ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1935 /2564)
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคต้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
---------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1837/2564) ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
ได้ ป ระกาศรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา ประเภท ข ภาคต้ น มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ประจาปีการศึกษา 2564 แล้วนั้น
บัดนี้ คณะอนุกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมอนุกรรมการทุนฯ
ครั้ ง ที่ 3/2564 เมื่ อ วั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2564 มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ร ายชื่ อ แนบท้ า ยประกาศนี้
จ านวน 124 คน รวมเป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 2,080,000 บาท (สองล้ า นหนึ่ ง แสนสองหมื่ น บาทถ้ ว น)
เป็ น ผู้ ได้รั บ ทุน การศึกษาประเภท ข ภาคต้น มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติ ม)
ทุนการศึกษาเอกชนส่วนกลาง เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้นและจะโอนเงิน
ทุนการศึกษาผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ผูก
ระบบพร้ อมเพย์ (Prompt Pay) กั บเลขบั ตรประจ าตั วประชาชนเท่ า นั้ น จึ ง จะสามารถรองรั บ เงิ น โอน
ทุนการศึกษาได้ นักศึกษาต้องดาเนินการให้เสร็จ ภายในวัน จันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 หากพ้น
กาหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว
อนึ่ง นักศึกษาที่ได้รั บทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องทางานหรือทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมหรือช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือคณะตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะร้องขอหรือ
กาหนดจานวนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ ได้รับทุน การศึก ษา
ในปีการศึกษาถัดไป และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเอกชนส่วนกลางต้องเขียนจดหมายขอบคุณเจ้าของทุน
รายงานผลการเรียนทุกปีการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

ขั้นตอนและช่องทางการลงทะเบียน
พร้อมเพย์ของแต่ละธนาคาร

(รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบบันทึกการทางานหรือกิจกรรมบาเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคมหรือช่วยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
(สาหรับนักศึกษาที่ได้รบั ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ชื่อ-สกุล....................................................................................................... รหัสนักศึกษา............................................................................... คณะ........................................................................................ เบอร์โทร..................................................
ชื่อทุนการศึกษาที่ได้รบั .................................................................................................................. มูลค่าทุน...................................................... บาท/ปี การศึกษา ภาคเรียนที่...................... ปี การศึกษา...................................
ลาดับ

วันทางาน
(วัน / เดือน / ปี )

งาน/กิจกรรมที่ได้รบั มอบหมาย
รายละเอียดของงาน

จานวน
ชัว่ โมง

ชื่อหน่ วยงานที่มอบหมาย
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

ลายมือชื่อ
ผูร้ บั รองการทากิจกรรม
ตราประทับหน่ วยงาน (ถ้ามี)

งาน/กิจกรรม :
รายละเอียด :

งาน/กิจกรรม :
รายละเอียด :

งาน/กิจกรรม :
รายละเอียด :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

หมายเหตุ

ลงชื่อ............................................. นักศึกษาทุน
(นาย/น.ส.....................................................)
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ............
แบบฟอร์มนี้ ใช้บนั ทึกการทางาน/กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์สาหรับนักศึกษาทุน ตามเงือ่ นไขของทุนการศึกษาและประกาศมหาวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์
ผูร้ บั รอง/ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

-2บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาเอกชนสวนกลาง
ภาคตน ปการศึกษา 2564
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1935/2564
ลําดับที่ คํานําหนา

ชื่อ

สกุล

รหัส

ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
ชั้นป

คณะ

ภูมิลําเนา

1.ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง จํานวน 2 ทุนๆละ 40,000 บาท รวมเปนเงิน 80,000 บาท
ทุนตอเนื่อง จนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร GPA ไมต่ํากวา 2.50
1 นาย

จิรายุทธ

2 นางสาว กิตติกาล

ฤาชัย

643050008-4

1 คณะศึกษาศาสตร

นาน

สุนันทวิริยาภรณ

643450729-0

1 คณะสหวิทยาการ

ชลบุรี

2.ทุนวิจิตรพงศพันธุ เพื่อสงเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม จํานวน 70 ทุนๆละ 20,000 บาท
รวมเปนเงิน 1,400,000 บาท ทุนตอเนื่อง จนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร GPA ไมต่ํากวา 2.50
1 นาย

