
ล ำดับท่ี สำขำวิชำ
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

1 นาย กิตติพงษ์ บุญล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ
2 นางสาว สุภาพรรณ แสงจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้า
3 นางสาว หัสยา ปานฑผลิน วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
4 นางสาว นาถนภา ประกิระสา อาหารและโภชนาการ
5 นางสาว พอเพียง ภูสิลาแทน อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
6 นางสาว อธิชา เลิศพานิช อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
7 นางสาว ณีรนุช ทองทิพย์ อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
8 นางสาว วิราณี พิมพ์งาม อาหารและโภชนาการ
9 นางสาว อาทิตยา เท่ียงธรรม อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
10 นางสาว นริศรา คูณพันธ์ อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
11 นางสาว ปริศนา ทาสี อุตสาหกรรมการบริการอาหาร

คณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน
12 นาย ธนกร วิริยะ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
13 นางสาว เจนนิสา  อัครปัญญาพาณิชย์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
14 นางสาว ปรรัชน์ วิชาสุด เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

15 นางสาว ภูริตา วงศ์บรรทะกิจ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รำยช่ือนักศึกษำท่ีเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ทุนกำรศึกษำ ประเภทขำดแคลนทุนทรัพย์

ช่ือ - สกุล

วันอังคำรท่ี 8 กันยำยน 2563  เวลำ 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง Learning Space 1 ช้ัน 3 อำคำรเอนกประสงค์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศูนย์เทเวศร์)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
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16 นางสาว พิสชา พรหมเศียร์ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
17 นางสาว ภัทรธิดา รัตนกระจ่าง การเงิน
18 นางสาว กชกร บุญครอง การจัดการท่ัวไป
19 นางสาว บุญยานุช บุตรพรม ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟแวร์
20 นางสาว ปฐมพร ธรรมนวรัตน์ การจัดการ
21 นางสาว นุขนาถ ขันตี การบัญชี-การบัญชีการเงิน
22 นาย พีรพัฒน์ เพชรลุ การบัญชี-การบัญชีการเงิน
23 นางสาว ธิดารัตน์ งามข า การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
24 นางสาว อุมาพร สุขศิริ การบัญชี-การบัญชีการเงิน
25 นางสาว ศศลักษณ์ ปวงสุข การบัญชี-การบัญชีการเงิน
26 นางสาว โยธการณ์ เผือกผ่อง การจัดการ-การจัดการท่ัวไป
27 นางสาว ชญาภรณ์ ร่มสุข การบัญชีการเงิน
28 นางสาว อิศราภรณ์ คงสิงห์ การบัญชี-การบัญชีบริหาร
29 นางสาว ธัญญารัตน์ เหลืองเวคิน การบัญชี-การบัญชีการเงิน
30 นางสาว นิษฐา วงศ์ถนอม การบัญชี-การบัญชีบริหาร
31 นาย ชุติพนธ์ วงษ์พันธ์ุ การบัญชี-การบัญชีการเงิน
32 นางสาว ปัญจรัตน์ ปริติไตรย์รัตน์ การตลาด-การบริหารการตลาด
33 นางสาว นิศากร ยินดีรัมย์ การบัญชี-การบัญชีการเงิน
34 นางสาว ปานทิพย์ ดิสคุ้ม การจัดการ-การจัดการท่ัวไป
35 นางสาว ปัญญารัตน์ แก้วนุช การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
36 นางสาว ณัฎฐา ตีสองเมือง การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
37 นางสาว ศศิประภา ศรีบุญเรือง การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
38 นางสาว จิตรลดา งามเลิศ การบัญชีการเงิน
39 นางสาว จิราภา พรหมนิล การบัญชี
40 นางสาว กนกภรณ์ เกียรติโกศลกุล การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
41 นางสาว สุภาวดี ลิขิตบวร การบัญชี-การบัญชีการเงิน
42 นางสาว ฟ้าลิขิต ชูรักษ์ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
43 นาย อัครกฤษ คณินธนะรัช การตลาด-การบริหารการตลาด
44 นาย สุริยา โมลาศีล ระบบสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
45 นางสาว กนกพร ถมค า การเงิน
46 นางสาว สุชาดา หมายเกิด การเงิน
47 นางสาว กัญญารัตน์ แจ่มสอาด การบัญชี-การบัญชีการเงิน
48 นางสาว นิธิกานต์ ลักษมีมณีเลิศ การตลาด -การส่ือสารการตลาด
49 นางสาว ภันทิลา หยงหนู การบัญชี-การบัญชีบริหาร
50 นางสาว อรอุมา แก้วกอง การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
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51 นางสาว ปนัดดา เปร่ืองสันเทียะ การบัญชี-การบัญชีการเงิน
52 นางสาว ธิดารัตน์ แอตาล การบัญชี-การบัญชีการเงิน
53 นางสาว ณัฐริกา สุพร การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
54 นางสาว จิราวรรณ วรรงศ์ การตลาด
55 นางสาว ประสิตา ธรรมพิทักษ์ การบัญชีบริหาร
56 นางสาว เจนจิรา วันนี การสอบบัญชี
57 นาย ประเสริฐ อินทรก าแหง การบัญชี-การบัญชีการเงิน
58 นาย ธวัชชัย นิตย์โรจน์ ระบบสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
59 นางสาว พิมพ์ชนก เช่ียววุฒิภาค การบัญชี-การบัญชีการเงิน
60 นางสาว รดา ม่ันกตัญญู ธุรกิจระหว่างประเทศ
61 นางสาว เจนจิรา จันทรา การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
62 นางสาว นิรดา ส าโรงแสง การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิตัล
63 นาย ทัตพงศ์ สุสุนทร ระบบสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
64 นางสาว จิราวรรณ อันไธสงค์ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
65 นางสาว น  าทิพย์ พัดเงิน การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
66 นางสาว เกษมณี รุ่งอินทร์ การบัญชีการเงิน
67 นางสาว ธิดารัตน์ ดีใจ การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
68 นางสาว ปิยาพร พงษ์กษัตริย์ การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ช่ือ - สกุล


