับปริญญาตรี ชั้นป ท่ี 2  ประจําป การศึกษา 2560

1 59-001 นางสาว กรรณิกา แผ�วกระโทก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - วิศวกรรมศาสตร" วิศวกรรม

2 59-002 นาย กฤษณะ เกษาหอม มหาวิทยาลัยแม'ฟ)าหลวง - เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร"

3 59-003 นาย กล�า แซ'ย'าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร - วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี ฟ1สิกส"

4 59-004 นางสาว กอรณินท"ณัฐกรณ" เกิดม่ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ" - เกษตรศาสตร" เกษตรศาสตร"

5 59-005 นางสาว คริสตยาพร จึงวัฒนสกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - การบัญชีและการจัดการ การบัญชี

6 59-006 นาย จักรพันธ" ขันทะศิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ" - วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี เคมี

7 59-007 นาย ฉยาบดี แซ'เจ่ีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคนิคกรุงเทพ วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี เคมี

8 59-008 นาย ฉลาด เสนารถ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ" วิศวกรรมศาสตร" วิศวกรรมเครื่องกล

9 59-009 นาย เฉลิมลาภ ลิ้มประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"ฯ - วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร"

10 59-010 นางสาว ชลธิชา ฉิมลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - วิทยาการจัดการ การบัญชี

11 59-011 นางสาว ชลธิดา หุมอาจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม

12 59-012 นางสาว ณัชชา กว�างขวาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ" สังคมศาสตร" การบัญชี

13 59-013 นางสาว ณัฏฐณิชา เหมืองจา มหาวิทยาลัยแม'ฟ)าหลวง - สํานักวิชาวิทยาศาสตร"สุขภาพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

14 59-014 นางสาว ณัฐวดี ตะนะคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

สกลนคร ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี
การอาหาร

15 59-016 นางสาว ทิฆัมพร ไกรเกรอะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

ตรัง วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีการ
ประมง

อุตสาหกรรมอาหาร

16 59-017 นางสาว ทินาภา กมลเดชฤทธา มหาวิทยาลัยบูรพา สระแก�ว โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร"
และบริการธุรกิจ

การจัดการ

17 59-018 นางสาว ธิดารัตน" สวัสด์ิพงศ"ธาดา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ" สังคมศาสตร" การบัญชี

18 59-019 นางสาว น้ําฝน คําอินเหลา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
เจ�าคุณทหารลาดกระบัง

ลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตร" วิศวกรรมสารสนเทศ

19 59-021 นางสาว นิษฐิกาญจน" สุวรรณเสมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

สงขลา ศิลปศาสตร" อาหารและโภชนาการ

20 59-022 นางสาว บุณยานุช แก�วฉบับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ" - วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร"

21 59-023 นางสาว เบญจรงค" อภิรักษ"ทรัพย" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคนิคกรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร" วิศวกรรมเคมี

22 59-024 นางสาว ปIอกิม แซ'ลิ้ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" บางเขน บริหารธุรกิจ การบัญชี

23 59-025 นางสาว ปาณิศา ศิวิลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" ตรัง พาณิชยศาสตร"และการจัดการ การบัญชี

24 59-026 นางสาว ป1ยะณัฐ อรุณโณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม วิทยาลัยสหเวชศาสตร" สาธารณสุขศาสตร"

25 59-027 นางสาว พัชริกา ไชยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
เจ�าคุณทหารลาดกระบัง

ลาดกระบัง วิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"ประยุกต"

26 59-028 นางสาว พาณิชย" รูปโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี เคมี

No.
รหัสนัก

ศึกษาทุน
ช่ือ-นามสกุล มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ วิชาเอก



รายชื่อผู
ได
รับ "ทุนส�งน
องเรียนจบ" ระดับปริญญาตรี ชั้นป ท่ี 2  ประจําป การศึกษา 2560

No.
รหัสนัก

ศึกษาทุน
ช่ือ-นามสกุล มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ วิชาเอก

27 59-030 นางสาว ภรภัทร บรรจงศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ

หันตรา เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

พืชศาสตร"

28 59-031 นางสาว มณฑกานต" วงศ"ตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร"และ
เทคโนโลยีการอาหาร

29 59-032 นางสาว มาสกKะ มูเซะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" เฉลิมพระเกียรติ 
จ.สกลนคร

สาธารณสุขศาสตร" อนามัยสิ่งแวดล�อม

30 59-033 นางสาว มุทิตา จันทร"สมาน มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน สาธารณสุขศาสตร" อนามัยสิ่งแวดล�อม

31 59-034 นางสาว มุสลีมะฮ" สาแลบิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" ตรัง พาณิชยศาสตร"และ
การจัดการ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32 59-035 นางสาว รัชนี เหล'าทองสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี เคมี

33 59-036 นางสาว วณิชยา วงษ"แหวน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - บริหารธุรกิจและการบัญชี คอมพิวเตอร"ธุรกิจ

34 59-037 นางสาว วรชา บุตรเรียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

จันทบุรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ" 
และการจัดการนวัตกรรม

35 59-038 นาย ศรราม ดอนม'วง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ" - เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร"

36 59-039 นางสาว ศรันยา สายแวว มหาวิทยาลัยนเรศวร - วิทยาศาสตร" ชีววิทยา

37 59-040 นางสาว ศรีประไพ พรมดวงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม - วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี เคมี

38 59-041 นางสาว ศศิธร สัตรูพ'าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - วิทยาศาสตร" อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

39 59-042 นางสาว ศิริรัตน" แล�วด�วง มหาวิทยาลัยพะเยา - วิทยาศาสตร"การแพทย" โภชนาการ
และโภชนาบําบัด

40 59-043 นางสาว ศุภลักษณ" อุปชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี ชีววิทยา

41 59-044 นางสาว สกุลรัตน" ประจัญฤทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - การบัญชีและการจัดการ การบัญชี

42 59-045 นางสาว สากีนะห" เย็ง วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ยะลา วิทยาศาสตร" สาธารณสุขศาสตร"

43 59-046 นางสาว สุดารัตน" หมัดหมีม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" หาดใหญ' วิทยาการจัดการ การบัญชี

44 59-047 นางสาว สุพิชชา คงอินทร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

ตรัง วิทยาศาสตร"และ
เทคโนโลยีการประมง

อุตสาหกรรมอาหาร

45 59-048 นางสาว สุพิชญา ไชยวิสุทธิกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ"อาหาร

46 59-049 นางสาว สุภิศา ทัพเจริญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - สาธารณสุขศาสตร" สาธารณสุขศาสตร"

47 59-050 นางสาว หนึ่งฤทัย ดวงแก�ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - เกษตรและชีวภาพ วิทยาศาสตร"และ
เทคโนโลยีการอาหาร

48 59-051 นางสาว อมิตตา ขวัญเวียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ" - วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี เคมี

49 59-052 นางสาว อัสมะ สาเมาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" เฉลิมพระเกียรติ 
จ.สกลนคร

วิทยาศาสตร"และวิศวกรรมศาสตร" วิศวกรรมไฟฟ)า

50 59-053 นางสาว อุมาภรณ" วิโสจสงคราม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" ตรัง พาณิชยศาสตร"
และการจัดการ

การบัญชี



รายชื่อผู
ได
รับ "ทุนส�งน
องเรียนจบ" ระดับปริญญาตรี ชั้นป ท่ี 3  ประจําป การศึกษา 2560

1 58-001 นางสาว กนกพร ขุมทรัพย� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - วิทยาการจัดการ การตลาด

2 58-002 นางสาว กนกภรณ� พรมรัตน� มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เคมี

3 58-004 นางสาว กาญจนา อ่ิวสง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� นครศรีธรรมราช บัญชี บัญชี

4 58-005 นางสาว ขวัญเรือน ป1ญจะชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ

นนทบุรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การบัญชี

5 58-006 นางสาว จารุวรรณ จิตติธรรมรัตน� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ� พลศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6 58-007 นางสาว จิราภรณ� สร7อยทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เคมี