จิรานุวัฒน

โยชนเมืองไพร

603050279-9

5 คณะศึกษาศาสตร

รอยเอ็ด

2 นางสาว ธัญลักษณ

ชูทอง

603150090-2

5 คณะเภสัชศาสตร

พัทลุง

3 นางสาว ศศิวิมล

อินมียืน

613020391-4

4 คณะวิทยาศาสตร

บึงกาฬ

4 นางสาว ปยฉัตร

จินดาศิริ

613040056-6

4 คณะวิศวกรรมศาสตร

5 นางสาว ณุกานดา

เกียรติกิจกุล

613070310-0

4 คณะแพทยศาสตร

หนองคาย

6 นาย

เฉลิมกลิ่น

613130036-1

4 คณะทันตแพทยศาสตร

ปทุมธานี

7 นางสาว ปาณิสรา

พลดี

613160125-4

4 คณะเทคโนโลยี

8 นางสาว ลักษณา

คําเรืองศรี

613210525-1

4

9 นางสาว ปริมประภา

นาสมวาส

613270184-5

4 คณะนิติศาสตร

10 นาย

เหลืองเจริญลาภ

623020045-4

3 คณะวิทยาศาสตร

นครราชสีมา

11 นางสาว พรพิมล

ภูตะลา

623020444-0

3 คณะวิทยาศาสตร

บุรีรัมย

12 นางสาว ลฎาภา

วิระคาม

623020951-3

3 คณะวิทยาศาสตร

กาฬสินธุ

13 นางสาว สุทธิดา

เพชรรัตน

623030083-0

3 คณะเกษตรศาสตร

ชัยภูมิ

14 นางสาว ภัทรนันท

ปุเลโต

623040301-0

3 คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาสารคาม

15 นาย

กองเกิด

623050013-9

3 คณะศึกษาศาสตร

ขอนแกน

16 นางสาว จิรนันท

สินสุพรรณ

623060021-4

3 คณะพยาบาลศาสตร

บุรีรัมย

17 นางสาว จุฑามาศ

ศรีวอคํา

623060023-0

3 คณะพยาบาลศาสตร

มหาสารคาม

18 นาย

พาที

623080436-3

3

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอนแกน

วงคมวง

623210001-6

3

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ชัยภูมิ

วรกันต

คธาวุฒิ

จักรกฤษณ

ศุภโชค

19 นางสาว ขนิฎฐา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

หนองบัวลําภู

หนองบัวลําภู
ขอนแกน
ขอนแกน
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ภาคตน ปการศึกษา 2564
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1935/2564
ลําดับที่ คํานําหนา

ชื่อ

สกุล

รหัส

ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
ชั้นป

คณะ

ภูมิลําเนา

2.ทุนวิจิตรพงศพันธุ เพื่อสงเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม จํานวน 70 ทุนๆละ 20,000 บาท
รวมเปนเงิน 1,400,000 บาท ทุนตอเนื่อง จนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร GPA ไมต่ํากวา 2.50
20 นางสาว จตุพร

