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12. นายวรพรต  วงค์ค ามา  นักศึกษาชั้นปีที่  2  รหัส  6404106332  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ 

13. นายจักริน  ษมาจิตรสุริยา  นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส  6304101313   
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 

14. นางสาวพีระนันท์  ทองแม้น  นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส  6322101375  
  สาขาวิชาการผลิตสุกร คณะสัตวศาสาตร์และเทคโนโลยี 

15. นางสาวธัญญารัตน์  ซองเงิน  นักศกึษาชั้นปีที่  2  รหัส  6401101363  
  สาขาวิชาพืชไร่  คณะผลิตกรรมการเกษตร 

16. นายพสิษฐ  สปรีย์วัฒนะสกุล  นักศึกษาชั้นปีที่  2  รหัส  6422101421  
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

17. นายประกอบบุญ  ประดับวงษ์  นักศึกษาชั้นปีที่  2  รหัส  6401102388  
  สาขาวิชาพืชผัก  คณะผลิตกรรมการเกษตร 

18. นายชัชวาลย์  โล่ห์ประเสริฐ  นักศึกษาชั้นปีที่  2  รหัส  6410101309  
  สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

19. นางสาวชญาดา  ศรีชาย  นักศึกษาชั้นปีที่  2  รหัส  6415123313  
  สาขาวิชาพลังงานทดแทน  วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

20. นางสาวสุภัสสร  มณีย  นักศึกษาชั้นปีที่  2  รหัส  6404102324  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ 

21. นายพงศ์เทพ  ดาวช่วย  นักศึกษาชั้นปีที่  2  รหัส  6401101042   
  สาขาวิชาพืชไร่  คณะผลิตกรรมการเกษตร 

22. นายสมชาย  ชัยศรีสวัสดิ์  นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส  6318102447  
  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

23. นายพีรวิทญ์  พินเรา  นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส  6305101433  
  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิทยาลยับริหารศาสตร์ 

24. นายสมรัตน์  ศีลธรรม  นักศึกษาชั้นปีที่  2  รหัส  6404101346  
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 

25. นายจิรเดช  อรุณปรีย์  นักศึกษาชั้นปีที่  2  รหัส  6414102369 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ 

26. นางสาวสภิสรา  ทาวี  นักศึกษาชั้ปีที่  2 รหัส  6418102396  
  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.  กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 4 ทุน ดังนี้ 
1. นางสาวกุลกันยา  มีผดุง  นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส  6204102202  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
2. นายนพรัตน์  ชมภูธัญ  นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส  6205101350 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีอุทยาน  นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส  6214101317  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ  คณะศิลปะศาสตร์ 
 4. นายภูวนัตถ์... 
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4. นายภูวนัตถ์  สิงห์ใจ  นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส  6206102380  
สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ 

3.  วิทยาลัยพลังงานทดแทน  จ านวน 4 ทุน ดังนี้ 
1. นางสาวศิรินันท์  จะสาร  นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส  6215123344  

สาขาวิชาพลังงานทดแทน  วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
2. นายพนมกร  ผลาผล  นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส  6315123322  

สาขาวิชาพลังงานทดแทน  วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
3. นายมัทยาทิพย์  ขันค ากาศ  นักศึกษาชั้นปีที่  2  รหัส  6415124045  

สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน  วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
4. นางสาวชญานิษฐ์  ค าซอน  นักศึกษาชั้นปีที่  2  รหัส  6415124015   

สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน  วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

4.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม จ านวน 4 ทุน ดังนี้ 
1. นางสาววิลาสินี  จาติระเปา  นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส  6219103524  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 
2. นายนครินทร์  อ่อนตา  นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส  6219103512  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 
3. นายพุฒิพงศ์  แสงทอง  นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส  6319101310  

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 
4. นางสาวณัฐกานต์  สวนแก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส  6319103552  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

5.  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จ านวน 4 ทุน ดังนี้ 
1. นายไตรมาตร  พลายวงษ์  นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส  6209101331  

สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
2. นางสาวธันยา  หน่อวงศ์  นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส  6409101073  

สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
3. นายปัณณวิชญ์  ไชยเดช  นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส  6309102316  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
4. นางสาวปาณิสรา  สุขสวัสดิ์  นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส  6409102307   

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

6.  คณะศิลปศาสตร์  จ านวน 4 ทุน ดังนี้ 
1. นายเทพพิทักษ์  รัตนสากล  นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส  6314101331  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ  คณะศิลปศาสตร์ 
2. นายภัทราวุธ  โภคาปกรณ์  นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส  6314101375 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ  คณะศิลปศาสตร์ 
3. นางสาววราพร  คุ้มนก  นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส  6314102423 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ 
 4. นางสาวธิติพร...    

  