7 58-008 นางสาว จุรีรัตน� หอมสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม วิทยาลัยสหเวชศาสตร� สาธารณสุขศาสตร�

8 58-010 นาย ชิติพัทธ� พิมล วิทยาลัยการสารธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สาธารณสุขศาสตร� สาธารณสุขชุมชน

9 58-011 นางสาว ฐานิดา นุชแดง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน สังคมศาสตร� จิตวิทยาพัฒนาการ

10 58-012 นางสาว ณัชนันท� จินาติ มหาวิทยาลัยแม:ฟ<าหลวง - เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการ
สร7างภาพเคลื่อนไหว

11 58-014 นางสาว ณัฐภรณ� สอนจันทร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เคมี

12 58-015 นางสาว ณัฐสิมา บุญหลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก:น วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมอุตสาหกรรม

13 58-016 นางสาว ณัธฐา พิทักษ� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ

นนทบุรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลสารสนเทศ การบัญชี

14 58-017 นาย ธนดล จิตวัฒนศิริกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - วิทยาศาสตร� เคมี

15 58-018 นางสาว ธนภรณ� ชาติกรณ� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย - พาณิชยศาสตร�และการบัญชี บริหารธุรกิจ

16 58-019 นาย นพดล สิทธิกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา ภาคพายัพ วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมโยธา

17 58-020 นางสาว นภาพร พลมาตย� มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สถิติประยุกต�

18 58-021 นาวสาว นวรัตน� คีรีธีรกุล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน การจัดการและการท:องเที่ยว ธุรกิจระหว:างประเทศ

19 58-022 นาย นัท วิภาตะวัต มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ องครักษ� พลศึกษา สาธารณสุขชุมชน

20 58-023 นางสาว น้ําฝน ลายนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคนิคกรุงเทพ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร

21 58-024 นางสาว นีราณัฐ แซ:กอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ชีววิทยา

22 58-025 นาย บุญชู - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคนิคกรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมเคมี

23 58-026 นางสาว บุษราคัม จันใด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� - เทคโนอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส�

24 58-027 นางสาว ปณิกกา สนเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป

25 58-028 นางสาว ภัทรสุฎา ทวีพงษ� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร�

ศาลายา วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมอุตสาหการ

26 58-029 นางสาว มุทิตา พันธุ�บุญมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร�

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ บริหารธุกิจ การบัญชี

27 58-030 นาย ยุทธชัย อุสุพานิชย� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เคมี

28 58-031 นางสาว โยษิตา กรุณาก7อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําแพงแสน เกษตรกําแพงแสน เกษตรทั่วไป

คณะ สาขาวิชาเอกNo.
รหัสนัก

ศึกษาทุน
ช่ือ-นามสกุล มหาวิทยาลัย วิทยาเขต



รายชื่อผู
ได
รับ "ทุนส�งน
องเรียนจบ" ระดับปริญญาตรี ชั้นป ท่ี 3  ประจําป การศึกษา 2560

คณะ สาขาวิชาเอกNo.
รหัสนัก

ศึกษาทุน
ช่ือ-นามสกุล มหาวิทยาลัย วิทยาเขต

29 58-032 นาย ราชศักด์ิ วาหมงคล มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ องครักษ� พลศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

30 58-033 นางสาว รุ:งรัตน� สุพงษ�วิบูลพันธ� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เฉลิมพระเกียรติสกลนคร วิทยาศาสตร�และวิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมศาสตร�

31 58-034 นางสาว วรรณนิสา ลือหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - สาธารณสุขศาสตร� โภชนาการ
และการกําหนดอาหาร

32 58-035 นาย วรวิทย� เนียมหอม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - บัญชีและการจัดการ บัญชี

33 58-036 นาย วันชัย แซ:เจ่ีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมไฟฟ<า

34 58-038 นางสาว วิไลวรรณ สุดสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคนิคกรุงเทพ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร� ธุรกิจอาหาร

35 58-039 นางสาว ศรัณยา เชอมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เคมี