สีหานู

623210082-0

3

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

กาฬสินธุ

21 นาย

ทุมไมล

623220108-2

3 คณะศิลปกรรมศาสตร

สกลนคร

22 นางสาว ไพลิน

ผาจันทร

623220113-9

3 คณะศิลปกรรมศาสตร

ขอนแกน

23 นาย

มาหา

623220204-6

3 คณะศิลปกรรมศาสตร

กาฬสินธุ

24 นางสาว ณัฐริญา

วิกาสาโร

623270036-1

3 คณะนิติศาสตร

ขอนแกน

25 นางสาว ฐิติมา

ชัยจะโปะ

623270222-4

3 คณะนิติศาสตร

นครราชสีมา

26 นางสาว อาทิตยา

บัวจารย

623270378-3

3 คณะนิติศาสตร

ขอนแกน

27 นางสาว วิยะดา

มาโพธิ์

623280065-8

3

28 นางสาว รัตนาภรณ

เขจรภักดิ์

633020171-0

2 คณะวิทยาศาสตร

กาฬสินธุ

29 นาย

บุตรราช

633020617-6

2 คณะวิทยาศาสตร

ศรีสะเกษ

30 นางสาว ชัชชญา

จิตรกลาง

633030049-1

2 คณะเกษตรศาสตร

ชัยภูมิ

31 นาย

จักรี

สุระพล

633030194-2

2 คณะเกษตรศาสตร

สุรินทร

32 นาย

กฤษกร

พงษซุย

633030215-0

2 คณะเกษตรศาสตร

กาฬสินธุ

33 นางสาว เยาวลักษณ

กรวยทอง

633030313-0

2 คณะเกษตรศาสตร

สุรินทร

34 นางสาว รุจิรา

พลโคตร

633050063-5

2 คณะศึกษาศาสตร

ชัยภูมิ

35 นางสาว ดวงชีวัน

ทักขินัย

633060043-5

2 คณะพยาบาลศาสตร

รอยเอ็ด

36 นางสาว ภัทรารดี

คุมวงคไชย

633060076-0

2 คณะพยาบาลศาสตร

สกลนคร

37 นาย

นามีผล

633070109-5

2 คณะแพทยศาสตร

สมุทรสาคร

38 นางสาว ชมพูนุช

บุญสายันต

633070289-7

2 คณะแพทยศาสตร

นนทบุรี

39 นางสาว นิษามน

ลาภเมือง

633080134-0

2

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอนแกน

40 นาย

ทองทิพย

633080136-6

2

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หนองคาย

41 นางสาว ภักจีราวดี

จุลมา

633080500-1

2

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอนแกน

42 นางสาว ทัศนาภรณ

สุเทพ

633080783-3

2

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เพชรบูรณ

43 นางสาว อาภาพร

ถิตยวิลาศ

633090087-7

2 คณะเทคนิคการแพทย

กาฬสินธุ

ธนวัฒน
ศิริศกั ดิ์

วสันต

ธรรพณธร

เบ็ญจพล ริกกี้

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น

หนองบัวลําภู
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ภาคตน ปการศึกษา 2564
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1935/2564
ลําดับที่ คํานําหนา

ชื่อ

สกุล

รหัส

ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
ชั้นป

คณะ

ภูมิลําเนา

2.ทุนวิจิตรพงศพันธุ เพื่อสงเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม จํานวน 70 ทุนๆละ 20,000 บาท
รวมเปนเงิน 1,400,000 บาท ทุนตอเนื่อง จนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร GPA ไมต่ํากวา 2.50
44 นางสาว จิดาภา

คนยืน

633110022-6

2 คณะสาธารณสุขศาสตร

กาฬสินธุ

45 นางสาว ศศิมนตรา

แสนคําวัง

633110071-3

2 คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาสารคาม

46 นางสาว ธิดาภรณ

กิจไธสง

633200029-1

2

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

บุรีรัมย

47 นางสาว นันทิชา

ประทุมมา

633200098-2

2

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

อุดรธานี

48 นางสาว ภัทรลดา

วัฒนะโสภณวิชญ

633210605-5

2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

เลย

49 นางสาว อิสราภรณ

คํามุกชิก

633220122-9

2 คณะศิลปกรรมศาสตร

อุดรธานี

50 นาย

วิชัยศรี

633220221-7

2 คณะศิลปกรรมศาสตร

ขอนแกน

51 นางสาว นวลจันทร

ศรีปญญา

633270008-7

2 คณะนิติศาสตร

บึงกาฬ

52 นางสาว พิชญาภัค

พรรณจิตต

633270522-3

2 คณะนิติศาสตร

กาฬสินธุ

53 นางสาว กาญจนา

ศรีบุญเพ็ง

643030254-1

1 คณะเกษตรศาสตร

ขอนแกน

54 นางสาว จิรารัตน

หัตถาพงษ

643030580-8

1 คณะเกษตรศาสตร

ขอนแกน

55 นางสาว เพราพิลาศ

ภูวศิษฎเบญจภา

643040181-6

1 คณะวิศวกรรมศาสตร

นครราชสีมา

56 นาย

รั้งกระโทก

643040211-3

1 คณะวิศวกรรมศาสตร

นครราชสีมา

57 นางสาว ณิชาภัทร

ศิริป

643040479-1

1 คณะวิศวกรรมศาสตร

เลย

58 นางสาว เพชรศิริ

ขันติโชติ

643040762-6

1 คณะวิศวกรรมศาสตร

นครราชสีมา

59 นาย

คํามีภา

643050147-0

1 คณะศึกษาศาสตร

60 นางสาว นิภาพร

โพธิ์พันเรือ

643080119-7

1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หนองบัวลําภู

61 นางสาว ธนพร

บึงไกร

643080190-1

1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ศรีสะเกษ

62 นางสาว วราภรณ

คําใบ

643080195-1

1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สุรินทร

63 นาย

กออําไพร

643080375-9

1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

นครพนม

64 นางสาว ศศิกานต

เกียรติจุทามณี

643080572-7

1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

นครราชสีมา

65 นางสาว เสาวลักษณ

สวัสดิ์มูล

643110010-4

1 คณะสาธารณสุขศาสตร

ขอนแกน

66 นาย

ภัคบุญเพิ่ม

643110059-4

1 คณะสาธารณสุขศาสตร

สุรินทร

ประชาชู

643210129-2

1

ธัญพงษ

วิษณุ

วิทยา

พันธุทิพย

ฐิติพันธ

67 นางสาว สุธินี

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ขอนแกน

หนองคาย

-5บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาเอกชนสวนกลาง
ภาคตน ปการศึกษา 2564
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1935/2564
ลําดับที่ คํานําหนา

