
ท ำเนียบผู้อุปกำระทุนกำรศึกษำ 
และรำยช่ือนักศึกษำผู้ได้รับกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ อำคำรเรียนรวม ๕ ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

……………………………………. 
 

๑. ทุนกำรศึกษำ บริษัท อัศวโสภณ จ ำกัด 
จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๗๑๙๐๓๑๖ นำงสำวเพลินสุข สุรินทร์วรำงกูร แพทยศำสตร์  
๒. ๕๗๑๙๐๓๖๕ นำงสำววำริศำ  อำชีวระงับโรค แพทยศำสตร์  
๓. ๕๗๑๙๐๑๐๐ นำงสำวฐิติษำ  จินำชำญ แพทยศำสตร์  
๔. ๖๑๑๐๕๓๕๗ นำงสำวปวริศำ  ภิญโญวัฒนำพร แพทยศำสตร์  

 
๒. ทุนกำรศึกษำ คุณไพศำล  อัศวโสภณ 

จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๙๑๙๐๐๘๒ นำงสำวชลธิชำ  สกุลชิต แพทยศำสตร์  
๒. ๖๑๑๐๓๗๕๐ นำงสำวธิดำรัตน์  จิตวิบูลย์ แพทยศำสตร์  

 
๓. ทุนกำรศึกษำ คุณอุไร  อัศวโสภณ 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๖๑๙๐๔๖๕ นำงสำวอลิษำ  ลิมปกำนนท์ แพทยศำสตร์  
 

๔. ทุนกำรศึกษำ คุณประภำวดี  ทองมี 
จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๖๑๙๐๐๙๓ นำงสำวณัฏฐณิชำ ศิริมำนะกุล แพทยศำสตร์  
๒. ๖๐๑๙๐๔๗๗ นำยอนำวิน  เดชวัฒน์ แพทยศำสตร์  
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๕. ทุนกำรศึกษำ คุณกำนดำ  เต็มฤทธิวงศ์ 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๖๑๙๐๔๒๔ นำยศุภชัย  สอิ้งทอง แพทยศำสตร์  

 
๖. ทุนกำรศึกษำ คุณธวัชชัย  รัตนะพิสิฐ 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๖๑๙๐๑๕๐ นำงสำวธนำภรณ์  รักงำม แพทยศำสตร์  
 

๗. ทุนกำรศึกษำ คุณวัฒนำ - คุณมยุรี พำณิชย์กุล 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๖๑๙๐๑๒๗ นำงสำวทิพย์ปฏำ  คงพูล แพทยศำสตร์  

 
๘. ทุนกำรศึกษำ คุณเสริมวุฒิ  ชัยสกุลชัย 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๖๑๙๐๐๔๔ นำงสำวกัญยรัตน์  โพธิ์ศรีชัย แพทยศำสตร์  
 

๙. ทุนกำรศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุพัฒน์  ช ำนำญชำนันท์ 
จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๖๑๙๐๔๔๐ นำงสำวสุภัสสรำงค์  จันทร์เพ็ญ แพทยศำสตร์  
๒. ๕๗๑๙๐๐๓๙ นำยกฤษฎำ  วิรุฬหธรรม แพทยศำสตร์  

 
๑๐. ทุนกำรศึกษำ คุณชมชนก  เรืองเวทสวัสดิ์ 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๘๑๙๐๓๑๕ นำงสำวปิยะวรรณ ศรีธรรมยศ แพทยศำสตร์  
 

๑๑. ทุนกำรศึกษำ คุณสมยศ  ทิพย์วโรรส 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๙๑๙๐๑๘๑ นำงสำวธนัชญำ  ปรีชำ แพทยศำสตร์  
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๑๒. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิโอสถสภำ 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๙๑๙๐๐๘๒ นำงสำวชลธิชำ  สกุลชิต แพทยศำสตร์  

 
๑๓. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิทุนแพทย์เพ่ือปวงประชำ 

จ ำนวน ๕ ทุน  ทุนละ ๖๐,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๙๑๙๐๔๑๓ นำงสำว ส สุรภำ  สุขค ำ แพทยศำสตร์  
๒. ๖๐๑๙๐๑๑๓ นำงสำวณัฏฐิดำ  ปำนมณี แพทยศำสตร์  
๓. ๖๑๑๐๑๔๑๖ นำงสำวจิตตำนันท์  ยอดทอง แพทยศำสตร์  
๔. ๖๑๑๐๖๑๐๐ นำงสำวพัชรพร  กลิ่นหอม แพทยศำสตร์  
๕. ๖๑๑๐๗๙๓๔ นำงสำววัลย์วดี  แซ่เอียบ แพทยศำสตร์  

 
๑๔. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย 

จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๖๐๑๙๐๑๘๘ นำยธนำนันต์  ชัยเพชร แพทยศำสตร์  
๒. ๖๐๑๙๐๑๙๖ นำงสำวธีรกำนต์  จูวงศ์ แพทยศำสตร์  

 
๑๕. ทุนกำรศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงมยุร ี วศินำนุกร 

จ ำนวน ๕ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) จ ำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) 
จ ำนวน ๒ ทุน และทุนละ ๑๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) จ ำนวน ๑ ทุน ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๘๑๔๒๐๖๘ นำยเธียร  ทีนะกุล ศิลปศำสตร์  
๒. ๕๘๑๒๓๔๔๙ นำยอัสมำดี  มำน๊ะ ศิลปศำสตร์  
๓. ๕๘๑๑๔๔๐๖ นำยเด่นด ำรง  วันมหำมำตร วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี  
๔. 60162351 นำงสำวชลิดำ  เวียนวัตร สำธำรณสุขศำสตร์  
๕. 61109823 นำงสำวอธิชำ  คุณำรูป สำรสนเทศศำสตร์  

 
๑๖. ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนในพระองค์สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๙๑๑๕๙๐๗ นำงสำวนูรไอนี  จำรำแว ศิลปศำสตร์  
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๑๗. ทุนกำรศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยวัฒน์  อุตตมำกร (ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ) 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๔๓,๒๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๖๐๑๑๘๙๒๔ นำงสำวปฐมพร  พฤกษตระกูล สหเวชศำสตร์  
 

๑๘. ทุนกำรศึกษำ คุณกันยำรัตน์  พัวพันธ์ 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๘๑๑๙๑๘๑ นำงสำวยลดำ  ยิ่งยง ศิลปศำสตร์  

 
๑๙. กองทุนคุณพ่อท่ ำ – คุณแม่พรัด ยวนแหล 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 59116202 นำงสำวปฏิมำ  แก้วขุนทอง รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
 

๒๐. ทุนกำรศึกษำทั่วไป 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๙๐๐ บำท/เดือน (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๙๑๑๙๐๔๐ นำงสำวรัชดำ  นวลเศษ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี  
 

๒๑. กองทุนรวมใจวลัยลักษณ์ (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) 
จ ำนวน ๘ ทุน  ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 61112058 นำงสำวนำเดีย จุลยำนนท์ กำรจัดกำร  
๒. 61119822 นำยพัชรพล  นุชจีด สำรสนเทศศำสตร์  
๓. 61114278 นำงสำวฮุสนำ มะดอรอแม สหเวชศำสตร์  
๔. 61113809 นำงสำวสุรัตวดี แก้วแล สหเวชศำสตร์  
๕. 61121307 นำงสำวธนพร เมียงเมิน สำธำรณสุขศำสตร์  
๖. 61122701 นำงสำวสีตีอำอีเสำะห์ สะอิ พยำบำลศำสตร์  
๗. 61102539 นำงสำวณภคมน วำเรหมัน พยำบำลศำสตร์  
๘. 61102927 นำงสำวณัฐวรรณ อุไรรัตน์ เภสัชศำสตร์  
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๒๒. กองทุนรวมใจวลัยลักษณ์ (ทุนรำยปี) 
จ ำนวน ๒๔ ทุน  ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศกึษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 59116996 นำยปุริมปรัชญ์ ส่งศรี ศิลปศำสตร์  
๒. 60142650 นำงสำวปภัสษร โสบผอม ศิลปศำสตร์  
๓. 60146701 นำยภูเบศ ไทรสุวรรณ ศิลปศำสตร์  
๔. 58111246 นำงสำวกุลสตรี สำยชล รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
๕. 58140906 นำงสำวฉัตรสรวง พิทักษพิเศษ กำรจัดกำร  
๖. 59121780 นำงสำวสุนิจสำ  สงยอด กำรจัดกำร  
๗. 60116779 นำงสำวสุนิสำ ประจักษ์รัตนกิจ กำรจัดกำร  
๘. 60146206 นำงสำววรำรัตน์  สนิทใจ กำรจัดกำร  
๙. 60160108 นำยพชร แพนบุตร กำรจัดกำร  

๑๐. 59111153 นำงสำวเกศนรินทร์ สินภักดี สำรสนเทศศำสตร ์  
๑๑. 59143263 นำงสำวภัทรวดี หอมรอด สำรสนเทศศำสตร ์  
๑๒. 58116138 นำยนิพนธ์ เกิดศิริ สหเวชศำสตร ์  
๑๓. 59141143 นำยไชยวัฒน์  ภิญโญพิทักษ์ สหเวชศำสตร ์  
๑๔. 60119583 นำงสำวศศินำ  แก้ววิมำน สหเวชศำสตร ์  
๑๕. 59122465 นำงสำวหำนีส๊ะ สำมะเอะ สำธำรณสุขศำสตร์  
๑๖. 59142299 นำงสำวนูรมำ หะยีดือรำแม สำธำรณสุขศำสตร ์  
๑๗. 59161216 นำงสำวธัญรัตน์ ทองหนัก สำธำรณสุขศำสตร ์  
๑๘. 59161422 นำงสำวนำยูวำ บูงอปีแน สำธำรณสุขศำสตร ์  
๑๙. 59161620 นำงสำวโนร์ซีรำ มะเย็ง สำธำรณสุขศำสตร ์  
๒๐. 60140910 นำงสำวชนธิภำ  เพชรช ำลิ สำธำรณสุขศำสตร์  
๒๑. 60146453 นำงสำวอ้อยทิพย์ ปำนหนู สำธำรณสุขศำสตร ์  
๒๒. 59113464 นำงสำวณัฐธยำน์ เขำทอง พยำบำลศำสตร ์  
๒๓. 60120540 นำงสำวปำรินทร์ เมฆปั่น พยำบำลศำสตร ์  
๒๔. 60118593 นำงสำวสุพัตรำ กัญหผะลำ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
 

๒๓. ทุนกำรศึกษำ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ จ ำกัด   
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๒๑๙,๙๐๐ บำท จ ำนวน ๑ ทุน (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๖๑๑๑๙๗๒๓ นำยเบญจเสฎฐ์  จันทร์งำม สหเวชศำสตร์ (ทวิภำษำ)  
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๒๔. ทุนกำรศึกษำมูลนิธิสวิง – อนงค์ วงษ์ดนตรีอุปถัมภ์ ๒ ฯ (ทุนเรียนดี) 
จ ำนวน ๖ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 60111689 นำงสำวซัลมำ  ปำธำน ศิลปศำสตร์  
๒. 60116068 นำงสำวศิรประภำ  ไวยสิทธิ์ ศิลปศำสตร์  
๓. 61104105 นำงสำวนฤมล  จันทร์ไพฑูรย์ กำรจัดกำร  
๔. 60145679 นำงสำวภำวรินทร์  ใหม่อ่อน วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี  
๕. 61100327 นำงสำวกฤษณพร บุญคงจงใจ สหเวชศำสตร์  
๖. 60117017 นำงสำวเสำวลักษณ์  ศรีวังยศ สำธำรณสุขศำสตร์  

 
๒๕. กองทุนรณรงค์เพ่ือให้มีมหำวิทยำลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช   

จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๖๑๑๑๐๓๕๙ นำยอันดำ  แก้วประสิทธิ์ ศิลปศำสตร์  
๒. ๖๐๑๔๕๕๗๐ นำงสำวฮัสมำ  สิดิ กำรจัดกำร  
๓. ๖๐๑๔๒๕๑๐ นำยบัญชำ  คันทะพันธ์ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี  
๔. ๖๐๑๔๓๒๑๑ นำยพิสิฐ  กลสำมัญ สำธำรณสุขศำสตร์  

 
๒๖. กองทุนผำด  ศรีวณิช 

จ ำนวน ๘ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล   ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 60112307 นำงสำวตัซลีมำ  เจ๊ะแว พยำบำลศำสตร ์  
๒. 61107884 นำงสำววัจฉลักษณ์  ณ นคร พยำบำลศำสตร ์  

๓. 61108031 นำงสำววิภำดำ  วำเด็ง พยำบำลศำสตร ์  

๔. 61110847 นำงสำวกมลลักษณ์  แก้วยวน พยำบำลศำสตร ์  

๕. 61111159 นำงสำวจัสมิน  มำนิ๊ พยำบำลศำสตร ์  

๖. 61112710 นำงสำวไพลิน  บุญชัย พยำบำลศำสตร ์  

๗. 61118055 นำงสำวทักษิณำ  เดชอรัญ พยำบำลศำสตร ์  

๘. 61118964 นำงสำวแวซำนียะห์  ดือรำแม พยำบำลศำสตร ์  
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๒๗. ทุนกำรศึกษำ บริษัท ซี.พี.ออลล์ จ ำกัด (มหำชน)   
จ ำนวน ๑๔ ทุน  ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บำท จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท จ ำนวน ๑๐ ทุน (ทุนรำยปี)  
ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๘๑๑๕๗๖๗ นำงสำวนัฐมล กมลเพชร รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๑๐,๐๐๐ 
๒. 59117747 นำงสำวพุทธววรณ เทพสง สำธำรณสุขศำสตร์ ๑๐,๐๐๐ 

๓. 60161783 นำงสำวรุ่งรัตน์  บัวผัน สำธำรณสุขศำสตร์ ๑๐,๐๐๐ 

๔. 60162658 นำงสำวนิชรีย์  เบ็ญนิเลำะ สำธำรณสุขศำสตร์ ๑๐,๐๐๐ 

๕. 60160835 นำงสำวอิสรำ อำแว ศิลปศำสตร์ ๕,๐๐๐ 
๖. 59114819 นำงสำวธิดำรัตน์  สุรัตวดี สำรสนเทศศำสตร์ ๕,๐๐๐ 

๗. 61100657 นำงสำวกัลยรัตน์ รัตนพันธ์ เทคโนโลยีกำรเกษตร ๕,๐๐๐ 

๘. 59123315 นำยอัชฮำรีย์  ขะรีทัดมำ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี ๕,๐๐๐ 
๙. 61118261 นำงสำวนิสรีน นิมะ สหเวชศำสตร์ ๕,๐๐๐ 

๑๐. 61118329 นำงสำวนูรฮูดำ สือเตำะ สหเวชศำสตร์ ๕,๐๐๐ 
๑๑. 61120291 นำยฮำริส สะอง สหเวชศำสตร์ ๕,๐๐๐ 

๑๒. 61120747 นำงสำวใบปอ สงสุรินทร์ สหเวชศำสตร ์ ๕,๐๐๐ 

๑๓. 60143799 นำงสำววรดำ  บำลทิพย์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๕,๐๐๐ 

๑๔. 60162369 นำงสำวซำรีนำ แวซูกำเลำะ สำธำรณสุขศำสตร์ ๕,๐๐๐ 

 
๒๘. ทุนกำรศึกษำ ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้ำน 

จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๙๑๔๔๒๖๑ นำงสำวสรำลี  โต๊ะอิเต ศิลปศำสตร์  
๒. ๖๐๑๔๖๒๒๒ นำงสำวศุทธิลักคน์  นิลสมุทร กำรจัดกำร  
๓. ๕๙๑๖๒๕๙๔ นำงสำววิทิตำนนท์  ดวงเนตร สหเวชศำสตร์  

 
๒๙. ทุนกำรศึกษำ ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น 

จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล   ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๖๐๑๙๑๒๕๑ นำงสำวนำดำ  ศรีสว่ำง ศิลปศำสตร์  
๒. ๖๐๑๑๙๑๕๓ นำงสำวอริสรำ  สันประภำ สหเวชศำสตร ์  
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๓๐. ทุนกำรศึกษำ บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน)  ฝ่ำยธุรกิจคำเฟ่อเมซอน 
จ ำนวน ๑๗ ทุน  ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บำท จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท จ ำนวน ๖ ทุน และทุนละ ๒,๕๐๐ บำท 
จ ำนวน ๗ ทุน (ทุนรำยปี)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล   ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 59113076 นำงสำวณัฎฐำ  ผลงำม รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๑๐,๐๐๐ 
๒. 59148106 นำงสำวชลำรัตน์  มำตรำช สหเวชศำสตร ์ ๑๐,๐๐๐ 
๓. 59124420 นำยกฤษฎำ แสงมณี สำธำรณสุขศำสตร ์ ๑๐,๐๐๐ 

๔. 59162909 นำยสิรวิชญ์ เพชรสุทธิ์ สำธำรณสุขศำสตร์ ๑๐,๐๐๐ 

๕. 61107272 นำงสำวยุคนธร บุญศรี ศิลปศำสตร์ ๕,๐๐๐ 

๖. 61110565 นำยอำฟีฟิรเดำว์ส เจ๊ะแว รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๕,๐๐๐ 

๗. 61119855 นำยพีระวุฒิ เก้ำเอ้ียน รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๕,๐๐๐ 

๘. 61120465 นำยภูวินันท์ จันทร์สุรำงค์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๕,๐๐๐ 

๙. 61106563 นำงสำวฟำฏีนะฮ์  โต๊ะขวัญ สหเวชศำสตร์ ๕,๐๐๐ 

๑๐. 61118774 นำงสำวไรหนับ  หมัดอะดัม สำธำรณสุขศำสตร์ ๕,๐๐๐ 

๑๑. 59163584 นำงสำวอัสมูนำร์ หวันสมัน ศิลปศำสตร์ ๒,๕๐๐ 

๑๒. 58114356 นำงสำวณูรซีรำ หนะโน รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๒,๕๐๐ 

๑๓. 59147207 นำยจรูญโรจน์ ปล้องทัพ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี ๒,๕๐๐ 

๑๔. 58190620 นำยกฤติน ทองแป้น สหเวชศำสตร์ ๒,๕๐๐ 
๑๕. 60191392 นำงสำวยัสมำวำตี ตำเยะ สหเวชศำสตร์ ๒,๕๐๐ 

๑๖. 61104923 นำงสำวบูชรอ ดือรำโอะ สหเวชศำสตร์ ๒,๕๐๐ 

๑๗. 59162040 นำงสำวมณฑิกำร์  จิตนุพงศ์ สำธำรณสุขศำสตร์ ๒,๕๐๐ 

 
๓๑. ทุนกำรศึกษำ ศ.ดร.วินัย - รศ.ทวีพร ประลมพ์กำญจน์ 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 60146446 นำงสำวสุวัณดำ  เจ๊ะซอ สำธำรณสุขศำสตร์  
 

๓๒. ทุนกำรศึกษำ พล.ต.ศรีศักดิ์  เลิศล้ ำ 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๖,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๙๑๑๐๒๒๑ นำงสำวกมลทิพย์  ช่วยมี เทคโนโลยีกำรเกษตร  
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๓๓. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิ สมเด็จพระสังฆรำช (วำสนมหำเถระ) 
จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๙๑๒๐๖๙๑ นำงสำวศิริลักษณ์  อักษรกูล วิทยำศำสตร์  
๒. ๕๙๑๒๑๑๑๑ นำยสรำยุทธ  ชูช่วย รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
๓. ๖๑๑๐๕๘๐๕ นำยพงศกร  เตละวำนิช รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
๔. ๖๑๑๐๗๕๕๓ นำงสำวลัดดำวัลย์  หนูอ่อน เทคโนโลยีกำรเกษตร  

 
๓๔. ทุนกำรศึกษำ ชมรมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์ฯ จ.นครศรีธรรมรำช 

จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๖๑๑๐๒๙๙๒ นำงสำวณัตจิมำ  โต๊ะจิ ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์  
๒. ๖๐๑๑๐๕๘๒ นำยกิตติภพ  สมพืช วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี  
๓. ๖๑๑๐๑๖๐๖ นำงสำวจิวำรีย์  มะลี สหเวชศำสตร์  
๔. ๕๙๑๖๑๙๑๙ นำงสำวฟำตีฮะห์  มำมะ ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  

 
๓๕. ทุนกำรศึกษำ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 

จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๖๐๑๙๑๑๐๓ นำงสำวกำญจนำ  พลำยด้วง สหเวชศำสตร์  
๒. ๖๑๑๑๗๕๐๓ นำยฮีลมี  มำดีโมง สหเวชศำสตร์  
๓. ๖๐๑๔๑๑๑๖ นำงสำวซีตีฮำซียะห์  ดอเลำะ สำธำรณสุขศำสตร์  
๔. ๖๐๑๔๗๐๖๓ นำงสำวซูวัยบะห์  แวยะ สำธำรณสุขศำสตร์  

 
๓๖. ทุนกำรศึกษำ บริษัท นเรศวรร์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 

จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๙๑๔๖๙๔๔ นำยศิริศักดิ์  นิยมเดชำ สำรสนเทศศำสตร์  
๒. ๖๐๑๒๐๔๗๔ นำงสำวณัฐณิชำ  มำศนุ้ย สำธำรณสุขศำสตร์  
๓. ๖๐๑๖๑๔๔๕ นำงสำวอำมีดะห์  สำอุ สำธำรณสุขศำสตร์  
๔. ๖๐๑๖๑๘๕๘ นำงสำวสิริเกศ  หลีสุหลง สำธำรณสุขศำสตร์  
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๓๗. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิเทคนิคกำรแพทย์ศำสตรำจำรย์วีกูล  วีรำนุวัตติ์ 
   จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๘๑๑๔๙๗๖ นำยธนำวุฒิ  หนูวงษ์ สหเวชศำสตร ์  
๒. ๖๐๑๙๑๒๔๔ นำงสำวนัสรีน  สุภะวีระ สหเวชศำสตร ์  

 
๓๘. ทุนกำรศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศำโรจน์ 

จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๖,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล   ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 59144931 นำยอลงกรณ์ แก้วแกม รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
๒. 60143377 นำยภูมิสรินทร์ วรศำนต์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  

๓. 59160747 นำงสำวซัลวำ อะตะบู สำธำรณสุขศำสตร ์  

 
๓๙. ทุนกำรศึกษำ คุณธรรมรัตน์ วงศำโรจน์   

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๒,๕๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 58124108 นำยธนกฤต บุษบก รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
 

๔๐. ทุนกำรศึกษำ คุณธรำธิป วงศำโรจน์   
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๒,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 61110342 นำยอัดดีน ตุลยำพงศ์ สำรสนเทศศำสตร์  

 
๔๑. ทุนกำรศึกษำ นำยสุพงศ์  สังข์โพธิ์   

จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 59145961 นำงสำวณัฐปภัสร์  นกซิ่น วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๒. 60115896 นำยวุฒิชัย  แก้วแจ่ม วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

 
๔๒. ทุนกำรศึกษำ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 60145075 นำงสำวอทิตติญำ ใจห้ำว สหเวชศำสตร์  
๒. 59112219 นำงสำวชณิกำ งำมโฉม วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
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๔๓. ทุนกำรศึกษำ คุณพรประภำ  สงคง 
จ ำนวน ๘ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 60147899 นำงสำวอำซีซะห์  ยูโซ๊ะ ศิลปศำสตร์  
๒. 61107587 นำงสำวไลลำ สะแลแม รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
๓. 59119537 นำงสำววรรณวิศำ  พูนผ่ำน สำรสนเทศศำสตร์  
๔. 58116294 นำงสำวนุสรำ  บรรลือพืช สหเวชศำสตร์  
๕. 59160663 นำงสำวชุติภำ แซ่ตั้ง สหเวชศำสตร์  
๖. 59147389 นำงสำวศรัญญำ สีทอง สำธำรณสุขศำสตร์  
๗. 61122552 นำงสำวมัณฑนำ สิงคร พยำบำลศำสตร์  
๘. 61100467 นำงสำวกัญญ์วรำ  ปัดไธสง เภสัชศำสตร์  

 
๔๔. ทุนกำรศึกษำ คุณชัชวำล  หนูวัฒนำ  

   จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 58111212 นำงสำวกุลธิดำ  เพชรโกมล กำรจัดกำร  
๒. 60145802 นำงสำวกัญญำณี   ดีมำก กำรจัดกำร  
๓. 60146537 นำงสำวดำรุณี  บุตรหลัง กำรจัดกำร  

 
๔๕. ทุนกำรศึกษำ คุณอุดม  สำยวำรี 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 60112398 นำงสำวทักษพร ทองรัก กำรจัดกำร  
 

๔๖. ทุนกำรศกึษำ คุณคฑำวุธ  ทองไทย 
จ ำนวน ๑ ทุน  แบ่งเป็น ทุนละ ๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 60145406 นำยอำดือนัน ลำโฮยำ สำธำรณสุขศำสตร์  

 
๔๗. ทุนกำรศึกษำ คุณลำภ  สมเชื้อ 

จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๒,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๘๑๔๒๖๑๓ นำงสำวเบญจมำศ  พิศพรรณ์ เทคโลยีกำรเกษตร  
๒. ๖๐๑๖๒๖๔๑ นำงสำวนำอีมะห์  มะลี สำธำรณสุขศำสตร์  
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๔๘. กองทุนคณบดีจิตรบรรจง  ตั้งปอง 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 60160777 นำยเสถียรพงษ์  สมประสงค์ สหเวชศำสตร์  
 

๔๙. ทุนกำรศึกษำ รองศำสตรำจำรย์.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชำติ  
   จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๓,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 58123985 นำยกมลวิทย์ ทองเต็ม ศิลปศำสตร์ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
๒. 60120136 นำงสำวพรอริยำ ใจดี พยำบำลศำสตร์  
๓. 61122602 นำงสำวยำมีล๊ะ เระสะอะ พยำบำลศำสตร์  

 
๕๐. ทุนกำรศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จรรยำ  ชำญชัยชูจิต  

   จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 60145919 นำงสำวปิยะธิดำ  แพรกเมือง กำรจัดกำร  
 

๕๑. ทุนกำรศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ 
จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๒,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๙๑๔๗๗๘๕ นำงสำวลภัสวีณ์ เรืองเกียรติภัค กำรจัดกำร ทุนเรียนด ี
๒. ๕๘๑๔๒๑๔๒ นำงสำวนรินนำถ  กุลยะ กำรจัดกำร  

 
๕๒. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ธนสัณฑ์  เทพรัตน์  

   จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 58121260 นำงสำวสวรรยำ  ไกรนุกูล สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๒. 60142080 นำยนรำธิป  พันทอง สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๓. 60190725 นำยเจษฎำภรณ์  จุทอง สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๔. 60190709 นำงสำวจีน่ำ  สำและ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
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๕๓. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ฐิติกำ  แก้วสมวงศ์ 
จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 58113937 นำงสำวณัฐธชำ  มำจันทร์ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๒. 58142209 นำงสำวนลิษำ  กระจ่ำง สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๓. 60162443 นำยสหพล  จันทร์พงษ์ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  

 
๕๔. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ ดร.เกตมำตุ  ดวงมณี 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๖๑๑๑๐๒๒๗ นำงสำวอลิสำ  อำมะ ศิลปศำสตร์  
 

๕๕. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ ดร.ปิยะ  ปำนผู้มีทรัพย์ 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๒,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 58146218 นำงสำวอำมำนี  อำบะ สำธำรณสุขศำสตร์  

 
๕๖. กองทุนอำจำรย์วณีวัณย์  ศรีสุวรรณ 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๖๐๑๔๑๘๓๕ นำยธวัชชัย  เมฆเรือง กำรจัดกำร  
 

๕๗. กองทุนศิษย์เก่ำเศรษฐศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บำท (ทุนรำยปี)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล   ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๙๑๑๙๑๓๑ นำงสำวรัตนำวดี  ห้ำเส็ม กำรจัดกำร  
 

๕๘. กองทุนศิษย์เก่ำและคณำจำรย์ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร   
จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 58111824 นำงสำวจำรุวรรณ  ขุนพิทักษ์ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๒. 59114090 นำยเตชทัต  อุ้ยก้ิม วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๓. 59119412 นำงสำววชิรำภร  ยิกุสังข์ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๔. 59121681 นำงสำวสุธำงศุ์รัตน์  บุญเกิด วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
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๕๙. กองทุนอำจำรย์ ดร.ทิพย์วัลย์  สุทิน 
จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล   ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๙๑๑๘๔๒๒ นำงสำวมณทิชำ  กำระวงศ์ กำรจัดกำร  
๒. ๖๐๑๒๐๒๗๖ นำงสำวจุฑำรัตน์  แสงจันทร์ สำธำรณสุขศำสตร์  

 
๖๐. กองทุนวันเกิดเพื่อกำรศึกษำ 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 60141231 นำงสำวฐิมำพร  ชะนะนำค สำธำรณสุขศำสตร์  
 

๖๑. กองทุนเพ่ือนักศึกษำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๖๑๑๐๔๗๗๔ นำยบัณฑิต  เภรีมำศ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
๒. ๖๑๑๐๔๖๔๒ นำงสำวนูรีดำ  ปอเนำะ สหเวชศำสตร์  
๓. ๖๑๑๒๐๒๘๓ นำงสำวอำมีนำ  มะหมัด สหเวชศำสตร์  
๔. ๖๐๑๔๑๕๙๕ นำงสำวเดียณีย์  พลำสิน สำธำรณสุขศำสตร์  

 
๖๒. ทุนกำรศึกษำ คณะกรรมกำรหอพัก ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๓,๕๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๙๑๔๑๔๑๖ นำยณัฐชัย  โต๊ะเปี้ย สำรสนเทศศำสตร์  
๒. ๖๑๑๐๔๑๑๓ นำงสำวนฤมล  น้อยทับทิม สหเวชศำสตร์  

 
๖๓. ทุนกำรศึกษำ ชมรม WU.band มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๓,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๙๑๑๙๐๐๘ นำงสำวรังสิมำ  โต๊ะแอ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
๒. ๖๐๑๔๒๔๒๙ นำงสำวนูรฟำเต็น  บือรำเฮง สำธำรณสุขศำสตร์  
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๖๔. ทุนกำรศึกษำ คุณช ำนำญ-คุณผะ  หมำดหล้ำ 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๓,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 59144204 นำงสำวสกำวใจ  โต๊ะเหม ศิลปศำสตร์  

 
๖๕. ทุนกำรศึกษำ คุณไพศำล  สำริกำ 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๓,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๖๐๑๙๑๐๖๑ นำงสำวอัสมำ  สำริกำ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี  
 

๖๖. ทุนกำรศึกษำ ส ำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์ 
จ ำนวน ๑๑ ทุน  ทุนละ ๗,๐๐๐ บำท/ปี จ ำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๑๒,๐๐๐ บำท/ปี จ ำนวน ๓ ทุน  
และทุนละ ๑๙,๐๐๐ บำท/ปี จ ำนวน ๕ ทุน (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๘๑๒๑๑๐๔ นำยสมคิด  จิตสุภำ สำรสนเทศศำสตร ์  
๒. ๕๘๑๒๑๔๔๓ นำยสทิธิโชค  เพ็งเรือง สำรสนเทศศำสตร ์  
๓. ๕๙๑๑๐๖๖๘ นำงสำวกัญญำรัตน ์ กิจปำโล สำรสนเทศศำสตร์  
๔. ๕๙๑๑๒๘๔๗ นำงสำวญำนิกำ  อำจหำญ สำรสนเทศศำสตร ์  
๕. ๕๙๑๑๘๐๒๖ นำงสำวภัทรำนิษฐ์ ศุภฉำยำกุล สำรสนเทศศำสตร ์  
๖. ๕๙๑๔๑๑๙๒ นำงสำวฐนิชำ  พูลสุข สำรสนเทศศำสตร ์  
๗. ๕๙๑๔๑๕๖๔ นำยณัฐวตัร  ทัดนุ่ม สำรสนเทศศำสตร ์  
๘. ๕๙๑๔๒๒๖๕ นำยนิฟัซลิม  โว๊ะนิเน็ง สำรสนเทศศำสตร ์  
๙. ๕๙๑๔๖๖๕๔ นำยกิตติพณ  รัตนำ สำรสนเทศศำสตร ์  

๑๐. ๕๙๑๔๖๘๒๙ นำงสำวพชรินทร ์ นำมสทิธ ิ สำรสนเทศศำสตร ์  
๑๑. ๖๐๑๔๖๐๓๒ นำงสำวอำรยำ  พลอยเจียรนัย สำรสนเทศศำสตร ์  
 

๖๗. ทุนกำรศึกษำ ชิน โสภณพำนิช 
จ ำนวน ๖ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๘๑๑๑๒๖๑ นำงสำวกุสุมำ  ยศกิจ พยำบำลศำสตร์  
๒. ๕๘๑๔๖๘๑๒ นำงสำวกุลณัฐ  ไชยเดช พยำบำลศำสตร ์  
๓. ๕๘๑๑๖๔๖๘ นำงสำวบุษญำ  พันธ์บัว พยำบำลศำสตร ์  
๔. ๕๘๑๔๗๔๖๓ นำงสำวธัญญลักษณ์  ไตรสุวรรณ พยำบำลศำสตร ์  
๕. ๕๘๑๔๙๘๗๓ นำงสำวธนัญญำ  เขียดนุ้ย พยำบำลศำสตร ์  
๖. ๕๘๑๔๙๙๙๘ นำงสำวนิสือน๊ะ  วำเซ็ง พยำบำลศำสตร ์  
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๖๘. ทุนกำรศึกษำ กองทุนกำรศึกษำจำกงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร  
 พ.ศ.๒๕๕๙ 

จ ำนวน ๑๐ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล   ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๘๑๑๓๒๔๒ นำงสำวซูซำร์น่ำ  กำเจ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๒. ๕๘๑๑๖๐๔๗ นำงสำวนิจฉรำ  คงกระพันธุ์ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

๓. ๕๘๑๑๘๒๙๐ นำยพีรพล  รำชรักษ์ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

๔. ๕๘๑๒๑๖๖๖ นำงสำวสุชำนำถ  ทรัพย์มุสิก วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

๕. ๕๘๑๒๒๗๔๘ นำยอภิชำต  ทับทอง วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

๖. ๕๘๑๒๔๔๙๖ นำงสำวกมลทิพย์  วงศ์สุวรรณ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

๗. ๕๘๑๔๐๒๖๐ นำงสำวกฤษณำ  เรือนปัน วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

๘. ๕๘๑๔๐๙๘๙ นำยชนำธิป  จันทร์กลิ่น วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

๙ ๕๙๑๔๖๓๐๘ นำยวชิรดล  เพิ่มค ำ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

๑๐. ๖๐๑๔๕๖๗๙ นำงสำวภำวรินทร์  ใหม่อ่อน วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

 
๖๙. ทุนกำรศึกษำ องค์กำรเภสัชกรรม   

จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๗๑๕๐๙๔๘ นำยภูวดล  หมื่นระย้ำ เภสัชศำสตร์  
๒. ๕๗๑๕๐๙๗๑ นำงสำวนภัสชญำฐ์  บัวแก้ว เภสัชศำสตร์  
๓. ๕๘๑๒๓๐๖๘ นำยอรรถพล  ศักดำมำศ เภสัชศำสตร์  

 
๗๐. ทุนกำรศึกษำ เภสัชกรแสง  ลีลำรัศมี 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๓,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๘๑๔๗๑๕๗ นำงสำวศิริภำ  โพธิ์ทอง เภสัชศำสตร์  
 

๗๑. ทุนกำรศึกษำ คุณประวรดำ  ชลสุข 
จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๕,๗๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๘๑๑๖๐๑๓ นำยนำถพล  ตลึงจิตร เภสัชศำสตร์  
๒. ๕๘๑๒๓๐๖๘ นำยอรรถพล  ศักดำมำศ เภสัชศำสตร์  
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๗๒. ทุนโครงกำรพัฒนำส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 
จ ำนวน ๕๖ ทุน  ทุนละ ๑๕๔,๘๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 58140104 นำงสำวกนกวรรณ บุรีมำศ วิทยำศำสตร ์  
๒. 58142472 นำงสำวนุศศิรำ อุ่นเมือง วิทยำศำสตร ์  
๓. 58190497 นำยกฤติน เพ็งสกุล วิทยำศำสตร ์  
๔. 58190505 นำงสำวกษิดำภำ ผลประสำร วิทยำศำสตร ์  
๕. 58190513 นำงสำวชฎำรัตน์ ภูส่ันติ วิทยำศำสตร ์  
๖. 58190521 นำยชยพล บุญโชติ วิทยำศำสตร ์  
๗. 58190539 นำงสำวณชิำ ถำวระ วิทยำศำสตร ์  
๘. 58190547 นำงสำวดมสิำ กะมนิสนิ วิทยำศำสตร ์  
๙. 58190554 นำงสำวธรำทิพย์ เหมทำนนท์ วิทยำศำสตร ์  

๑๐. 58190562 นำงสำวปิยะนุช ตัง้มนัสสุขุม วิทยำศำสตร ์  
๑๑. 58190570 นำงสำวภำวิณี ประภัสสรวัฒนำ วิทยำศำสตร ์  
๑๒. 58190588 นำงสำวมนิตรำ หมวดทรัพย์ วิทยำศำสตร ์  
๑๓. 58190596 นำยศิวณัฐ ภุมรินทร์ วิทยำศำสตร ์  
๑๔. 58190604 นำงสำวอภิญญำ ปำฏโิก วิทยำศำสตร ์  
๑๕. 59120527 นำยศิรพงศ ์พำพันธ ์ วิทยำศำสตร ์  
๑๖. 59190496 นำงสำวกุลณฐั ศรีภูมิรำช วิทยำศำสตร ์  
๑๗. 59190504 นำยจิรพฒัน์ ธรรมเพชร วิทยำศำสตร ์  
๑๘. 59190512 นำงสำวณัฐจิรำ ทัศนยี์สุวรรณ วิทยำศำสตร ์  
๑๙. 59190520 นำงสำวณัฐวิภำ ผกำศรี วิทยำศำสตร ์  
๒๐. 59190538 นำงสำวธัญวรัตน์ เมืองทรัพย ์ วิทยำศำสตร ์  
๒๑. 59190546 นำยนนทวฒัน์ บุญชัก วิทยำศำสตร ์  
๒๒. 59190553 นำงสำวเบญจมำภรณ์ ศรีวิไล วิทยำศำสตร ์  
๒๓. 59190561 นำงสำวเบญญำนี โกษำพงค์ วิทยำศำสตร ์  
๒๔. 59190579 นำยวิกรม ยกบวร วิทยำศำสตร ์  
๒๕. 59190587 นำงสำวเวทิตำ เลี่ยมแก้ว วิทยำศำสตร ์  
๒๖. 59190595 นำงสำวศุภำภรณ์ แซ่จิว วิทยำศำสตร ์  
๒๗. 59190603 นำงสำวสิรินยำ นะวะมวัฒน ์ วิทยำศำสตร ์  
๒๘. 59190611 นำยอำรีฟ แวมิง วิทยำศำสตร ์  
๒๙. 60190493 นำงสำวกฤตยำ อักษรน ำ วิทยำศำสตร ์  
๓๐. 60190501 นำยกำนต ์กอบกำร วิทยำศำสตร ์  
๓๑. 60190519 นำยเกียรติยศ พิบูลย ์ วิทยำศำสตร ์  

http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=66255&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67344&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67345&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67346&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67347&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67348&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67349&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67350&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67351&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67352&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67353&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67354&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67355&cmd=2
http://ces.wu.ac.th/registrar/programofficer.asp?studentid=67356&cmd=2
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ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๓๒. 60190543 นำงสำวฉนัทมำลิน ีฉันทรำงกูร วิทยำศำสตร ์  
๓๓. 60190550 นำงสำวฉันทลักษณำ ฉันทรำงกูร วิทยำศำสตร ์  
๓๔. 60190568 นำงสำวชนิดำ จักรหวัด วิทยำศำสตร ์  
๓๕. 60190576 นำงสำวนลนิ ีคงแก้ว วิทยำศำสตร ์  
๓๖. 60190584 นำงสำวปองกมล ประยงค์กุล วิทยำศำสตร ์  
๓๗. 60190592 นำงสำวมัตติกำ ทวีสุวรรณศักดิ์ วิทยำศำสตร ์  
๓๘. 60190600 นำยรำมรำช ปนัดสำโก วิทยำศำสตร ์  
๓๙. 60190618 นำยวรต เสำวโค วิทยำศำสตร ์  
๔๐. 60190626 นำยสรธัญ จ๋วนเจนกิจ  วิทยำศำสตร ์  
๔๑. 60190642 นำยเสร ีวนำนยิกุล วิทยำศำสตร ์  
๔๒. 60190659 นำงสำวหัสยำ หนูแก้ว วิทยำศำสตร ์  
๔๓. ๖๑๑๐๑๐๗๗ นำงสำวขวัญชนก แก้วขวัญ วิทยำศำสตร ์  
๔๔. ๖๑๑๐๒๖๖๑ นำงสำวณัฐชยำ มำลำรัตน ์ วิทยำศำสตร ์  
๔๕. ๖๑๑๐๓๗๑๙ นำยธนัวำ ทองเกลี้ยง วิทยำศำสตร ์  
๔๖. ๖๑๑๐๘๗๐๐ นำยศุวิจักขณ ์พันธนิตย ์ วิทยำศำสตร ์  
๔๗. ๖๑๑๐๙๖๙๐ นำยเสำวภำคย ์แก้วชำย วิทยำศำสตร ์  
๔๘. ๖๑๑๑๒๒๑๕ นำงสำวนูรุลซำฟีลำร์นำเรีย เบ็ญจ์วรรญมำศ วิทยำศำสตร ์  
๔๙. ๖๑๑๑๒๓๕๕ นำยปัญลักษณ ์เดชรัตนวิไชย วิทยำศำสตร ์  
๕๐. ๖๑๑๑๓๖๒๗ นำยสิรวชิญ ์ก ำเนิดมณ ี วิทยำศำสตร ์  
๕๑. ๖๑๑๑๔๔๕๐ นำยธีรพงษ ์เชำว์ช่ำงเหล็ก วิทยำศำสตร ์  
๕๒. ๖๑๑๑๔๖๖๖ นำยสทิธิพงค์ แก้วมรกต วิทยำศำสตร ์  
๕๓. ๖๑๑๒๑๐๔๒ นำยวิศรุต ห้วยชีเลข วิทยำศำสตร ์  
๕๔. ๖๑๑๒๑๔๓๐ นำงสำวนำเดีย นำถปุตร ี วิทยำศำสตร ์  
๕๕. ๖๑๑๒๒๓๓๙ นำยธิต ิศรภักด ี วิทยำศำสตร ์  
๕๖. ๖๑๑๑๐๔๕๘ นำงสำวอัสมำ จ ำปีพันธุ ์ วิทยำศำสตร ์  
 

๗๓. ทุนวิทยวลัยลักษณ์ 
จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๙๗,๒๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๖๑๑๐๖๗๖๑ นำงสำวภัทรวรรณ ประจันพล วิทยำศำสตร ์  
๒. ๖๑๑๑๓๗๗๕ นำงสำวสุนนัทำ สุวรรณสังข ์ วิทยำศำสตร์  
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๗๔. ทุนกำรศึกษำ คุณเกียรตินันท์  วิจิตรประไพ และบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จ ำกัด 
จ ำนวน ๑๘ ทุน  ทุนละ ๒,๙๖๒.๙๔ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๗๑๑๖๖๑๘ นำยปิยะวัชร  เซ่งฉ้วน สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๒. ๕๗๑๔๓๑๕๘ นำงสำวพรพรรณ  จันทร์เจริญ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๓. ๕๘๑๑๓๑๕๐ นำงสำวซอเฟีย  กำเจ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๔. ๕๘๑๑๗๕๑๖ นำงสำวผำณิตำ  ซิ้มเจริญ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๕. ๕๘๑๑๙๙๒๖ นำงสำวรำสิตำ  แกล้วทนงค์ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๖. ๕๘๑๒๑๒๖๐ นำงสำวสวรรยำ  ไกรนุกูล สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๗. ๕๘๑๒๓๐๔๓ นำยอรรถพล  มีภพ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๘. ๕๘๑๔๐๘๖๔ นำงสำวจุฬำลักษณ์  สุดหล้ำ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๙. ๕๙๑๑๑๑๒๐ นำงสำวเกวลิน  บ้ำนควน สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  

๑๐. ๖๐๑๑๕๕๗๓ นำงสำวรัชยำ  คุระศรี สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๑๑. ๖๐๑๑๘๕๙๓ นำงสำวสุพัตรำ  กัญหผลำ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๑๒. ๖๐๑๖๒๔๔๓ นำยสหพล  จันทร์พงษ์ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๑๓. ๖๐๑๙๐๗๐๙ นำงสำวจีน่ำ  สำและ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๑๔. ๖๑๑๐๓๒๒๒ นำงสำวทัศนีย์  กองสุข สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๑๕. ๖๑๑๐๔๓๔๕ นำงสำวนำนีต้ำ  ตอกอย สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๑๖. ๖๑๑๐๔๖๗๕ นำงสำวนูรุลญันนะห์ พิทักษ์จิตต์ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๑๗. ๖๑๑๑๐๖๕๖ นำงสำวอำรีรัตน์  สำระ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๑๘. ๖๑๑๑๒๒๕๖ นำงสำวบุลภรณ์  ธรรมเนียม สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
 

๗๕. ทุนกำรศึกษำ คุณลัดดำ  หวังวีระวงศ์ 
จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๒,๕๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๘๑๑๘๙๑๐ นำงสำวมนธวัล  วิเชียร สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๒. ๕๘๑๔๐๙๑๔ นำงสำวชญำนิศ  ริเร่ิมสุนทร สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๓. ๕๘๑๔๒๑๖๗ นำงสำวนริสำ  น้อยทับทิม สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๔. ๕๘๑๖๒๒๘๐ นำยวรพงษ์  เลื่อมใสย สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
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๗๖. ทุนกำรศึกษำ กองทุนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เอกพงษ์ จุลเสนีย์ 
จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๗๑๑๖๒๘๗ นำยปวัฒน์ พร้อมมูล สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๒. ๕๙๑๒๐๗๒๕ นำงสำวศิวพร  เขียวจันทร์ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
๓. ๖๐๑๖๒๔๔๓ นำยสหพล จันทร์พงษ์ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  

 
๗๗. ทุนกำรศึกษำ ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน 

จ ำนวน ๕ ทุน  ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  ค่ำหอพัก  ค่ำหนังสือและอุปกรณ์กำรศึกษำ  และได้รับค่ำครองชีพ 
๗๕,๐๐๐ บำท/ปี  จำก สกอ. (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๕๖๑๔๘๘๖๙ นำงสำวจิระวดี  กลับนวล เภสัชศำสตร ์ ๑๕๕,๗๐๐ 
๒. ๕๗๑๒๔๒๙๙ นำยวิภูสทิธิ์  จันทร์ทอง เภสัชศำสตร ์ ๑๕๕,๗๐๐ 

๓. ๕๗๑๕๐๙๖๓ นำยศุภวิชญ์  เขียวมำ เภสัชศำสตร ์ ๑๕๕,๗๐๐ 

๔. ๕๖๑๙๐๔๓๒ นำงสำวศุวนันท์  ยงประเดิม แพทยศำสตร ์ ๑๖๖,๒๐๐ 

๕. 57190340 นำงสำววรำรัตน์  ชว่ยพิทักษ์ แพทยศำสตร ์ ๑๗๘,๒๐๐ 
 

๗๘. ทุนกำรศึกษำเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 
จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๙๑๔๗๓๗๑ นางสาววรรณกานต์ จ ารูญนาม สำธำรณสุขศำสตร ์  
๒. ๕๙๑๖๒๙๖๖ นางสาวสีตีสายนัด  ซารีมาแซ สำธำรณสุขศำสตร ์  
๓. ๖๐๑๖๑๒๑๓ นางสาววริศรา  สุขไชย พยำบำลศำสตร ์  

 
๗๙. ทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ภำยใต้มูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ  

สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) 
จ ำนวน ๓ ทุน  จำก สกอ. (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 58140542 นางสาวกูมินะ๊   มินสยุม สำธำรณสุขศำสตร ์ ๑๐๗,๒๐๐ 
๒. 59142265 นายนิฟัซลิม    โว๊ะนิเน็ง สำรสนเทศศำสตร ์ ๙๕,๒๐๐ 
๓. 60116787 นางสาวสุพรรษา  กองสี พยำบำลศำสตร ์ ๑๐๗,๒๐๐ 
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๘๐. โครงกำรทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
จ ำนวน  ๕๑  ทุน   ได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย  และได้รับค่ำครองชีพจำก สกอ. 

๔๐,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล   ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 58190752 นางสาวนดียา  อับดุลลาเตะ ศิลปศาสตร์ ๒๐,๘๐๐ 
๒. 58190836 นางสาวสุรญา เงาะ ศิลปศาสตร์ ๓๑,๒๐๐ 
๓. 59115899 นางสาวนูรมี การี ศิลปศาสตร ์ 40,000 
๔. 59117861 นางสาวฟาซีรา มามะ ศิลปศาสตร ์ 40,000 
๕. 59119867 นายวนัฮาซซัน ลีมอปาแล ศิลปศาสตร ์ 40,000 
๖. 59147025 นางสาวอาดลีะห ์วาเตะ ศิลปศาสตร์ 40,000 
๗. 59148130 นางสาวซารีฟะห ์มะมิง ศิลปศาสตร ์ 40,000 
๘. 59149419 นางสาวกัสหม๊ะ  มะ ศิลปศาสตร์ 71,200 
๙. 59149476 นางสาวฮายาตี สาและ ศิลปศาสตร์ 71,200 

๑๐. 61123170 นางสาวชลิตา  นฤภัย การจัดการ 61,200 
๑๑. 61123188 นางสาวซาฮาเร๊าะ  หมานสัน การจัดการ 61,200 
๑๒. 61123204 นางสาวสุพรรณี สะเหม๊ะเหม การจัดการ 61,200 
๑๓. 61123212 นางสาวสุมาลี  หนูชูสุข การจัดการ 61,200 
๑๔. 61123220 นายอัซฮาร หาย ี การจัดการ 37,200 
๑๕. 61123238 นางสาวอัสฟรนีา มามะ การจัดการ 61,200 
๑๖. 58190745 นางสาวเกดาห ์มะหะหมัดวงษ ์ เทคโนโลยีการเกษตร ๗๗,๒๐๐ 
๑๗. 61123246 นางสาวอัสมะห์ ยูโสะ เทคโนโลยีการเกษตร 48,600 
๑๘. 61123253 นายอัสลัม มารีกานงิ เทคโนโลยีการเกษตร 48,600 
๑๙. 58190778 นางสาวปพรพรรณ  เพชรยอด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๗,๒๐๐ 
๒๐. 60120383 นายมฮูัมหมัดซูไฮม ีเจ๊ะเน๊าะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 40,000 
๒๑. 60145505 นานอิสมาแอ บ่อส ู วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 40,000 
๒๒. 60146354 นายอนสั มะลิแต วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 40,000 
๒๓. 60162799 นายอิรฟาน ดือราซอ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 40,000 
๒๔. 58190786 นายมะตาร์ด ี ซาซู สหเวชศาสตร ์ ๘๓,๒๐๐ 
๒๕. 58190802 นางสาววนัฮสุนา  นิสน ิ สหเวชศาสตร ์ ๘๓,๒๐๐ 
๒๖. 58160144 นางสาวกานต์มณี ดามาอ ู สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๒๗. 58162181 นางสาวรูวัยดา หวังยี สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๒๘. 58160177 นายเกริกชัย ด่านเท่ง สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๒๙. 58141151 นางสาวซานียะห์ มูเซะ สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๓๐. 58118506 นางสาวฟิรดาวส ์มาแย สหเวชศาสตร ์ 40,000 
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ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล   ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๓๑. 58190646 นายเกียรติพงษ ์องสารา สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๓๒. 58119090 นางสาวมูตีอะห ์มะเร๊ะ สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๓๓. 58112830 นางสาวชลิตา อุมาจิ สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๓๔. 59115873 นางสาวนุรฮาวาร ีเจะหนิ สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๓๕. 59149427 นางสาวซไุรนี  บุร ี สหเวชศาสตร ์ 83,200 
๓๖. 59142331 นางสาวนูไรฟะ เจ๊ะมะ สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๓๗. 59163725 นายอิดริส บินแวะหะมะ สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๓๘. 59148593 นางสาวสุวัยบะห์ มะลีต ิ สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๓๙. 59148643 นางสาวนาดีญา บูงา สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๔๐. 60120516 นางสาวนินุรฟาอนิดา เบ็ญนโิซ๊ะ สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๔๑. 60191574 นางสาวอาฟฟีะห ์สะนิวา สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๔๒. 60115144 นายยูอัลเฟรด อาลี สหเวชศาสตร ์ 40,000 
๔๓. 58190794 นางสาวมนูา สะนอ สาธารณสุขศาสตร ์ ๘๓,๒๐๐ 
๔๔. 58190828 นางสาวสุไบดา  ดอเล๊าะ สาธารณสุขศาสตร ์ ๘๓,๒๐๐ 
๔๕. 59149450 นางสาวอาวาตีฟ  มะเระ สาธารณสุขศาสตร ์ 83,200 
๔๖. 59148866 นายนัสรูเลาะห์ ดาเล็ง สาธารณสุขศาสตร ์ 40,000 
๔๗. 59162156 นางสาวมนูีเราะห ์บิลังโหลด สาธารณสุขศาสตร ์ 40,000 
๔๘. 58190760 นางสาวนุสรา  โสยด ี พยาบาลศาสตร ์ ๘๓,๒๐๐ 
๔๙. 59149435 นางสาววรรณศร หลายประดิษย์ พยาบาลศาสตร ์ 83,200 
๕๐. 56160880 นางสาวนฤมล พลศิริ เภสัชศาสตร ์ 40,000 
๕๑. 58116195 นายนิอัซมี นิเลาะ เภสัชศาสตร ์ 40,000 
 

๘๑. โครงกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำพิกำรในระดับปริญญำตรี 
จ ำนวน ๒ ทุน  ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จำก สกอ.  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวชิำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๙๑๔๕๘๙๖ นำงสำวชนกำนต์  ประทีป ณ ถลำง กำรจัดกำร ๓๗,๒๐๐ 
๒. 59120816 นายศุภชัย  แซ่ซิ่ม สารสนเทศศาสตร ์ ๓๗,๒๐๐ 

 
๘๒. ทุนโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนใต้ 

จ ำนวน ๑ ทุน  ได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย  และได้รับค่ำครองชีพจำก สกอ. 
๕๕,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. ๖๑๑๐๑๘๔๖ นำงสำวเจ๊ะฟำรีดำ  สำหะ พยำบำลศำสตร ์ ๓๗,๒๐๐ 
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๘๓. ทุนกำรศึกษำผู้มีควำมสำมำรถดีเด่นทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญำตรี 
จ ำนวน ๑๗ ทุน  ได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  ค่ำหอพัก  และได้รับค่ำครองชีพ ๓,๐๐๐ บำท/เดือน 
จำกมหำวิทยำลัย (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 59124404 นางสาวพชัรีญา  กรงาม วิทยาศาสตร ์ ๖,๐๐๐ 
๒. 60118619 นางสาวอนัญญา  เสน่หา วิทยาศาสตร ์ ๗๙,๒๐๐ 
๓. ๕๘๑๒๔๔๙๖ นำงสำวกมลทิพย์  วงศ์สวุรรณ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี ๗๙,๒๐๐ 
๔. 59124396 นายณัฐดนัย   ดาวสุวรรณ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี ๘๔,๐๐๐ 
๕. 60118544 นางสาวพฤษภา  บางเรียง วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี ๖,๐๐๐ 
๖. 60118502 นายกริชตะวัน  แซ่เบ้า วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี ๗๙,๒๐๐ 
๗. 60118551 นางสาวพิจาริณ ิ ดิษฐราชา สหเวชศำสตร ์ ๘๕,๒๐๐ 
๘. 60118494 นางสาวกนกวรรณ  จันทว ี สหเวชศำสตร ์ ๘๕,๒๐๐ 
๙. ๖๑๑๐๕๖๖๔ นางสาวปิยะวรรณ มัยวงศ ์ สหเวชศำสตร ์ ๙๘,๑๐๐ 

๑๐. ๕๗๑๒๔๑๓๓ นำยอะลำวีย์  หมำดทิ้ง เภสัชศำสตร ์ ๑๐,๘๐๐ 
๑๑. ๕๘๑๒๔๕๐๔ นำงสำวขวัญชนก  ภูมิสถิต เภสัชศำสตร ์ ๑๒๗,๕๐๐ 
๑๒. 59124370 นายกิตติกวิน   เผ่าพนัธุ ์ เภสัชศำสตร ์ ๑๐,๘๐๐ 
๑๓. 59124388 นางสาวชญาน ี ชัยชิต เภสัชศำสตร ์ ๑๒๗,๕๐๐ 
๑๔. 60118536 นายพชรพล  อภินันทชาต ิ เภสัชศาสตร ์ ๑๒๗,๕๐๐ 
๑๕. 60118601 นางสาวสุพิชฌาย ์สุพรรณพงศ์ เภสัชศาสตร ์ ๑๒๖,๖๐๐ 
๑๖. ๖๑๑๐๙๙๖๓ นางสาวอภิชญา คงมาก เภสัชศาสตร ์ ๑๓๓,๒๐๐ 
๑๗. 60118585 นางสาววนัอัสรา  แวหะมะ สถาปัตถยกรรมศาสตร์และกำรออกแบบ ๖,๐๐๐ 
 

๘๔. ทุนกำรศึกษำเทสโก้ โลตัส เพ่ือนิสิตนักศึกษำมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน ๗ ทุน  ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 58161282 นางสาวนันธิยา  รัญจวน   ศิลปศำสตร์  
๒. 58120064 นางสาววลัลญา  ห้องเม่ง   รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
๓. 58121104 นายสมคิด  จิตสุภา   สำรสนเทศศำสตร ์  
๔. ๕๙๑๑๖๕๗๔ นางสาวปวิณี  เจริญฤทธิ ์ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๕. ๕๙๑๒๓๔๕๕ นางสาวอัสมา  หวันตุหมัน วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๖. 58148164 นางสาวมูรนี   ยามู    สำธำรณสุขศำสตร ์  
๗. ๕๙๑๖๑๕๖๒ นางสาวนุสนา  บูมะลายู สำธำรณสุขศำสตร ์  
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๘๕. ทุนกำรศึกษำมูลนิธิทำคำฮำชิ 
จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๘๑๒๐๗๓๔ นายศิริราช  เขียวเข็ม วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๒. ๖๐๑๑๕๔๒๕ นายวงศธร  บุญยัง วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๓. ๖๐๑๑๘๕๔๔ นางสาวพฤษภา  บางเหรียง วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

 
๘๖. ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 

จ ำนวน ๕ ทุน  ได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย  และได้รับค่ำครองชีพจำก สกอ. ทุนละ 
๕๕,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. ๕๙๑๑๐๒๖๒ นางสาวกมลรัตน ์ สมบุญ ศิลปศาสตร์  
๒. ๕๙๑๖๒๒๘๙ นางสาวรัชน ี ชูจันทร ์ ศิลปศาสตร์  
๓. ๕๙๑๑๑๔๐๑ นางสาวจตพุร  แช่มช้อย การจัดการ  
๔. ๕๙๑๔๐๑๔๕ นางสาวกฤติกา  สุทธิสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  
๕. ๕๙๑๒๒๒๕๙ นางสาวเสาวนิตย์ เปลี่ยวเกตุ พยาบาลศาสตร ์  

 
๘๗. ทุนบุตรพนักงำนเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 61115705 นำงสำวสุภำวินี สงช่วย   กำรจัดกำร  
 

๘๘. ทุนมูลนิธิหอกำรค้ำอเมริกันในประเทศไทย 
จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 56162142 นำงสำวศิริภรณ์  เดชำพงษ ์ เภสัชศำสตร ์  
๒. 56148927 นำงสำวอภิชญำ  ชสูุวรรณ เภสัชศำสตร ์  
๓. 56121379 นำยกรรณนุวฒัน์  จิตค ำรพ เภสัชศำสตร ์  

 
๘๙. ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพ่ือเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๘,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 59162115 นำงสำวมำเรียม  เจะอุบง สำธำรณสุขศำสตร์  
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๙๐. ทุน ปตท. (คลังน้ ำมันปำกพนัง) 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๗,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 57111163 นำยกูอับดุลเลำ๊ะ  กูเมำะ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  

 
๙๑. ทุนกำรศึกษำ บริษัท กรุงไทยกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 

จ ำนวน ๖ ทุน  ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 59140285 นำงสำวกัญธิมำ  รักช้ำง การจัดการ  
๒. 61120093 นางสาวศุทธดา ทองรักษ์ การจัดการ  
๓. 60162138 นำงสำวฮำฟีซะฮ์  มะเซ็ง สาธารณสุขศาสตร ์  
๔. 60162054 นำงสำวอนิตำ  ยังหำด สาธารณสุขศาสตร ์  
๕. 60161411 นางสาวไลลา  กาหมัน สาธารณสุขศาสตร ์  
๖. 60141702 นางสาวทพิวรรณ  ทองขวัญ สาธารณสุขศาสตร ์  

 
๙๒. ทุนไทยบริดจสโตน 

จ ำนวน ๕ ทุน  ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 58146085 นำงสำวอัสมะห์  ยำนีระ เทคโนโลยีกำรเกษตร  
๒. 58160110 นำงสำวกัณฐิกำ  อักษรกุล สำธำรณสุขศำสตร ์  

๓. 58162058 นำงสำวมสัยำ  หะย ี สำธำรณสุขศำสตร ์  

๔. 58162959 นำงสำวสุพรรษำ  ชลสำคร สำธำรณสุขศำสตร ์  

๕. 58163619 นำงสำวฐิตพิร  สังข์น้อย สำธำรณสุขศำสตร ์  

 
๙๓. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิ ๕๐ ปี ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนภำคใต้ 

จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 57160939 นายณัฐเวชศาสตร์ จ าเนียร   รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
๒. 59115691 นำงสำวนิตยำ รำชนิยม   การจัดการ  
๓. 61111415 นางสาวชุติมา อนนัตกูล สารสนเทศศาสตร ์  
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๙๔. ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขำดแคลน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ (มนข.) 
จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๘,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 58119843 นำยวรวุธ  หลักเพชร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  
๒. 61100657 นำงสำวกัลยรัตน์ รัตนพนัธ์   เทคโนโลยีการเกษตร  

 
๙๕. ทุนกำรศึกษำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

จ ำนวน ๖ ทุน  ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 60140795 นำยจีรวฒุิ สุขสง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  
๒. 60191194 นำงสำวทติย์ติยำนันท์ ทิ้งน้ ำรอบ สหเวชศาสตร ์  
๓. 60115292 นำยรำชำธิเวศ ข้อค้ำ สหเวชศาสตร ์  
๔. 59145722 นำงสำวสุกัญญำ  มะสัน พยาบาลศาสตร ์  
๕. 59145599 นำงสำวมำรีแย  เดะซอ พยาบาลศาสตร ์  
๖. 60113438 นำงสำวเนตรชนก สอนนอง พยาบาลศาสตร ์  

 
๙๖. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิซิเมนต์ไทย 

จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 59163816 นำยสรรเพชญ  สุรีวงค ์ ศิลปศาสตร์  
๒. 58114962 นำยรัตนชัย  ชอบท ำกิจ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๓. 59146076 นำงสำวธมลวรรณ  แสงมณี สำธำรณสุขศำสตร ์  
๔. 59124511 นำงสำววรำภรณ์  โต๊ะเสน็ สำธำรณสุขศำสตร ์  

 
๙๗. ทุนมูลนิธิครอบครัวทหำรผ่ำนศึก 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 58119678 นำยฤทธิเดช  ไหมจุน ศิลปศาสตร ์  
 

๙๘. ทุนมูลนิธิวัดไกรฤกษ์ 
จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 58121195 นำยสรำวุธ กลิน่สุคนธ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  
๒. 58111816 นำยจำรุเกียรติ์ สุขเกษม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
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๙๙. ทุนพระรำชทำนกำรศึกษำสงเครำะห์ 
จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 58111675 นำยจตุรพร  แซ่จ้อง วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๒. 58115114 นำงสำวธัญญำรัตน์  ภักดี วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๓. 58121559 นำงสำวสิริมำ  ตะนำวศร ี สหเวชศำสตร ์  

 
๑๐๐. ทุนเศรษฐกิจพอเพียง 

จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๘๓,๒๐๐ บำท/ปี  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวชิำ หมำยเหตุ 

๑. 60190931 นำงสำวรวิพร  เฮำ่หนู   สาธารณสุขศาสตร ์  
 

๑๐๑. ทุนกำรศึกษำรำยปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
จ ำนวน ๑ ทุน  ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศกึษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 61105060 นำงสำวปณิดำภำ  เกียรติเลขำ สาธารณสุขศาสตร ์  

 
๑๐๒. ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

จ ำนวน ๕ ทุน  ทุนละ ๒๒,๐๐๐ บำท/ปี (ทุนรำยปี)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 58114414 นำงสำวตรีเนตร  แย้มบำงยำง ศิลปศำสตร์  
๒. 58163148 นำงสำวอภิชญำ  เมียงเมิน กำรจัดกำร  
๓. 57149361 นำงสำววรำภรณ์  ศรีระวงค์ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

๔. 57111601 นำยจักรรินทร์  แก้วชืน่ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี  

๕. 57121881 นำงสำวสุพรรณำ  จันพุ่ม สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
 

๑๐๓. ทุนโควตำผู้มีควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ 
จ ำนวน ๕ ทุน  ได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 61103578 นำยธรรมรัตน์   สวุรรณรัตน ์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๓๔,๘๐๐ 
๒. 61109922 นำยอนุศักดิ์  เม่งห้อง   รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๓๔,๘๐๐ 
๓. 61110441 นำยอัษฎำวธุ  วังขุนพรหม   รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๓๔,๘๐๐ 
๔. 61103859 นำยธีรศักดิ์  ประเสริฐศักดิ์  รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๓๔,๘๐๐ 
๕. 61104576 นำงสำวนุรฮำยำตี  แลปิ   สำธำรณสุขศำสตร ์ ๕๔,๖๐๐ 
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๑๐๔. ทุนมูลนิธิรำชประชำสมำสัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จ ำนวน ๑ ทุน  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 61117214 นำงสำวโสรยำ เอียดหวัง สหเวชศาสตร ์  

 
๑๐๕. ทุนกำรศึกษำมูลนิธิทิสโก้เพื่อกำรกุศล 

จ ำนวน ๔ ทุน  ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 61107298 นำงสำวยุพำรัตน์ ช่วยชัย   ศิลปศำสตร์  
๒. 61105110 นำงสำวปภัสรำ  จนัทวโิรจน์   ศิลปศำสตร์  
๓. 61104717 นำงสำวบงกช เผือกปำน   รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
๔. 61110250 นำยอะเมทิสธิ์ ชัยอิสรภำพ   เภสัชศาสตร ์  

 
๑๐๖. ทุนกำรศึกษำ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ ำกัด (บฟข.) 

จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 59112862 นำยฐำนนัดร  อธิคมำนนท์ ศิลปศาสตร์  
๒. 59119164 นำงสำวรุ่งทพิย์  สุขภำคกุล   การจัดการ  

 
๑๐๗. ทุนมูลนิธิยกเต้ง อุทิศ (องค์กรสำธำรณประโยชน์) 

จ ำนวน ๒ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท/ปี  (ทุนรำยปี)  ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 59161521 นำงสำวนิสิตำ  ชูมณี ศิลปศาสตร์  
๒. 59140749 นำงสำวจิรำวดี  บงักะลู   สารสนเทศศาสตร ์  

 
๑๐๘. ทุนกำรศึกษำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภำส 

จ ำนวน ๖ ทุน ทุนละ ๑๒,๕๐๐ บำท จ ำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บำท จ ำนวน ๒ ทุน  และทุนละ ๒,๕๐๐ บำท 
จ ำนวน ๑ ทุน  (ทุนรำยปี) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

๑. 59122051 นำงสำวสุรภำ แสงอภัย การจัดการ 12,500 
๒. 59143917 นำงสำววิลัยลักษณ์ ชนิดำพงษ์พนัธ ์ การจัดการ 12,500 
๓. 60112398 นำงสำวทักษพร ทองรัก การจัดการ 12,500 
๔. 59118422 นำงสำวมณทิชำ กำระวงศ ์ การจัดการ 5,000 
๕. 61113205 นางสาววาลนิี บุญเชดิ การจัดการ 5,000 
๖. 59122036 นำยสุรเดช ปัญญำ การจัดการ 2,500 
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๑๐๙. กองทุนสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ประเภททุนเรียนดี 
จ ำนวน ๓๕  ทุน  ได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  
ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 
๑. 58110982 นำงสำวกำนตช์นก  รุ่งเรืองยศ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๒๐,๘๐๐ 
๒. 58116633 นำงสำวปฐวีพร  บษุหมั่น ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓๑,๒๐๐ 
๓. 58123027 นำงสำวอรยำ  ด ำด ี ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๒๐,๘๐๐ 
๔. 58110842 นำยกำญจนพงค ์ รินสินธุ ์ ศิลปศำสตร์ อำเซียนศึกษำ ๓๑,๒๐๐ 
๕. 58110685 นำงสำวกัญญำรัตน์  ทองพนัง รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓๑,๒๐๐ 
๖. 58147992 นำงสำวแพรวตะวัน  ศรีเพ็ชร รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร์ ๒๐,๘๐๐ 
๗. 58122763 นำยอภินนัท์  พรหมดนตร ี วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓๗,๒๐๐ 
๘. 58141086 นำยชัยพจน์  กำญจนวำร ี วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓๗,๒๐๐ 
๙. 58111808 นำงสำวจนัธศร  อินทฤทธิ์ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) ๓๗,๒๐๐ 

๑๐. 58111543 นำงสำวขวัญฤทัย  คงสอน กำรจัดกำร บัญช ี ๓๑,๒๐๐ 
๑๑. 58112491 นำงสำวชญำกำญจน์  วรรณโชติ กำรจัดกำร บัญช ี ๓๑,๒๐๐ 
๑๒. 58145244 นำงสำวสุดำรัตน์  ศรีเทพ กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร ์ ๓๑,๒๐๐ 
๑๓. 58113341 นำงสำวฏอฮีเรำะฮ์  ฮูซยันี สำรสนเทศศำสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓๗,๒๐๐ 
๑๔. 58115395 นำยธีรทัศน์ ชูรำษฎร์ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชนั ๓๗,๒๐๐ 
๑๕. 58142662 นำงสำวปฎิณญำ  แสงบ ำรุง สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชนั ๒๔,๘๐๐ 
๑๖. 58143868 นำงสำวมำรียำ  อีดย ี เทคโนโลยีกำรเกษตร เกษตรศำสตร์ (สัตวศำสตร์) ๒๔,๘๐๐ 
๑๗. 58145269 นำงสำวสุทธกิำนต์  กระจ่ำงโลก เทคโนโลยีกำรเกษตร เกษตรศำสตร์ (สัตวศำสตร์) ๒๔,๘๐๐ 
๑๘. 58115114 นำงสำวธัญญำรัตน์  ภักด ี วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร กำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง ๓๗,๒๐๐ 
๑๙. 58112475 นำงสำวฉนัทนำภำ ฉนัทรำงกูร สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๔๓,๒๐๐ 
๒๐. 58116666 นำงสำวปนัดดำ  ทองประดับ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๔๓,๒๐๐ 
๒๑. 58121559 นำงสำวสิริมำ  ตะนำวศร ี สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๔๓,๒๐๐ 
๒๒. 58121112 นำยสมชำติ  โต๊ะหลี สำธำรณสุขศำสตร์ อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย ๔๓,๒๐๐ 
๒๓. 58149147 นำงสำวเสำวลักษณ์  จนัทร์ศร ี พยำบำลศำสตร ์ ๔๓,๒๐๐ 
๒๔. 57124158 นำงสำวภำพิสุทธิ์ เฉลิมพพิัฒน์ เภสัชศำสตร ์ ๘๐,๗๐๐ 
๒๕. 58123100 นำงสำวอรสินี สุริยผล เภสัชศำสตร ์ ๘๐,๗๐๐ 
๒๖. 56190366 นำยภัทรดนัย  สลดัทุกข์ แพทยศำสตร ์ ๙1,2๐๐ 
๒๗. 56190259 นำงสำวปันรัตน์  คงทวี แพทยศำสตร ์ ๙1,2๐๐ 
๒๘. 56190424 นำยศุภชัย  สอิ้งทอง แพทยศำสตร ์ ๙1,2๐๐ 
๒๙. 57190357 นำงสำววริศรำ   ลีเผ่ำพนัธุ์ แพทยศำสตร ์ ๙1,2๐๐ 
๓๐. 57190407 นำยสิริวฒุิ   กิตติโพธนิันท ์ แพทยศำสตร ์ ๙1,2๐๐ 
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๓๑. 57190019 นำงสำวกรกนก สุวรรณปำกแพรก แพทยศำสตร ์ ๙1,2๐๐ 
๓๒. 58190091 นำงสำวชำไมพร อำทรวิริยกล แพทยศำสตร ์ ๙1,2๐๐ 
๓๓. 58190422 นำงสำวศุภศิริ  ยอแสงรัตน ์ แพทยศำสตร ์ ๙1,2๐๐ 
๓๔. 57120594 นำงสำวศิวนำถ   บญุเกตุ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ (สถำปัตยกรรมศำสตร์) ๖๑,๒๐๐ 
๓๕. 58142167 นำงสำวนริสำ  น้อยทับทิม สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ (สถำปัตยกรรมศำสตร์) ๖๑,๒๐๐ 

 
๑๑๐. กองทุนสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ประเภททุนสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน ๖๗ ทุน  ได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)  
ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ หมำยเหตุ 

1. 58110255 นำงสำวนันทกำนต์  ปำนมณ ี ศิลปศำสตร์ ไทยศึกษำบูรณำกำร ๓๑,๒๐๐ 
2. 58123985 นำยกมลวทิย์  ทองเต็ม ศิลปศำสตร์ ไทยศึกษำบูรณำกำร ๓๑,๒๐๐ 

3. 58111683 นำงสำวจรรยำ  นพรัตน ์ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓๑,๒๐๐ 

4. 58120619 นำงสำวศศิวิมล  ทองแก้ว ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๒๐,๘๐๐ 

5. 58118779 นำงสำวภำวิณี  หิมมะ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓๑,๒๐๐ 

6. 58119256 นำงสำวเยำวเรศ  แดงเอียด ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓๑,๒๐๐ 

7. 58146978 นำงสำวจฑุำมำศ  อ่อนวิเศษ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓๑,๒๐๐ 

8. 58112350 นำงสำวเจนจิรำ  สุริยะ ศิลปศำสตร์ อำเซียนศึกษำ ๓๑,๒๐๐ 

9. 58113135 นำงสำวซอพีย๊ะ  จิตรนำร ี ศิลปศำสตร์ อำเซียนศึกษำ ๓๑,๒๐๐ 

10. 58119603 นำงสำวรุสวำตี  แดงเต๊ะ ศิลปศำสตร์ อำเซียนศึกษำ ๓๑,๒๐๐ 
11. 58120213 นำงสำววิยะดำ  สถิตนภำดล ศิลปศำสตร์ อำเซียนศึกษำ ๒๐,๘๐๐ 

12. 58147497 นำยธีระศักดิ์  หลำ้หลัน ศิลปศำสตร์ อำเซียนศึกษำ ๓๑,๒๐๐ 

13. 58123449 นำยอัสมำดี  มำน๊ะ ศิลปศำสตร์ อำเซียนศึกษำ ๓๑,๒๐๐ 

14. 58115247 นำงสำวธิดำกำนต์  ศรีคง รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓๑,๒๐๐ 

15. 58116211 นำงสำวนิอัสรนีำ ระเด่นอำหมัด รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓๑,๒๐๐ 

16. 58116328 นำงสำวนูรไลลำ  หมัดเกม รัฐศำสตร์และนิติศำสตร ์รัฐศำสตร์ ๓๑,๒๐๐ 

17. 58146945 นำงสำวจิรภัทร์  เพชรทอง รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๒๐,๘๐๐ 

18. ๕๘๑๑๗๓๖๗ นำงสำวปิยะวรรณ  นกจนัทร ์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓๑,๒๐๐ 

19. 58141219 นำงสำวฐิตำภำ  ชุ่มประดิษฐ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓๑,๒๐๐ 

20. 58142464 นำงสำวนุรมำ  สำแล รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓๑,๒๐๐ 

21. 58119496 นำงสำวรัตนำวดี  สุกรอดรู้ กำรจัดกำร บัญช ี ๓๑,๒๐๐ 

22. 58121138 นำยสรรเพชญ  ทองยอด กำรจัดกำร บัญช ี ๓๑,๒๐๐ 
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23. 58144486 นำงสำววชัรี  รัตนพนัธ์ กำรจัดกำร บัญช ี ๓๑,๒๐๐ 

24. 58145079 นำงสำวสำรีนำ  บลิหมุด กำรจัดกำร บัญช ี ๓๑,๒๐๐ 

25. 58110529 นำงสำวกฤษฎำพร  ชูแก้ว กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) ๓๗,๒๐๐ 

26. 58115262 นำงสำวธิดำพรรณ  นำคแป้น กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) ๓๗,๒๐๐ 

27. 58116161 นำงสำวนิโลบล  โชตชิ่วง กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) ๓๗,๒๐๐ 

28. 58112897 นำยชัยทัศน์  ยทุธเสนีย์ สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร ์ 24,๘๐๐ 

29. 58113705 นำงสำวณัฐกำนต์  เพ็งมำก สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร ์ 24,๘๐๐ 
30. 58123563 นำงสำวอำภสัรำ  โมระดำ สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร ์ 24,๘๐๐ 

31. 58144304 นำงสำววรภัทธมน  ธำรีเวทย์ สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร ์ 24,๘๐๐ 

32. 58115932 นำงสำวนันทวัน  ค ำกลั่น สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชนั ๓๗,๒๐๐ 

33. 58120007 นำงสำววสุนนัท์  แซ่พูน สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชนั 24,๘๐๐ 

34. 58120692 นำงสำวศิริพรรณ  มังกะล ู สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ 24,๘๐๐ 

35. 58147737 นำงสำวนูรีฮะห์  บลูะ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ 24,๘๐๐ 

36. 58121856 นำงสำวสุทสำ  จันหอม สำรสนเทศศำสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓๗,๒๐๐ 

37. 58140500 นำยกิตปกรณ์  ทองเงนิ สำรสนเทศศำสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓๗,๒๐๐ 

38. 58142886 นำยปองภพ  บุญมณสีกุล สำรสนเทศศำสตร์ กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทลั ๓๗,๒๐๐ 

39. 58121310 นำยสหรัตน์  ทองวุ่น เทคโนโลยีกำรเกษตร เกษตรศำสตร์ (พืชศำสตร์) 24,๘๐๐ 

40. 58112079 นำงสำวจิรัญญำ  ชูจติร เทคโนโลยีกำรเกษตร เกษตรศำสตร์ (สัตวศำสตร์) ๓๗,๒๐๐ 

41. 58142944 นำงสำวปิยนนัท์  ครองสถำน เทคโนโลยีกำรเกษตร เกษตรศำสตร์ (สัตวศำสตร์) ๓๗,๒๐๐ 
42. 58143157 นำงสำวพรสวรรค์  จันทร์สุข เทคโนโลยีกำรเกษตร เกษตรศำสตร์ (สัตวศำสตร์) ๓๗,๒๐๐ 

43. 58122854 นำงสำวอมรรัตน์  พุดด ำ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร  (โยธำ) ๓๗,๒๐๐ 

44. 58148966 นำงสำวอำมีเนำะ  ยโุซะ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓๗,๒๐๐ 

45. 58110719 นำงสำวกัญญำวรรณ  พื้นหัวสระ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร  (พอลิเมอร์ ยำง ไม้) ๓๗,๒๐๐ 
46. 58111378 นำงสำวเกษรำภรณ์  บุญส่ง สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๔๓,๒๐๐ 

47. 58120528 นำยศรำวุธ  ปำติง สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๔๓,๒๐๐ 

48. 58143744 นำงสำวภีรดี  สวสัดิรำช สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๔๓,๒๐๐ 

49. 58123977 นำงสำวฮุสณี  สะอะ สำธำรณสุขศำสตร์ อนำมัยสิ่งแวดล้อม ๔๓,๒๐๐ 

50. 58141862 นำงสำวธมลวรรณ  ด ำรงวฒุ ิ สำธำรณสุขศำสตร์ อนำมัยสิ่งแวดล้อม ๔๓,๒๐๐ 

51. 58121948 นำงสำวสุนิตำ  สมนั สำธำรณสุขศำสตร์ อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย ๒๘,๘๐๐ 

52. 58146077 นำยอับดลุเรำะห์มำน  ดือเร๊ะ สำธำรณสุขศำสตร์ อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย ๒๘,๘๐๐ 

53. 58147570 นำงสำวนัสเรีย  มูอ ำมัด สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๔๓,๒๐๐ 
54. 58116609 นำงสำวปฐมำภรณ์ สงรักษำ พยำบำลศำสตร ์ ๔๓,๒๐๐ 

