
1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 62010280050 น.ส. จรรจิรา แสนภูวา

2 " 62010280051 น.ส. สุภสัสรา สุภาวฒิุ

3 " 62010280107 น.ส. เกสร สีหลา้

4 " 63010280004 นาย อุดมพงษ์ ศิริกุล

5 " 63010380005 นาย อนิวตั อสุภานนท์

6 " 63010280006 นาย ชินกรณ์ เอ้ือกิจชาคร

7 " 63010280007 นาย ปัญญา แซ่เตีย

8 " 63010280008 นาย วิชยั ซอระสี

9 " 63010280009 นาย สมปอง ราษแผน

10 " 63010280010 นาย ชาญณรงค์ โรยเรณู

11 " 63010280015 นาย สาธิต น่ิมละออ

12 " 63010280016 น.ส. วริศรา พิทกัษ์

13 " 63010280017 น.ส. อาภสัรา ทองมา

14 " 63010280018 นาย กิตติพงษ์ ปล้ืมจิตต์

15 " 63010280019 นาย สิทธิพนัธ์ สนสุวรรณ

16 " 63010280020 นาย สรวิศ สร้อยค า

17 " 63010280021 นาย โชคพรทวี อภินพหิรัณย์

18 " 63010280023 นาย วชัรพงษ์ นาคเกษม

19 " 63010280024 นาย เชาวรั์ตน์ วฑุฒนานนท์

20 " 63010280025 น.ส. ฐิติรักษ์ จนัทรศร

21 " 63010280026 นาย ถิรธรรม เณรพงษ์

22 " 63010280027 น.ส. ภาวินี มารมย์

23 " 63010280028 น.ส. พิมพผ์กา เมธาวงศว์ณิช

24 " 63010280029 น.ส. กญัญา พ่ึงอ ่า

25 " 63010280030 น.ส. สิทธินีย์ ป่ินทอง

26 " 63010280036 น.ส. ศาสนียา สุทธิอรุณรัตน์

27 " 63010280038 นาย ยทุธพร พรามเจริญ

28 " 63010280051 น.ส. ปิยากร สายทอง

29 " 63010280077 น.ส. ปวีณ์กร ศิริศุภเชษฐ์

30 " 63010280078 น.ส. ชนนัธร กรุตไทย

ประกาศรายช่ือนกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา ท่านอาจารยพิ์ศมยั แสงหิรัญ  
เพ่ือช่วยเหลือแก่นกัศึกษาผูไ้ดรั้บผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ปีการศึกษาท่ี 2563      ทุนละ 2,000 บาท         ประกาศ ณ  วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564

ล าดบัท่ี สาขา รหสันกัศึกษา ช่ือ-นามสกุล



ล าดบัท่ี สาขา รหสันกัศึกษา ช่ือ-นามสกุล

31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 63010280090 นาย วรพงษ์ แกว้ปู่

32 " 63010280091 น.ส. ณฐัติกุล ช่ืนข า

33 " 63010280094 น.ส. ณฐัติกาล ช่ืนข า

34 " 63010280096 นาย ปกรณ์ สุระภี

35 " 63010280107 นาย ปริญญา มาสุริยะ

36 " 63010280119 น.ส. ปาณิสรา ค ่าคูณ

37 " 63010280120 นาย จกัรกฤษณ์ แสงภู่แกว้

38 " 63010280121 นาย อภิสิทธ์ิ จอ้ยชู

39 " 63010280125 น.ส. เจนจิรา นระทีทาน

40 " 63010280126 น.ส. นวลอนงค์ ใจมงคล

41 " 63010280131 นาย ณฐันนัท์ วงษเ์สง่ียม

42 " 63010280132 น.ส. จุฑารัตน์ ใหม่คามิ

43 " 63010280134 น.ส. กาญจนา กระทุ่มเขตต์

44 " 63010280148 น.ส. สุวดี ยะวาวงษ์

45 การบญัชี 62010380023 น.ส. กลัยาณี ถ่ินเซโปน

46 " 62010380045 น.ส. ธญัญารัตน์ วินยัสมัพนัธุ์

47 " 62010380085 น.ส. นิตยา รัตนเพชร

48 " 62010380112 น.ส. ณุตประวีณ์ แสนภาพ

49 " 62010380175 น.ส. สุกญัญา ป้อมทอง

50 " 62010380205 นาย วฒิุนนัท์ เพชร์ภูมี

51 " 62010380207 น.ส. อริสรา อ่ิมใจ

52 " 62010380212 น.ส. ขวญัฤทยั อุ่นผาง

53 " 63010340007 น.ส. สโรชา รุ่งลิขิตเจริญ

54 " 63010340008 น.ส. คมัร์ภีรพรรณ วรรณจกัรศร

55 " 63010340012 น.ส. พรรณภทัร รุ่งศิริ

56 " 63010340015 น.ส. ธิดาลกัษณ์ ดาวใส

57 " 63010340017 น.ส. มธุมนต์ พุม่ปรึกษา

58 " 63010380018 น.ส. กมลวรรณ ชยัศรี

59 " 63010380038 น.ส. สุวิภา มีชนะ

60 " 63010380040 น.ส. ฐิตา กอบบุญ

61 " 63010380042 น.ส. ณฐัมน ยบุลชู

62 " 63010380043 น.ส. อญัญรินทร์ โภคาพาณิชย์

63 " 63010380044 น.ส. บุญญารัตน์ สุดประเสริฐ

64 " 63010380089 น.ส. ธิดารัตน์ ป๊อกบุญเรือง

65 " 63010380094 น.ส. เดือน เมฆชา



ล าดบัท่ี สาขา รหสันกัศึกษา ช่ือ-นามสกุล

66 การบญัชี 63010380096 น.ส. วิมนวรรณ บุญค า

67 " 63010380101 น.ส. สุภาภรณ์ อยูไ่กล

68 " 63010380106 นาย สุพสิน สโมสร

69 " 63010380123 น.ส. สุภาพร บุญจอง

70 " 63010380174 น.ส. ธนัยพร ทองทิพย์

71 " 63010380182 น.ส. ศิโรธร เนตรพล

72 " 63010380207 น.ส. ณชัพร ภูนุภา

73 " 63010380219 น.ส. ธิติยา เหล่าอุดม

74 " 63010380221 น.ส. ลกัขณา สายทุธ

75 " 63010380257 น.ส. ประภาพร มาระชน

76 " 63010380263 น.ส. พิมพช์นก กลางพิมาย

77 " 63010380281 น.ส. ไพรินทร์ เมามูล

78 " 63010380297 น.ส. เณศรา สร้อยสะอาด

79 การตลาด 60010470012 น.ส. หน่ึงฤทยั มหาวรรณ

80 " 62010480018 น.ส. นาตาชา เอ่ียมปรีดา

81 " 62010480035 น.ส. กาญจนา ปรางทอง

82 " 62010480036 นาย กฤษฎา พานทอง

83 " 62010480039 น.ส. ปนดัดา กญาสิทธ์ิ

84 " 62010480056 นาย เกียรต์ิชยั ถามูลเลศ

85 " 62010480057 น.ส. วิชญาพร วงค าหาร

86 " 62010480062 น.ส. สมใจ บุญเฉย

87 " 62010480068 น.ส. ณิชกานต์ เจนสาริกรรม

88 " 62010480069 น.ส. ณฎัฐา ศรีแกว้แดง

89 " 62010480070 น.ส. อินทิรา บุญมาเลิศ

90 " 62010480072 นาย จีรวฒัน์ บุญนาค

91 " 62010480073 นาย เทวิน วงคอ์นนัต์

92 " 62010480087 นาย ณธชั ศุภาณิชกญันิภา

93 " 62010480110 น.ส. ธิติชญาท์ ทองผาขจิต

94 " 62010480111 นาย ธีรยทุธ เหล็กกลา้

95 " 62010480112 นาย จกัพงษ์ เข่ือนเพช็ร

96 " 62010480126 น.ส. พิกุล วิเศษชาติ

97 " 63010480012 น.ส. ณนัฑิฎา ธาตรีธ ารง

98 " 63010480014 นาย อนาวิล ไชยมงคล

99 " 63010480020 น.ส. ฐิตินนัท์ เพ่ิมภกัดี

100 " 63010480025 น.ส. จารุจนัทร์ ธนากรพีรพฒัน์



ล าดบัท่ี สาขา รหสันกัศึกษา ช่ือ-นามสกุล

101 การตลาด 63010480028 น.ส. เจนจิรา วงคก่์อ

102 " 63010480072 นาย ประกาศิต ชูก าลงั

103 " 63010480080 น.ส. อรวรรณ์ โคตมนต์

104 " 63010480081 น.ส. เกวลิน จนัทร์พวง

105 " 63010480082 น.ส. พรญพฒัน์ แสงทอง

106 " 63010480083 นาย มนมนสกรณ์ เผือกทอง

107 " 63010480103 น.ส. ดุษฎี เอ่ียมมี

108 " 63010480146 น.ส. สุธิตรา สีผ้ึง

109 " 63010480152 น.ส. กมลชนก เหล็กสิงห์

110 การจดัการอุตสาหกรรม 61020370028 น.ส. ฟ้าใส เกษหอม

111 " 62020380009 นาย วรวฒิุ ผ่ึงกรรฐ์

112 " 62020380013 นาย ทองพล บุญช่วย

113 " 62020380020 นาย ธีรวฒัน์ บุญทนัเรือง

114 " 62020380027 นาย กิตติบดี กระยอม

115 " 62020380036 นาย กมัปนาท มีตุม้

116 " 62020380040 นาย ปัญญา สุขส าเนียง

117 " 62020380042 น.ส. ปวีณา สุขส าเนียง

118 " 63020380005 น.ส. เกษสุดา ฉิมวิเศษ

119 " 63020380013 น.ส. จริยา ลีทอง

120 " 63020380023 นาย ธีรภทัร์ เร่งศึก

121 " 63020380044 นาย กร บุญมาเลิศ

122 " 63020380062 น.ส. ปนิดา พนัธุ์อรุณ

123 " 63020380073 น.ส. ใบเฟินธ์ บุญยนื

124 " 63020380045 นาย รวีโรจน์ อินทฤทธ์ิ

125 เทคโนโลยีสารสนเทศ 61020110003 น.ส. บวรรัตน์ เทียนเพง็

126 " 61020110012 น.ส. วารุณี นวลจนัทร์

127 " 62020180028 นาย อลงกรณ์ แกว้ดุลดุก

128 " 62020180029 น.ส. สุวรรณา หอมเลิศ

129 " 620202180057 น.ส. วราเศรษฐ์ พนัธุ์หิรัญ

130 " 62020180062 น.ส. บุษบา เนียมมัน่คง

131 " 63020180024 นาย ธนานนท์ พิลึก

132 " 63020180026 น.ส. ปวีณา บุตตะกุล

133 " 63020180034 นาย ชานนท์ กวนสีลดั

134 " 63020180035 น.ส. วริศรา พรมดวงสี

135 " 63020180037 นาย ธนกร วีระมโนกุล
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136 เทคโนโลยีสารสนเทศ 63020180040 นาย ณฐัชา ทองจนัทรา

137 " 63020180042 น.ส. ลภสักร จนัทร์จรุญ

138 การจดัการ 62010170009 นาย กฤษฎา การะสิน

139 " 62010180018 น.ส. เจนจิรา โตสิงห์

140 " 62010180021 น.ส. พอนพิชา ชอย

141 " 62010180033 น.ส. พิมพาพร สวา่งวรรณ

142 " 62010180042 น.ส. ชมพู เจริญทองศรีวิไล

143 " 62010180063 น.ส. ธีวรา วรางคณาวราภรณ์

144 " 62010180066 น.ส. สุปรียา สนัตดุสิต

145 " 62010180067 นาย โมไนย ภู่แกว้

146 " 62010180091 น.ส. กนกกาญจน์ บุญเสริม

147 " 62020380002 นาย ศิลปชยั แผ่นทอง

148 " 63010180021 น.ส. น ้าฝน แอว้นารี

149 " 63010180108 นาย โกวิท ชุมทอง

150 โลจิสติกส์ 62020210007 นาย อ านาจ แซ่ล้ี

151 " 62020280009 น.ส. กาญจนาพร เหลาลา

152 " 62020280036 นาย ปรีชาพล เปล่ียนทพั

153 " 63020280048 น.ส. ณฐัพร มูหะหมดัตาเฮต

154 " 63020280049 น.ส. สาริตา ป่ันสนัเทียะ

155 " 63020280050 วา่ท่ีรต. สมหมาย ชลูด

156 " 63020280051 น.ส. อริสรา อิสระ

157 " 63020280106 น.ส. นภาพร ร่องบอน

158 " 63020280109 น.ส. โสภิดา มาระสาร

159 " 63020280124 น.ส. ภาวินี อิสระ

160 การท่องเท่ียว 61010670016 น.ส. ธญัญารัตน์ อินทนาม

161 " 61010670031 น.ส. ศิริลกัษณ์ เบเชกู่

162 " 62010680002 น.ส. พชัราภรณ์ เช้ือเมืองพาน

163 " 63010670005 น.ส. วิภาดา เทพชยั

หมายเหตุ  :    มหาวิทยาลยัฯ จะมอบทุนโดยการหกัค่าเทอมให้กบันกัศึกษาเป็นจ านวนเงิน คนละ 2,000  บาท

ภายในวนัท่ี  31   พฤษภาคม 2564