ชื่อ

สกุล

รหัส

ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
ชั้นป

คณะ

ภูมิลําเนา

2.ทุนวิจิตรพงศพันธุ เพื่อสงเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม จํานวน 70 ทุนๆละ 20,000 บาท
รวมเปนเงิน 1,400,000 บาท ทุนตอเนื่อง จนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร GPA ไมต่ํากวา 2.50
68 นางสาว พิชญสินี

เพชรแกวมหาภิญโญ 643210598-7

1

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

อุดรธานี

69 นาย

ปรินทร

ศิริปะกะ

643280012-1

1

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น

อุดรธานี

70 นาย

จิรศักดิ์

วิเวกวินย

643320003-1

1 คณะเศรษฐศาสตร

ขอนแกน

3.ทุนมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย จํานวน 10 ทุนๆละ 20,000 บาท
รวมเปนเงิน 200,000 บาท ทุนตอเนื่อง จนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร GPA ไมต่ํากวา 2.50
1 นางสาว ปรียานุช

เหลื่อมเภา

613040511-8

4 คณะวิศวกรรมศาสตร

นครพนม

2 นางสาว พิชญสินี

โสดร

613070234-0

4 คณะแพทยศาสตร

อุดรธานี

3 นาย

ชลาธิป

ขุมทอง

633050466-3

2 คณะศึกษาศาสตร

สุรินทร

4 นาย

ศิริโชค

ศิริวิชา

643020522-8

1 คณะวิทยาศาสตร

หนองคาย

5 นางสาว ภัทรสุดา

สารสี

643020945-0

1 คณะวิทยาศาสตร

ขอนแกน

6 นางสาว ศิรประภา

ภาวงศ

643030290-7

1 คณะเกษตรศาสตร

สกลนคร

7 นางสาว อุปริมาพร

ภูแดน

643030589-0

1 คณะเกษตรศาสตร

ขอนแกน

8 นาย

บํารุงไทย

643220208-0

1 คณะศิลปกรรมศาสตร

อุดรธานี

9 นางสาว ชลธิชา

คําแกว

643450294-9

1 คณะสหวิทยาการ

หนองบัวลําภู

10 นางสาว สุมิตา

สุขแสงดี

643450671-5

1 คณะสหวิทยาการ

หนองคาย

ธนพล

4.ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จํานวน 1 ทุนๆละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน 20,000 บาท
1 นางสาว ปาลิดา

ศรีกุล

623080086-4

3

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

กาฬสินธุ

5.ทุนศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ จํานวน 10,000 บาท ทุน“ดุสิต – ปริศนา โคตรวงษา” ปที่ 21
จํานวน 10,000 บาท จํานวน 1 ทุนๆละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน 20,000 บาท
1 นาย

ดนุพร

ชัยศรี

623040031-3

3 คณะวิศวกรรมศาสตร ขอนแกน

-6บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาเอกชนสวนกลาง
ภาคตน ปการศึกษา 2564
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1935/2564
ลําดับที่ คํานําหนา