36 58-040 นาย ศักด์ิป1ญญา วงศ�บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตร� อิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม

37 58-041 นางสาว ศิริพร อนุวงศ�ประพันธ� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร�

38 58-042 นางสาว ศิริลักษณ� ประมูลจักโก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร7าว เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ

39 58-043 นาย ศุภกิจ แซ:หย:าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง - เทคโนโลยีอุสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร�ซอฟต�แวร�

40 58-044 นางสาว สร7อยทิพย� ครองเจริญสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7า
พระนครเหนือ

ระยอง วิทยาศาสตร�พลังงานและสิ่งแวดล7อม กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
และสิ่งแวดล7อม

41 58-046 นางสาว สิรินยา เจริญชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการ
อาหาร

42 58-048 นางสาว สุภาภรณ� นาคอินทร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม

43 58-050 นางสาว อโรชา ไชยลังกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคนิคกรุงเทพ บริหารธุรกิจ การบัญชี

44 58-051 นางสาว อลิษา ภัทรพิสิทธิ์พร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เกษตรศาสตร� ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล7อม

วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีการอาหาร

45 58-052 นางสาว อารีนา กูโน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - วิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและ
การเกษตร

จุลชีววิทยา

46 58-053 นางสาว อินทุอร ประสพวิริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

จันทบุรี เทคโนโลยีสังคม การจัดการทั่วไป



รายชื่อผู
ได
รับ "ทุนส�งน
องเรียนจบ" ระดับปริญญาตรี ชั้นป ท่ี 4  ประจําป การศึกษา 2560

1 57-002 นางสาว กมลชนก ซิ้มสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ศิลปศาสตร! อาหารและโภชนาการ

2 57-003 นางสาว กัลยารัตน! รสโหมด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล*าพระ
นครเหนือ

ระยอง วิทยาศาสตร! พลังงานและ
สิ่งแวดล*อม

เทคโนโลยีพลังงาน
และการจัดการ

3 57-004 นางสาว เกศณีย! กิจบัญชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ! - การจัดการ บัญชี

4 57-005 นางสาว คัมภีรพรรณ ไชยหิรัณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ! วิศวกรรมศาสตร! วิศวกรรมโยธา

5 57-006 นาย จักริน สุทธิโก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี เทคโนโลยีสังคม การจัดการ

6 57-007 นาย เจษฎา มูลวงศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก9น วิศวกรรมศาสตร! อิเล็คทรอนิคส!และโทรคมนาคม

7 57-008 นางสาว ชุติมน นุ*ยเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โลจิสติกส!อุตสาหกรรมอาหาร

8 57-009 นางสาว ชุติมา ปรีพูล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี เคมี

9 57-010 นางสาว ซากีนา สุหลง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

10 57-011 นาย ตักวา ยูโซ@ะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร! - วิศวกรรมศาสตร! วิศวกรรมโยธา

11 57-012 นางสาว ธัญลักษณ! สารปรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี เคมี

12 57-013 นาย นพณัฐ พูนประโคน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - วิศวกรรมศาสตร! -

13 57-014 นางสาว นฤภร เจริญศิล มหาวิทยาลัยบูรพา สระแก*ว โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร!
และบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจทั่วไป

14 57-015 นางสาว นฤมล พูลสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ! สังคมศาสตร! ธุรกิจระหว9างประเทศ

15 57-016 นางสาว นิภาพร ประทีปคีรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล*าธนบุรี บางมด วิศวกรรมศาสตร! วิศวกรรมโยธา

16 57-017 นางสาว นิรชา โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน การจัดการและการท9องเที่ยว การเงิน

17 57-019 นางสาว เบญจวรรณ เล9าทรัพย! มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็คโทรนิกส!และ
คอมพิวเตอร!

