
ล ำดับท่ี คณะ / สังกัด
1  น.ส.รัชนก เน่ืองบุรี  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2  น.ส.ดาราพร บัวดี  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3  น.ส.ฐิติกา เครือค า  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4  น.ส.วันรวี อาบโกเศส  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5  นายธวัชชัย ไชยกุล  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6  น.ส.วิลาวรรณ ปานสวย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7  นายก้องเกียรติ จูฑะสุวรรณศิริ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8  นายณัฐกฤต โต๊ะยิ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
9  นายนคเรศ คะเชนทร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

10  น.ส.วลัยวรรณ ลาสุด  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
11  น.ส.กัญวรรณ อยู่คง  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
12  น.ส.สุทธาวรรณ ค าสงวน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
13  น.ส.ชัญญานุช วงศ์แตง  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
14  น.ส.พิชนาถ คงแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15  น.ส.ณัฐนิชา พิเนตรโชค  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16  น.ส.ธนัญญา โนนศรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17  นายปณิธิ ทับทิม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18  นายปราชญพนธ์ ขบวนกล้า  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
19  น.ส.อภิญญา แพ้ภูเขียว  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
20  น.ส.กัลยา นาคอ่อน  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
21  น.ส.ศุภาพิชญ์ สรงประภา  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
22  นายธนายุทธ ค ามงคล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
23  น.ส.นิธินารถ อินทะวัน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
24  นายต้นตการ ภู่โกสีย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
25  นายวรวิทย์ คงช่ืนจิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
26  น.ส.หัสยา ปานฑผลิน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
27  น.ส.ปาริชาต ภาวินิจ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
28  น.ส.กนกวรรณ วรรณวงค์กา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
29  น.ส.กาญจณา สร้อยจิตร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
30  น.ส.ภรณ์ลดา บัวทอง  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
31  น.ส.กชกร ศุกรสุคนธ์  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
32  น.ส.ณภัทร ชัยชนะ  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

ช่ือ - สกุล

ประเภทขำดแคลนทุนทรัพย์
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33  น.ส.อรรัมภา บุญช่วย  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
34  น.ส.สุชานันท์ อาราเบีย  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
35  น.ส.มุทุตา แป้นพงษ์  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
36  น.ส.อมลวรรณ ทองช้อย  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
37  น.ส.หฤทัย บัวหนิด  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
38  น.ส.อนิตยา วงอุดม  คณะวิศวกรรมศาสตร์
39  น.ส.สุชาดา พูลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์
40  นายชัยมงคล เพ็งเต็ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์
41  น.ส.ภูริญาณ โพธากุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์
42  นายไชยา วรรณจักร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
43  นายธนวัฒน์ คงสมแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์
44  นายจักรพันธ์ สอนเมือง  คณะวิศวกรรมศาสตร์
45  นายเอกรัตน์ ทัศจรรย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
46  น.ส.นภัสสร จันทราภรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
47  นายศุภชัย เปไสล  คณะศิลปศาสตร์
48  น.ส.ธนัญญา ลินดาวงศ์  คณะศิลปศาสตร์
49  น.ส.อัษฎายุธ ช้างทอง  คณะศิลปศาสตร์
50  น.ส.สุดารัตน์ แก้วมืด  คณะศิลปศาสตร์
51  น.ส.วราเทพ กระศิริ  คณะศิลปศาสตร์
52  น.ส.วชิรญาณ์ วังเอ่ียมบุญ  คณะศิลปศาสตร์
53  น.ส.มุขตา รัมมะวุธ  คณะศิลปศาสตร์
54  น.ส.ปนัดดา พสุรัตน์  คณะศิลปศาสตร์
55  น.ส.นิศากร ยินดีรัมย์  คณะบริหารธุรกิจ
56  น.ส.อัจฉราพรรณ ศรีสวัสด์ิ  คณะบริหารธุรกิจ
57  นายกิตติศักด์ิ สืบส าราญ  คณะบริหารธุรกิจ
58  น.ส.อังคณาภรณ์ ศรีสุวรรณ  คณะบริหารธุรกิจ
59  น.ส.สุภาพร ฮีมซัม  คณะบริหารธุรกิจ
60  น.ส.จิรประภา อ่อนนอก  คณะบริหารธุรกิจ
61  น.ส.ภัสสร เลาหศิริปัญญา  คณะบริหารธุรกิจ
62  น.ส.วิรัญชนา วิโนทัย  คณะบริหารธุรกิจ



ล ำดับท่ี คณะ / สังกัด
1  นายรัฐวุฒิ สุรสุเมฆ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2  นายอนุรักษ์ แสงพิทักษ์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3  น.ส.พลอยนภัส เลิศบวรหิรัญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4  นายชัชพล อรัณยะนาค  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
5  นายพีรวัส หาญกุล  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
6  นายวีระพล ธรรมสิมมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
7  นายรัฐติพงษ์ ทีเร็ว  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
8  น.ส.ดารารัตน์ เอ้ียพิน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9  นายนิภัทร์ หมันเทศมัน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

10  นายณัฎฐพงค์ จรรยาธนโชติ  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
11  น.ส.ก่องกนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
12  นายรุจิภาส ตันติกุลไพบูลย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
13  น.ส.สุธีกานต์ บ่อสุวรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
14  น.ส.พิชนาถ รามัญ  คณะศิลปศาสตร์
15  น.ส.ณัฐนิชา พลชัยชนะถาวร  คณะศิลปศาสตร์
16  น.ส.ธนัญญา เอกอมรอรุณ  คณะบริหารธุรกิจ
17  นายปณิธิ เฉลิมพงษ์  คณะบริหารธุรกิจ

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีมีสิทธ์ิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์เพ่ือรับทุน

ประเภทกิจกรรมดีเด่น

ช่ือ - สกุล
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