
ขอใหนักศึกษาดําเนินการผูกพรอมเพยกับบัตรประชาชนไวรอนะคะ 

  (โอนเงินเขาบัญชีผานพรอมเพยบัตรประชาชนเทาน้ัน)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาทีไ่ดรับทุนการศึกษา
ภาคการศึกษาที ่1/2565 

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร



ล ำดับ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ ช่ือทุน เงินทุน หมำยเหตุ

1 นาย ธนากร อินทนู 64130041214 ผลิตบุญ (ต่อเน่ือง) 30,000          ก าหนดรับทุนจากผู้ให้ทุนจะแจ้งอีกคร้ัง

2 นาย ชัยมงคล น้ าทิพย์ 64130040673 ผลิตบุญ (รายปี) 15,000          ก าหนดรับทุนจากผู้ให้ทุนจะแจ้งอีกคร้ัง

3 นางสาว พนิดา ดาญาน 65130043846 ผลิตบุญ (รายปี) 15,000          ก าหนดรับทุนจากผู้ให้ทุนจะแจ้งอีกคร้ัง

4 นาย จิรายุ แสงจันทร์ 63130041576 ผลิตบุญ (รายปี) 15,000          ก าหนดรับทุนจากผู้ให้ทุนจะแจ้งอีกคร้ัง

5 นางสาว อมลิน เอกทัน 63130044335 ผลิตบุญ (รายปี) 15,000          ก าหนดรับทุนจากผู้ให้ทุนจะแจ้งอีกคร้ัง

6 นางสาว สุทธิดา ปรือทอง 62130045452 ผลิตบุญ (รายปี) 15,000          ก าหนดรับทุนจากผู้ให้ทุนจะแจ้งอีกคร้ัง

7 นางสาว สุทธิดา จอมค าสิงห์ 63130044063 ยูมีเญดา  15,000          ก าหนดรับทุนจากผู้ให้ทุนจะแจ้งอีกคร้ัง

8 นางสาว ทานตะวัน เบิกบาล 62130041270 อุ่นวงษ์  12,500          คัดเลือกผู้รับทุนโดยผู้แทนทุนอุ่นวงษ์

9 นาย อภิวัฒน์ ช่างเหล็ก 62130044370 อุ่นวงษ์  12,500          คัดเลือกผู้รับทุนโดยผู้แทนทุนอุ่นวงษ์

10 นาย สหพล นิลบารันต์ 64130043230 อุ่นวงษ์  12,500          คัดเลือกผู้รับทุนโดยผู้แทนทุนอุ่นวงษ์

11 นาย ไกรลาศ เหล่าไพบูลย์ศิลป์ 62130040413 อุ่นวงษ์  12,500          คัดเลือกผู้รับทุนโดยผู้แทนทุนอุ่นวงษ์

12 นางสาว รัชนีกร นามโคตร 63130040784 อุ่นวงษ์  12,500          คัดเลือกผู้รับทุนโดยผู้แทนทุนอุ่นวงษ์

13 นางสาว ชลลดา ทยานสิงห์ 61130040960 ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ นครราช 10,500          -

14 นาย ศุภฤกษ์ ศรีสงค์ 64130043182 รศ.อุทิศ หิมะคุณ 7,000            เข้าร่วมพิธีรับทุนกับญาติ รศ.อุทิศ ในวันท่ี 1 ก.ย 65

15 นาย เพชรทองแท้ ป่ินทอง 64130042217 รศ.อุทิศ หิมะคุณ 7,000            เข้าร่วมพิธีรับทุนกับญาติ รศ.อุทิศ ในวันท่ี 1 ก.ย 65

16 นางสาว ดาราพร นามศร 65130042030 รศ.อุทิศ หิมะคุณ 7,000            เข้าร่วมพิธีรับทุนกับญาติ รศ.อุทิศ ในวันท่ี 1 ก.ย 65

17 นาย กิติพันธ์ ดลโสภณ 63130041370 รศ.อุทิศ หิมะคุณ 7,000            เข้าร่วมพิธีรับทุนกับญาติ รศ.อุทิศ ในวันท่ี 1 ก.ย 65

18 นาย ศิริมงคล วรรณศักด์ิ 61130044429 รศ.อุทิศ หิมะคุณ 7,000            เข้าร่วมพิธีรับทุนกับญาติ รศ.อุทิศ ในวันท่ี 1 ก.ย 65

19 นาย กิตติศักด์ิ ประทุมศรี 65130040526 กองทุนเพ่ือคนดี 5,000            -

20 นางสาว ธัญทิพย์ สุระวิค 65130042542 กองทุนเพ่ือคนดี 5,000            -

รำยช่ือนักศึกษำรับทุนกำรศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2565

คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี



ล ำดับ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ ช่ือทุน เงินทุน หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำรับทุนกำรศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2565

คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

21 นางสาว ปาริชาติ พยอม 65130043657 เกียร์ 31 "ข้าวเท่ียงวันน้ีพ่ีเล้ียงน้องเอง" 2,000            -

22 นางสาว อนงรัตน์ พูนทอง 64130043586 เกียร์ 31 "ข้าวเท่ียงวันน้ีพ่ีเล้ียงน้องเอง" 2,000            -

23 นาย ชนะ นามวงศ์ 65130041213 เกียร์ 31 "ข้าวเท่ียงวันน้ีพ่ีเล้ียงน้องเอง" 2,000            -

24 นาย อรรถกฤต รินชาลี 63130044362 เกียร์ 31 "ข้าวเท่ียงวันน้ีพ่ีเล้ียงน้องเอง" 2,000            -

25 นางสาว สุขชฎา ไชยช่วย 63130044021 เกียร์ 31 "ข้าวเท่ียงวันน้ีพ่ีเล้ียงน้องเอง" 2,000            -

หมำยเหตุ : ทุนอุ่นวงษ์จ ำนวนทุนท้ังหมด 6 รำย แต่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกทุน 5 รำย 

ข้อมูล ณ 11 กรกฎำคม 2565