18 57-020 นางสาว ปภัสสร กันทะ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร! สาธารณสุขชุมชน

19 57-021 นางสาว ประการัง ซ*ายจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - วิทยาการจัดการ การบัญชี

20 57-022 นางสาว ปEญญาพร คงเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล*าพระ
นครเหนือ

ระยอง วิทยาศาสตร! พลังงานและ
สิ่งแวดล*อม

กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
และสิ่งแวดล*อม

21 57-023 นาย พรรษิษฐ! วัฒนาประสบสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม9 - วิศวกรรมศาสตร! วิศวกรรมคอมพิวเตอร!

22 57-024 นางสาว พิชชาภา เพ็งพลา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

23 57-026 นางสาว ภัทรพร หาทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - วิศวกรรมศาสตร! -

24 57-027 นางสาว มลเฑียร ดลสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม วิทยาลัยสหเวชศาสตร! สาธารณสุขศาสตร!

25 57-028 นางสาว มัณฑนา ขุนบุญ มหาวิทยาลัยนเรศวร - บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร!และการ
สื่อสาร

การบัญชี

26 57-029 นางสาว มาลี แซ9กือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู9บ*านจอมบึง - วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี เคมี

27 57-030 นางสาว รสทิพย! ประกอบแก*ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ

นนทบุรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การบัญชี

28 57-031 นางสาว รัตติกานต! ลี้กิจเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! บางเขน วิทยาศาสตร! จุลชีววิทยา

No.
รหัสนัก

ศึกษาทุน
ช่ือ-นามสกุล มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ

สาขาวิชาเอก
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No.
รหัสนัก

ศึกษาทุน
ช่ือ-นามสกุล มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ

สาขาวิชาเอก

29 57-032 นางสาว รุ9งนภา พันเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ

30 57-033 นางสาว วรัญญา โกฏิรักษ! มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - สาธารณสุขศาสตร! สาธารณสุขศาสตร!

31 57-034 นาย วัชระ จันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร! เกษตรศาสตร!และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร

32 57-035 นาย วีรยุทธ เกตุพิบูลย! มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - วิศวกรรมศาสตร! วิศวกรรมทั่วไป

33 57-036 นางสาว ศศิธร เชียงภูกอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ! - วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี ชีววิทยา

34 57-037 นาย ศิริชัย ผานัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

ขอนแก9น วิศวกรรมศาสตร! เครื่องกล

35 57-038 นางสาว สมฤทัย เพ็ชรศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! เฉลิมพระเกียรติ จ.
สกลนคร

ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ทรัพยากรเกษตรและ
การจัดการการผลืต

36 57-039 นางสาว สิริเกศ กาเหว9านาค มหาวิทยาลัยบูรพา สระแก*ว โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร!
และบริหารธุรกิจ

การจัดการ

37 57-040 นางสาว สุปรีญา สําราญชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม9 - วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร!

38 57-041 นาย สุพจน! เส9มือแม9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม9 แม9ฮ9องสอน วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร!

39 57-042 นางสาว สุมาลี นาสุริวงศ! มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - การบัญชีและการจัดการ การบัญชี

40 57-043 นางสาว สุรทิพย! ทัศวรณ! มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม วิทยาลัยสหเวชศาสตร! สาธารณสุขศาสตร!

41 57-044 นางสาว สุรนุช หิรัญธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช
(ทุ9งใหญ9)

อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ

42 57-045 นางสาว สุรีย! จอแม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! เฉลิมพระเกียรติ จ.
สกลนคร

ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยีการอาหาร

43 57-046 นางสาว สุวัจนันท! ดีประดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร! เกษตรศาสตร!และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี
การอาหาร

44 57-047 นางสาว ชนกนันท! ทองนํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

45 57-049 นาย อภิเดช จิตตนูนท! มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! เฉลิมพระเกียรติ จ.
สกลนคร

ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยีการอาหาร

46 57-050 นางสาว อมิตา พจน!มนต!ปNติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร!

วังไกลกังวล บริหารธุรกิจ การบัญชี

47 57-051 นาย อาหลี หลีแจ* มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร! - วิศวกรรมศาสตร! วิศวกรรมโยธา

48 57-052 นางสาว อิศรา อัศปอนพันธ! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช
(ทุ9งใหญ9)

อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ


