


ลําดับ คณะ ลายมือชื่อ โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นายเกียรตินันท์ ลงทอง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2 นางสาวจุฑามาศ คูระนันท์ บริหารธุรกิจ
3 นายธาวินวัชร์ บุญเสริมวงศา สถาปัตยกรรมศาสตร์
4 นายอดิทัศน เอ่ียมรักษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 นายจิรวัฒน์ อิทธิศรัทธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลําดับ คณะ ลายมือชื่อ โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นายพสิษฐ์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 นางสาวณิชาพัชร์  วัชรประชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 นายรังสรรค์ ศรีรุ่งเรือง ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม
4 นายกกุพชัย ทวีสัตย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 นางสาวศิริภัสสร พิเศษฤทธ์ิ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6 นางสาวรัญชิดา แสงมาน เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7 นางสาวอณัญญา เกาฏีระ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8 นางสาวกมลลักษณ์  นาคแสง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
9 นางสาวภัคมณวีร์  พุ่มกร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
10 นางสาวศิรดา จันทนา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
11 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
12 นางสาวนัฐนันท์ แช่มพวงงาม บริหารธุรกิจ
13 นางสาวทิพวรรณ  สีแก้ว บริหารธุรกิจ
14 นายรัชกิจ วงษ์ไชยเสน บริหารธุรกิจ
15 นางสาวปนัดดา สังฆะมาตย์ บริหารธุรกิจ
16 นางสาวจิดาภา พุทธเมฆา บริหารธุรกิจ
17 นางสาวอภิญญา สุภาพ บริหารธุรกิจ

รายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับทุน ประเภทกิจกรรมดีเด่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันท่ี 8 มิถุนายน 2560

ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับทุน ประเภทเรียนดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันท่ี 8 มิถุนายน 2560

ชื่อ - สกุล



18 นางสาวนัทฐิกาญจน์  พรมสอน บริหารธุรกิจ
19 นางสาวปิยนุช  เสริมสุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 นางสาวแพรวพรรณ  กองกะแซง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 นางสาวปริดสะดี นิลต่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 นายธีระพงศ์ นกดํา วิศวกรรมศาสตร์
23 นายอุดมศักด์ิ อ๊อดผล วิศวกรรมศาสตร์
24 นางสาวฐาปนี แก้วประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์
25 นางสาวกานต์รวี ตันตระกูล ศิลปศาสตร์
26 นางสาวจิดารัตน์ เลี่ยมกลาง ศิลปศาสตร์
27 นางสาวเศรษฐี จันทร์เหมือน ศิลปศาสตร์
28 นางสาวสุนิตรา พ่ึงใจ ศิลปศาสตร์
29 นางสาววันวิสาข์ กะไชยวงษ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
30 นางสาวอัจฉริยา ก.ศรีสุวรรณ อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
31 นางสาวฉัตรสุดา ทองแก้ว อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
32 นายชาติชาย คนขยัน อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
33 นายรัฐติพงษ์ ทีเร็ว สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
34 นางสาวฐิติพร อารีเอ้ือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
35 นายสุดที่รัก ทองขวัญใจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
36 นางสาวอลิษา แย้มอยู่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

ลําดับ คณะ ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นายณัฐพงษ์ คัดทะจันทร์ ศิลปศาสตร์
2 นางสาวสุนิษา ออกแมน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 นางสาวนันทวัน เหล่ารัตนอุ่นจิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 นางสาวปภัสรา วงค์เลี้ยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 นางสาวนาริตา ธนูศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 นางสาวพัชราภรณ์  บุตรวัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นางสาวบุญทิวา ทับทิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์บุญณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับทุน ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันท่ี 9 มิถุนายน 2560

ชื่อ - สกุล



9 นางสาวจันทร์รัตน์  ทับทิมเขียว อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
10 นายอภิสิทธ์ิ นิติธรรมรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์
11 นายก้องเกียรติ จูฑะสุวรรณศิริ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
12 นายศักด์ิชัย ยังไพบูลย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13 นางสาวปริดสะดี นิลต่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 นางสาววราภรณ์ วุฒิวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 นายมงคลยศ จุปะวันทอง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16 นางสาวสุภาวดี แซ่หลาย เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
17 นางสาววรรณชณา  วันติยา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
18 นายอัษฎายุธ สุขขา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
19 นายอภิสิทธ์ิ เดชวรรณ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
20 นายอภิชิต ตังละแม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
21 นายวงศกร ต้ังสมบูรณ์ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
22 นางสาวรัชนก เน่ืองบุรี เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
23 นายวีระชัย ศรีจันจรา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
24 นางสาวดาราวรรณ  เขียนไชยขันธ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
25 นางสาวอรยา ภิรมย์ทอง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
26 นางสาวกนกวรรณ  เกษมาชม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
27 นางสาวนัถฐา กันจาด เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
28 นางสาวชนิษฐา อยู่บุรี เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
29 นางสาวธนาภา อยู่สุข เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
30 นางสาวกัญญ์วรา นามวงษ์ชัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
31 นางสาวอรอุมา พงษ์โสภณ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
32 นางสาวศตพร ยามเลย เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
33 นางสาวณัฎฐลักษณ์  ไชยคีรี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
34 นางสาวอรุณรัตน์ พิณพะยูร วิศวกรรมศาสตร์
35 นางสาวดลยา เกียรตินอก เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
36 นางสาวปิญานุช รัตนเพียร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
37 นางสาวปภาวดี วิสุทธิเศรษฐ์ บริหารธุรกิจ
38 นายอริยะ กิจไกรมงคล สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
39 นางสาวนภัสสร แสงทอง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
40 นายพชรดนย์ บรรจงพินิจ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
41 นางสาวสุรีพร ฤทธ์ิเดช ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
42 นางสาวปาลิดา เหมะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 นางสาวรังสิมา ตระการจันทร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน



44 นางสาวณัฐมล พรหมชาติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
45 นางสาวอัจฉราพร สอนศิริ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
46 นางสาวณัฐวรรณ พรมชาดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 นางสาวอารีฎา ชูช่วย เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน


