
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563  

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
------------------------------------------------------- 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ได้ดำเนินการเปิด        
รับสมัครบุคคลเพื ่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั ้นสูง            
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททุน 5 ปี และ      
2 ปี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง 
(ปวส.) ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  
เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง นั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับ
ทุนโดยผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) และนำรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดกรองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทักท้วง  ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 
เมษายน พ.ศ. 2563  จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง     
ปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกแนบท้ายประกาศ  

  ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความประสงค์ทักท้วงผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุน  สามารถดำเนินการ
ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

   ประกาศ ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร) 
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  ปีการศึกษา 2563 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) 
ศึกษาต่อ ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

1. ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) 
 1.2 สาขาวิชาช่างยนต์ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท 
1 นางสาวหทัยชนก อาจอุดม ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2 นายพิสิษฐ์ ทุมนันท์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3 นายจีรศักดิ์ อุ่นฤทธิ์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
4 นางสาวกรรณิการ์ เงาะเศษ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
5 นายสรยุทธ แสนเย็น ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
6 นายกฤษดา ราชชมภ ู ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
7 นายคมคันศร สวาพักดิ์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
8 นางสาวสุพรรณิกา จันทร์เพ็งเพ็ญ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
9 นางสาวนภัสสร มหานิล ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

10 นายรัฐธรรม แสงส่อง ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
11 นางสาวสรณ์สิริ อนุยันต์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
12 นายณัฐ ชินอ่อน ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
13 นายธันวา ชัยเทศน์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 
 1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวกนกอร ลีทอง ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2 นางสาวปิยฎา ทาไทสงฆ์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3 นางสาวนำกมล ศรีพลาย ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
4 นายพงษ์ศกร นิคร ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
5 นายยุทธพงษ์ ลีทอง ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
6 เด็กหญิงมินตะยา มีชัย ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
7 นายณัฐนันท์ แก้วศรีไตรย์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
8 นายกฤษกร เทพิน ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
9 นางสาวหัสฬา ผลชื่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

10 นายอนุชา เจริญรส ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
11 นายอาทิตย์ พรมสุริย์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
12 นางสาวบุษยมาส ทิพย์คำมี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
13 นางสาวสุดารัตน์ ยันตะพันธ์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

 



1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
14 นายอรรถชัย ทัศน์จันดา ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
15 นางสาวรุจิรา มาจอมศรี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
16 นางสาวจินตนา สวัสด ี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
17 นางสาวรินรดา ศรีนุกูล ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
18 นางสาวสิริยากร สีม่วง ด้อยโอกาส 
19 นางสาวสุพัตรา อาสาสร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 
2. ประเภททุน 2 ปี (ปวส.)   

2.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในระบบราง 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท 
1 นายปกรณ์เกียรติ ศรีลาพัฒน์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2 นายจักริน วงศ์ประทุม ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3 นายรวิโรจน ์ คำสุรีย์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
4 นายนพไนย แก้วดวงดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
5 นายวาทิตย์ ด้วงวิกุล ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
6 นายพลชาติ ทรัพย์ใส ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
7 นายธนบดี สุวรรณไชยรบ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
8 นายเด่นชัย ปรินิพันธ์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
9 นางสาวกมลวรรณ ทางาม ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

10 นายเกียรติศักดิ์ สังเวียนวงศ์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
11 นายบุญเลิศ อ่อนคำหล้า ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
12 นางสาวจีรนันท์ นาคำ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
13 นางสาวสุพรรษา แจ่มบาล ด้อยโอกาส 
14 นางสาวอารีญา จินดา ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
15 นายนพชัย ปรีวาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
16 นายชิษณุพงษ์ ภูยอดรัมย์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
17 นายชนกานต์ จำวงศ์ลา ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
18 นายพุฒิพงศ์ พันรัตน์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
19 นายปฏิภาณ งามงอน ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

   