55. 58119207 นำงสำวยำมีละ๊ ดะแซ พยำบำลศำสตร ์ ๔๓,๒๐๐ 
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56. 58141276 นำงสำวณภัสปญำ  ฆำรประเดิม พยำบำลศำสตร ์ ๔๓,๒๐๐ 

57. 56121411 นำยทว ี จันทร์ภำคภูม ิ เภสัชศำสตร ์ ๘๐,๗๐๐ 

58. 58116013 นำยนำถพล ตลึงจิตร เภสัชศำสตร ์ ๘๐,๗๐๐ 
๕๙. 56190283 นำงสำวพรพิรุณ  ลียั่งยืน แพทยศำสตร ์ ๙๑,๒๐๐ 

๖๐. 57190266 นำงสำวประภำพร   โสตะกุล แพทยศำสตร ์ ๙๑,๒๐๐ 

๖๑. 57190282 นำยปริญญำ   อนุลินทร ์ แพทยศำสตร ์ ๙๑,๒๐๐ 

๖๒. 57190431 นำงสำวสุภนันท์  ธิติประเสริฐ แพทยศำสตร ์ ๙๑,๒๐๐ 
๖๓. 58190141 นำงสำวณัฐชำดำ อมรวงศ์พำณิช แพทยศำสตร ์ ๙๑,๒๐๐ 

๖๔. 58190281 นำงสำวปวิตรำ จนิกำญจน์ แพทยศำสตร ์ ๙๑,๒๐๐ 

๖๕. 57146235 นำยอำนัส   หะยีบีดิง สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ (สถำปัตยกรรมศำสตร์) ๖๑,๒๐๐ 

๖๖. 57123846 นำงสำวฉัตรมณ ี  พิทักษ์จิตต ์ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ (สถำปัตยกรรมศำสตร์) ๖๑,๒๐๐ 

๖๗. 58142209 นำงสำวนลิษำ  กระจ่ำง สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ (ออกแบบอุตสำหกรรม) ๖๑,๒๐๐ 
 

๑๑๑. ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่มีผลกำรเรียนดีเด่น 
จ ำนวน ๑๖๗  ทุน  ทุนละ ๒,๐๐๐ บำท (ทุนรำยภำคกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
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๑. ๕๙๑๑๗๒๕๙ นำงสำวพรนิภำ  คชรินทร์ ศิลปศำสตร์ ไทยศึกษำบูรณำกำร ๓.๕๔ 
๒. ๕๙๑๔๓๖๙๓ นำงสำววรัทยำ  ชูรักษ์ ศิลปศำสตร์ ไทยศึกษำบูรณำกำร ๓.๒๙ 
๓. ๕๘๑๑๐๙๘๒ นำงสำวกำนต์ชนก  รุ่งเรืองยศ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๘๔ 
๔. ๕๘๑๕๐๑๐๓ นำงสำวนำทรรชชำ  เพชรอำวุธ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๖๕ 
๕. ๕๘๑๔๔๑๓๐ นำงสำวรัตนำภรณ์  จินดำ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๖๑ 
๖. ๕๘๑๔๕๘๙๗ นำงสำวอรวิมล  ชัยยศ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๕๔ 
๗. ๕๘๑๒๔๑๗๓ นำงสำวบุษยำ  หนูเซ้ง ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๔๗ 
๘. ๕๙๑๑๒๙๙๕ นำงสำวณ พิชำ  ชูเสน ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๙๖ 
๙. ๕๙๑๒๓๗๓๗ นำงสำวอิศรำภรณ์  ทองคง ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๗๑ 

๑๐. ๕๙๑๑๒๘๑๓ นำงสำวญำณิศำ  นำมบุญ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๖๖ 
๑๑. ๕๙๑๔๒๘๘๕ นำงสำวพลอยไพลิน  เที่ยวแสวง ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๖๖ 
๑๒. ๖๐๑๑๑๓๑๗ นำงสำวชญำน ี ศรีรัตน์ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๖๑ 
๑๓. ๕๘๑๑๔๙๐๑ นำงสำวธนสนิ ี ไชยมงคล ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๙๔ 
๑๔. ๕๘๑๔๗๒๕๗ นำยณัฐวฒุ ิ กลีบแก้ว ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๓ 
๑๕. ๕๘๑๒๓๘๓๗ นำงสำวอุษณี  วงค์พิพันธ ์ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๓๙ 
๑๖. ๕๘๑๖๐๑๒๘ นำงสำวกำญจนำ  ยังอุปกำร ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๒๘ 
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๑๗. ๕๙๑๑๖๙๙๖ นำยปุริมปรัชญ์  ส่งศรี ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๑ 
๑๘. ๕๙๑๔๓๔๘๗ นำยยำริ  นุกูล ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๗ 
๑๙. ๕๙๑๔๔๒๖๑ นำงสำวสรำลี  โต๊ะอิแต ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๒ 
๒๐. ๕๙๑๒๒๕๒๓ นำยอดิศักดิ์  บุญทอง ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๔๖ 
๒๑. ๕๙๑๖๑๘๙๓ นำงสำวแพรวนภำ  สิงห์โตทอง ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๓๗ 
๒๒. ๖๐๑๑๑๖๘๙ นำงสำวซลัมำ  ปำธำน ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๘ 
๒๓. ๖๐๑๔๖๗๐๑ นำยภูเบศ  ไทรสุวรรณ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๓ 
๒๔. ๖๐๑๔๗๑๗๐ นำยด ำรงศักดิ์  รัตนสุวรรณ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๒ 
๒๕ ๖๐๑๑๐๙๙๖ นำงสำวจิตรำนชุ  ค ำกลนั ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๔๐ 
๒๖. ๖๐๑๔๒๖๐๑ นำงสำวเบญจวรรณ  จุลภักดิ์ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๓๗ 
๒๗. ๖๐๑๔๕๙๐๑ นำงสำวธัญญำภัสร์  โรจน์รุ่งนิธคิุณ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๓๓ 
๒๘. ๕๘๑๑๐๘๔๒ นำยกำญจนพงค์  รนิสินธุ ์ ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๙๖ 
๒๙. ๕๘๑๔๒๐๑๙ นำยธบิด ี ทองคง ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๗๙ 
๓๐. ๕๘๑๒๓๕๗๑ นำงสำวอำภำพร  จันทร์เทพ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๗๑ 
๓๑. ๕๘๑๑๑๑๔๗ นำยกีรติ  พรหมวันรตัน์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๖๘ 
๓๒. ๕๙๑๑๗๘๓๘ นำงสำวแพรวพรรณ  เพ็ชรรัตน์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๘๗ 
๓๓. ๕๙๑๔๖๕๒๒ นำงสำวอรยำ  ทวีทรัพย์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๖๓ 
๓๔. ๕๙๑๑๔๙๕๙ นำยธีรพงศ์  รัตนบุร ี รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๔๘ 
๓๕. ๖๐๑๔๐๕๔๘ นำงสำวขวัญฤดี  มณีวรรณ์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๘๐ 
๓๖. ๖๐๑๑๓๖๘๕ นำงสำวประติมำ  คงไสย รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๕๐ 
๓๗. ๖๐๑๔๐๒๙๐ นำงสำวกันธิชำ  ผลควำมดี รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๔๗ 
๓๘. ๕๘๑๔๗๙๙๒ นำงสำวแพรวตะวัน  ศรีเพ็ชร รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓.๕๙ 
๓๙. ๕๘๑๔๐๘๙๘ นำงสำวฉัตรแก้ว  สมบูรณ์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓.๕๗ 
๔๐. ๖๐๑๑๔๘๕๗ นำงสำวภำสินี  ธีรำลำภ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร์ ๓.๕๐ 
๔๑. ๕๘๑๙๐๕๕๔ นำงสำวธรำทิพย์  เหมทำนนท์ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓.๘๙ 
๔๒. ๕๘๑๙๐๕๑๓ นำงสำวชฎำรัตน์  ภู่สันติ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ ๓.๘๙ 
๔๓. ๕๙๑๙๐๖๑๑ นำยอำรีฟ  แวมิง วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓.๙๕ 
๔๔. ๖๐๑๙๐๖๔๒ นำยเสรี  วนำนิยกุล วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓.๙๘ 
๔๕. ๕๙๑๒๑๖๘๑ นำงสำวสุธำงศุ์รัตน์  บุญเกิด วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ๓.๖๗ 
๔๖. ๕๘๑๒๓๗๘๗ นำงสำวอุดมพร  อักษรน ำ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๗๒ 
๔๗. ๕๘๑๔๑๙๔๖ นำงสำวธัญพร  ภัทรเกียรติเจริญ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๖๐ 
๔๘. ๕๘๑๑๗๕๐๘ นำงสำวผกำมำส  แก้วเมือง กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๔๘ 
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๔๙. ๕๙๑๑๒๗๙๗ นำงสำวโซเฟีย  หมุดแหล๊ะ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๖๐ 
๕๐. ๖๐๑๔๖๒๒๒ นำงสำวศุทธิลักคน์  นิลสมุทร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๗๔ 
๕๑. ๖๐๑๔๒๕๔๔ นำงสำวบุสริน  โต๊ะกะมิ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๖๑ 
๕๒. ๖๐๑๔๕๙๑๙ นำงสำวปิยะธิดำ  แพรกเมือง กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๕๘ 
๕๓. ๕๘๑๑๑๙๔๙ นำงสำวจิตรวด ี ดวงมุสิก กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๙๐ 
๕๔. ๕๘๑๑๓๗๒๑ นำยณัฐกิจ  ด ำเกิด กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๘๒ 
๕๕. ๕๘๑๔๘๔๙๕ นำงสำวศุภรำงค์  ปลอดทอง กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๗๔ 
๕๖. ๕๘๑๔๐๙๐๖ นำงสำวฉัตรสรวง  พิทักษพิเศษ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๒ 
๕๗. ๕๙๑๑๐๓๔๖ นำงสำวกรกนก  จินดำเชื้อ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๘๒ 
๕๘. ๕๙๑๑๙๑๖๔ นำงสำวรุ่งทพิย์  สุขภำคกุล กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๔ 
๕๙. ๕๙๑๖๑๔๕๕ นำงสำวนิดำ  โต๊ะดำม กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๒ 
๖๐. ๖๐๑๑๒๓๖๔ นำงสำวทรำยแก้ว  แต่งฤทัยธรรม กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๙๑ 
๖๑. ๖๐๑๔๐๓๑๖ นำงสำวกำญจนำ  เพชรรักษ์ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๓ 
๖๒. ๖๐๑๖๐๓๗๑ นำยซุฟยำน  นิยมเดชำ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๑ 
๖๓. ๖๐๑๑๖๒๙๐ นำยสมยศ  นำวำสมทุร กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๕๗ 
๖๔. ๖๐๑๔๓๕๒๖ นำงสำวยศยำ  รักษำผล กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๓๒ 
๖๕. ๕๘๑๔๕๒๔๔ นำงสำวสุดำรัตน ์ ศรีเทพ กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ ๓.๖๙ 
๖๖. ๕๘๑๑๑๘๙๙ นำงสำวจิดำภำ  พำนชิกุล กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ ๓.๕๕ 
๖๗. ๕๙๑๖๐๐๘๕ นำยก้อง  กำญจนโสภณ กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ ๓.๔๕ 
๖๘. ๕๘๑๑๑๙๕๖ นำยจิตรวฒัน ์ โยมสนิ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๗๐ 
๖๙. ๕๘๑๑๒๑๗๘ นำงสำวจีระนันท์  บุญสุข กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๕๖ 
๗๐. ๕๘๑๑๑๘๐๘ นำงสำวจนัธศร  อินทฤทธิ์ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๔๒ 
๗๑. ๕๘๑๔๐๗๒๔ นำงสำวจำรุวรรณ  สีลังกำ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๒๙ 
๗๒. ๕๙๑๑๕๗๖๖ นำงสำวนิศำรัตน์  กำยแก้ว กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๖๗ 
๗๓. ๕๙๑๑๓๔๗๒ นำงสำวณัฐธิกำ  ยุโส้ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๕๖ 
๗๔. ๖๐๑๑๖๑๘๓ นำงสำวศิลศิรัตน์  ประทุม กำรจัดกำร กำรท่องเที่ยวและโรงแรม ๓.๕๐ 
๗๕. ๖๐๑๔๐๐๙๒ นำงสำวกมลทิพย์  รัตตะ กำรจัดกำร กำรท่องเที่ยวและโรงแรม ๓.๔๓ 
๗๖. ๖๐๑๔๓๖๖๖ นำงสำวรัตนำภรณ์  อำรีชล กำรจัดกำร กำรท่องเที่ยวและโรงแรม ๓.๒๖ 
๗๗. ๖๐๑๔๒๔๙๔ นำงสำวแนนซี่  อรมณ์ สำรสนเทศศำสตร์ กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัล ๓.๖๘ 
๗๘. ๕๙๑๑๒๘๔๗ นำงสำวญำนิกำ  อำจหำญ สำรสนเทศศำสตร ์เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน ๓.๕๖ 
๗๙. ๕๙๑๑๗๙๓๗ นำงสำวภัททิยำ  เดิมหลิ่ม สำรสนเทศศำสตร ์เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน ๓.๕๑ 
๘๐. ๕๙๑๔๓๐๙๙ นำยพุทธินนัท์  เต็งมีศรี สำรสนเทศศำสตร ์เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน ๓.๓๓ 
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๘๑. ๖๐๑๙๑๓๑๙ นำงสำวพัณณิตำ  รัตนสุวรรณ สำรสนเทศศำสตร ์เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน ๓.๕๓ 
๘๒. ๖๐๑๙๑๑๗๘ นำงสำวดวงใจ  ก ำจรกิตติคุณ สำรสนเทศศำสตร ์เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน ๓.๕๑ 
๘๓. ๕๘๑๑๕๓๖๑ นำยธิปัตย์  มีแก้ว สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ๓.๖๗ 
๘๔. ๕๙๑๑๔๗๒๘ นำงสำวธันยำ  พันธ์เมธำฤทธิ์ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ๓.๘๔ 
๘๕. ๖๐๑๖๒๓๗๗ นำยฐำปกรณ์  ขรัวทองเขียว สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ๓.๕๕ 
๘๖. ๕๘๑๔๔๕๓๖ นำงสำววิจติรำ  วัชนะประพนัธ ์ สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร ์ ๓.๕๘ 
๘๗. ๕๘๑๒๑๔๒๗ นำงสำวสิตำนันท์  สิทธโิชค สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร ์ ๓.๔๐ 
๘๘. ๖๐๑๖๒๘๑๕ นำยกษิดิศ  หนูทอง สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร ์ ๓.๕๓ 
๘๙. ๕๘๑๑๓๓๔๑ นำงสำวฏอฮีเรำะฮ ์ ฮูซัยน ี สำรสนเทศศำสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓.๗๘ 
๙๐. ๕๙๑๑๘๓๗๒ นำยภูรินทร์  ไชยวรรณ ์ เทคโนโลยีกำรเกษตร พืชศำสตร์ ๓.๖๐ 
๙๑. ๖๐๑๔๐๓๓๒ นำงสำวกำญจนำพร  ชุมทอง เทคโนโลยีกำรเกษตร วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ๓.๖๘ 
๙๒. ๕๙๑๑๙๔๗๙ นำงสำววนัชพร  เทพทอง วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๗๗ 
๙๓. ๕๙๑๑๘๔๖๓ นำงสำวมณีรัตน์  ทองเรือง วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๗๒ 
๙๔. ๖๐๑๔๐๗๙๕ นำยจีรวฒุิ  สุขสง วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๖๓ 
๙๕. ๕๘๑๔๘๗๘๔ นำยหิรัญ  รอดนวล วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมไฟฟ้ำ ๓.๕๓ 
๙๖. ๖๐๑๔๖๘๕๙ นำยธนำวฒุิ  ช่วยรำม วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมไฟฟ้ำ ๓.๗๖ 
๙๗. ๕๘๑๑๖๘๗๒ นำยปรินทร  ฤทธิรุตม ์ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมโยธำ ๓.๕๙ 
๙๘. ๕๙๑๒๔๓๙๖ นำยณัฐดนัย  ดำวสุวรรณ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมโยธำ ๓.๖๑ 
๙๙. ๖๐๑๙๑๑๘๖ นำงสำวตอยยบีะห์  ซำและ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมโยธำ ๓.๔๙ 