ชื่อ

สกุล

6.ทุนบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด
1 นาย

ชินวัตร

รหัส

ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
ชั้นป

คณะ

ภูมิลําเนา

จํานวน 40 ทุนๆละ 10,000 บาท รวมเปนเงิน 400,000 บาท

อุนเจริญ

643280100-4

1

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น

รอยเอ็ด

2 นางสาว พรสวรรค

ศรีหะ

643280073-1

1

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น

เลย

3 นางสาว อินทุอร

นาคมะเริง

643270346-8

1 คณะนิติศาสตร

4 นางสาว ธัญรัตน

เฉลยพจน

643210147-0

1

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ชัยภูมิ

5 นางสาว ศิรินภา

ชาตะเคน

643200068-2

1

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

อุบลราชธานี

6 นางสาว ญาณิศา

ภานุมาตย

643200037-3

1

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

มุกดาหาร

7 นางสาว ดารารัตน

พรมประโคน

643180005-5

1 คณะสัตวแพทยศาสตร

สกลนคร

8 นางสาว ศุภิสรา

ศราภัย

643090062-4

1 คณะเทคนิคการแพทย

ขอนแกน

9 นางสาว โศจิรัตน

ชองกลาง

643070350-1

1 คณะแพทยศาสตร

นครราชสีมา

10 นางสาว เจนนิศา

ศรีดาจันทร

643070335-7

1 คณะแพทยศาสตร

มหาสารคาม

11 นาย

อแลน

ตติยะสุนทร

643070285-6

1 คณะแพทยศาสตร

รอยเอ็ด

12 นาย

ณรงคกร

แสนบรรดิษฐ

643060127-0

1 คณะพยาบาลศาสตร

สกลนคร

13 นางสาว กัญญารัตน

การงานดี

643060018-5

1 คณะพยาบาลศาสตร

สุรินทร

14 นางสาว ธนาภรณ

จันทรบัวลา

643040527-6

1 คณะวิศวกรรมศาสตร

สกลนคร

15 นาย

สรพัศ

พรมเวียง

643030044-2

1 คณะเกษตรศาสตร

ขอนแกน

16 นาย

อนุชา

ศรีสุราช

643020113-5

1 คณะวิทยาศาสตร

สกลนคร

17 นางสาว ศิริมา

เขียวสะอาด

633410047-9

2 คณะสหวิทยาการ

ขอนแกน

18 นางสาว สุภาพร

ดาบพลออน

633210547-3

2

สกลนคร

19 นางสาว สุพรรณษา

ประดับคลาย

633160097-5

2 คณะเทคโนโลยี

นครราชสีมา

20 นางสาว พัชริดา

อนุสุริยา

633160012-9

2 คณะเทคโนโลยี

ขอนแกน

21 นาย

นุมสกุล

633040028-3

2 คณะวิศวกรรมศาสตร

เพชรบูรณ

22 นางสาว กัลยกร

ศิริโรจนกุล

633030441-1

2 คณะเกษตรศาสตร

ชัยภูมิ

23 นาย

วาจาสัตย

633030141-3

2 คณะเกษตรศาสตร

บึงกาฬ

24 นางสาว กมลพร

งามยิ่ง

633020935-2

2 คณะวิทยาศาสตร

รอยเอ็ด

25 นางสาว ธารทิพย

ชาติพุทรา

633020846-1

2 คณะวิทยาศาสตร

ขอนแกน

ชลัท
ธีรภัทร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

เลย

-7บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาเอกชนสวนกลาง
ภาคตน ปการศึกษา 2564
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1935/2564
ลําดับที่ คํานําหนา

ชื่อ

สกุล

6.ทุนบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด

รหัส

ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
ชั้นป

คณะ

ภูมิลําเนา

จํานวน 40 ทุนๆละ 10,000 บาท รวมเปนเงิน 400,000 บาท

26 นางสาว นฤมล

มีบุตรสา

623200053-3

3

27 นางสาว อมลวรรณ

ภูถาดงา

623070357-5

3 คณะแพทยศาสตร

กาฬสินธุ

28 นางสาว กฤติยาพร

มหัตกุล

623070345-2

3 คณะแพทยศาสตร

สกลนคร

29 นางสาว ศิรินันท

ออนบุญมา

623040635-1

3 คณะวิศวกรรมศาสตร

หนองบัวลําภู

30 นาย

วงภูทร

623040022-4

3 คณะวิศวกรรมศาสตร

อุดรธานี

31 นางสาว สุวิภา

อํามา

623030215-9

3 คณะเกษตรศาสตร

ขอนแกน

32 นางสาว ธนวรรณ

ธนบุรี

623030092-9

3 คณะเกษตรศาสตร

สุรินทร

33 นางสาว ปภัสราภรณ

วรรณชัย

623020871-1

3 คณะวิทยาศาสตร

ขอนแกน

34 นางสาว วิชญาดา

จิตบุญ

623020234-1

3 คณะวิทยาศาสตร

รอยเอ็ด

35 นางสาว พิชาณิกา

จันทะพรโสม

613210213-0

4

36 นางสาว สุพัตรา

วังคีรี

613070326-5

4 คณะแพทยศาสตร

ชัยภูมิ

37 นางสาว รุงทิพย

ผองพุธ

613070251-0

4 คณะแพทยศาสตร

นครปฐม

38 นางสาว พีรญา

โพธิชัยชิน

613070249-7

4 คณะแพทยศาสตร

กาฬสินธุ

39 นาย

ปยะสมบัติ

603420015-3

5 คณะสหวิทยาการ

ขอนแกน

อยูสอน

593180126-8

6 คณะสัตวแพทยศาสตร กรุงเทพมหานคร

วรวุฒิ

ภากร

40 นางสาว สมิตา

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

หนองบัวลําภู

อุบลราชธานี