๑๐๐. ๕๘๑๑๒๔๗๕ นำงสำวฉนัทนำภำ  ฉันทรำงกูร สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๖ 
๑๐๑. ๕๘๑๖๑๗๓๘ นำงสำวปิ่นอนงค์  อ่อนรักษ์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๐ 
๑๐๒. ๕๘๑๑๑๓๗๘ นำงสำวเกษรำภรณ์  บุญส่ง สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๑ 
๑๐๓. ๕๙๑๑๓๑๔๒ นำงสำวณัฏฐ์ธดิำ  เบ็ญจศักดิ์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๓ 
๑๐๔. ๕๙๑๑๓๙๓๖ นำงสำวดวงพร  สุทธปัญโญ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๕ 
๑๐๕. ๕๙๑๑๐๑๖๓ นำงสำวกนกอร  อินทนพุัฒน์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๓ 
๑๐๖. ๖๐๑๑๘๘๗๔ นำงสำวนูรีดำ  อีแมทำ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๙๔ 
๑๐๗. ๖๐๑๑๔๗๙๐ นำงสำวภัทรวดี  ยมสำร สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๓ 
๑๐๘. ๖๐๑๑๕๒๙๒ นำยรำชำธิเวศ  ข้อค้ำ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๖ 
๑๐๙. ๕๘๑๖๑๓๓๒ นำงสำวนำรำภทัร  เพ็ชรส ี สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๖๒ 
๑๑๐. ๕๘๑๖๒๔๒๑ นำงสำววิภวำนี  สำยยศ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๖๑ 
๑๑๑. ๕๘๑๔๕๖๐๘ นำงสำวโสรยำ  กำรดำ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๔๕ 
๑๑๒. ๕๘๑๑๖๖๖๖ นำงสำวปนัดดำ  ทองประดับ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๔๕ 
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๑๑๓. ๕๙๑๖๐๖๗๑ นำงสำวชุติมำ  ศรีโมกขธรรม สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๘ 
๑๑๔. ๕๙๑๑๒๐๖๐ นำงสำวจฬุำพรรณ  คงกุลทอง สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๖ 
๑๑๕. ๕๙๑๔๑๘๗๙ นำงสำวธัญวรัตน์  เจริญสุข สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๔ 
๑๑๖. ๕๙๑๖๑๑๘๒ นำงสำวธนำทิพย์  ใยพันธ์ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๐ 
๑๑๗. ๖๐๑๑๑๘๖๑ นำงสำวณชัชำ  ชำ่งเหล็ก สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๙ 
๑๑๘. ๖๐๑๙๐๘๙๙ นำงสำวบัญฑิยำ  ชุ่มแก้ว สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๒ 
๑๑๙. ๖๐๑๑๙๙๘๙ นำงสำวซนุนียะฮ  หะยีเตะ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๑ 
๑๒๐. ๖๐๑๖๐๑๙๙ นำงสำวมุรนี  เลำะแมหำมะ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๔๘ 
๑๒๑. ๖๐๑๑๒๗๑๑ นำงสำวธัญรดำ  เที่ยงธรรม สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๔๘ 
๑๒๒. ๕๙๑๖๑๒๐๘ นำงสำวธมนวรรณ  ทองหนัก สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์ ๓.๖๘ 
๑๒๓. ๖๐๑๙๑๕๕๘ นำงสำวหยำดพิรุณ  ศิริ สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๓.๘๖ 
๑๒๔. ๖๐๑๖๐๗๐๒ นำงสำวศิโรรัตน์  นวลคล้ำย สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๓.๗๒ 
๑๒๕. ๖๐๑๖๑๘๔๑ นำงสำวสิมิลัน  พำหมะ สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๓.๖๑ 
๑๒๖. ๕๙๑๖๓๖๔๒ นำงสำวอำทิมำ  ดุมลักษณ ์ สำธำรณสุขศำสตร์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั ๓.๖๘ 
๑๒๗. ๖๐๑๔๖๔๕๓ นำงสำวอ้อยทิพย์  ปำนหนู สำธำรณสุขศำสตร์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ๓.๖๒ 
๑๒๘. ๖๐๑๔๒๙๖๕ นำยพงษ์ศิริ  ภำระพันธ ์ สำธำรณสุขศำสตร์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั ๓.๕๒ 
๑๒๙. ๖๐๑๔๓๒๑๑ นำยพิสิฐ  กลสำมัญ สำธำรณสุขศำสตร์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ๓.๔๖ 
๑๓๐. ๖๐๑๔๗๐๖๓ นำงสำวซูวัยบะห์  แวยะ สำธำรณสุขศำสตร์ อนำมัยสิ่งแวดล้อม ๓.๖๒ 
๑๓๑. ๕๙๑๒๒๔๑๖ นำงสำวหรรษกำญจน์  น้อยศรีอยู่ พยำบำลศำสตร์ ๓.๖๖ 
๑๓๒. ๕๙๑๒๔๐๐๘ นำงสำวชฎำพร  หลุดหละ พยำบำลศำสตร์ ๓.๕๐ 
๑๓๓. ๕๙๑๑๒๖๔๙ นำงสำวชุติกำญจน์  สุภำพ พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๘ 
๑๓๔. ๕๙๑๔๕๕๐๘ นำงสำวทิฆัมพร  อ่อนแก้ว พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๖ 
๑๓๕. ๖๐๑๙๑๓๖๘ นำงสำวภิญญดำ  ยอดด้วน พยำบำลศำสตร ์ ๓.๕๖ 
๑๓๖. ๖๐๑๑๙๔๗๖ นำงสำวนัจลำอ์  หมำดหมีน พยำบำลศำสตร ์ ๓.๕๐ 
๑๓๗. ๖๐๑๑๓๐๓๒ นำงสำวนลนิี  เกิดมณี พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๙ 
๑๓๘. ๖๐๑๖๑๖๘๔ นำยบัณฑิต  จันทร์หอม พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๐ 
๑๓๙. ๖๐๑๒๐๑๓๖ นำงสำวพรอริยำ  ใจดี พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๐ 
๑๔๐. ๖๐๑๑๔๐๔๘ นำงสำวเปรียววียำ  คงจินดำมุณี พยำบำลศำสตร ์ ๓.๓๗ 
๑๔๑. ๖๐๑๑๘๖๒๗ นำยอำฮำหมัด  วำแต พยำบำลศำสตร ์ ๓.๓๒ 
๑๔๒. ๕๖๑๒๑๔๓๗ นำยธรรมฤทธิ์  ทัศศรี เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๙ 
๑๔๓. ๕๖๑๖๑๖๖๔ นำงสำวมำดีนำ  จริยศำสน ์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๗ 
๑๔๔. ๕๖๑๔๑๙๐๖ นำงสำวณชิำรีย์  สุวรรณพงศ์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๕๘ 
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๑๔๕. ๕๗๑๕๐๙๔๘ นำยภูวดล  หมื่นระย้ำ เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๖ 
๑๔๖. ๕๗๑๔๙๘๐๙ นำยพลภิสิทธิ์  เลื่อนแก้ว เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๙ 
๑๔๗. ๕๘๑๖๒๓๐๖ นำงสำววรรณพฒุ ิ นิติอัครพงศ์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๕ 
๑๔๘. ๕๘๑๕๐๓๙๒ นำยสุรเนตร  พนำพทิักษ์กุล เภสัชศำสตร ์ ๓.๗๗ 
๑๔๙. ๕๘๑๒๓๑๐๐ นำงสำวอรสินี  สุริยผล เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๐ 
๑๕๐. ๕๙๑๒๔๖๗๗ นำยยศพล  หยังหลัง เภสัชศำสตร ์ ๓.๙๕ 
๑๕๑. ๕๙๑๒๔๗๒๗ นำงสำวสิริลักษณ์  บุญชัย เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๙ 
๑๕๒. ๕๙๑๔๗๑๓๒ นำงสำวพชิญ์สนิี  ศักดิ์ศิริ เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๐ 
๑๕๓. ๕๙๑๖๑๙๘๔ นำงสำวภัทรวรรณ  ขันภักด ี เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๐ 
๑๕๔. ๖๐๑๙๑๔๘๓ นำงสำวศิริพร  เพ็ชรล้วน เภสัชศำสตร์ ๓.๙๖ 
๑๕๕. ๖๐๑๖๑๓๐๔ นำงสำวอัสมำ  บุญเจริญ เภสัชศำสตร ์ ๓.๙๔ 
๑๕๖. ๖๐๑๖๑๖๓๕ นำงสำวนฤภร  ไวทยะบูรณ ์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๙๒ 
๑๕๗. ๕๖๑๙๐๒๘๓ นำงสำวพรพิรุณ  ลียั่งยืน แพทยศำสตร์ ๓.๘๔ 
๑๕๘. ๕๗๑๙๐๐๓๕ นำยกฤษฎำ  วิรุฬหธรรม แพทยศำสตร์ ๓.๙๔ 
๑๕๙. ๕๗๑๙๐๓๕๗ นำงสำววริศรำ  ลีเผ่ำพนัธุ ์ แพทยศำสตร์ ๓.๙๒ 
๑๖๐. ๕๘๑๙๐๐๔๒ นำยเกริกเกียรติ  อ ำนวยผล แพทยศำสตร์ ๓.๙๑ 
๑๖๑. ๕๘๑๙๐๑๑๗ นำยโชติพฒัน์  ใจจ้อง แพทยศำสตร์ ๓.๘๗ 
๑๖๒. ๖๐๑๙๐๒๑๒ นำยนัทธ์  พนิตอังกูร แพทยศำสตร์ ๓.๙๓ 
๑๖๓. ๖๐๑๙๐๓๗๘ นำงสำววันวิสำข์  สำรพงษ์ แพทยศำสตร์ ๓.๙๐ 
๑๖๔. ๕๘๑๙๐๓๕๖ นำงสำวมธุพจนำ  ว่องไวยุทธ์ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ๓.๔๑ 
๑๖๕. ๕๗๑๑๖๖๓๔ นำงสำวปิยำภรณ ์ ศรีสน สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ๓.๗๖ 
๑๖๖. ๖๐๑๔๔๒๙๒ นำงสำวศิวะพร  พรมรัตน์ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ๓.๖๐ 
๑๖๗. ๖๐๑๙๐๗๐๙ นำงสำวจีน่ำ  สำและ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ๓.๕๐ 

 
๑๑๒. ทุนกำรศึกษำ ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และค่ำหอพักนักศึกษำ (นักกีฬำ) 

จ ำนวน ๒๔ ทุน  ได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย  และค่ำหอพักนักศึกษำ  (ทุนรำยปี)   
ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ/หลักสูตร หมำยเหตุ 
๑. ๕๙๑๑๙๖๙๓ นำงสำววรนิทร  เพ็ชรประพนัธ์ กำรจัดกำร ๓๕,๒๐๐ 
๒. ๕๘๑๒๓๔๕๖ นำงสำวอัสริง  มำนะ ศิลปศำสตร์ ๓๗,๒๐๐ 
๓. ๕๙๑๔๘๘๐๙ นำยวิรุต  กระจำย สำธำรณสุขศำสตร ์ ๖,๐๐๐ 
๔. ๕๘๑๖๑๙๔๔ นำยภัทรภณ  พงศ์พน้ภัย รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๑๒,๔๐๐ 
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ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ/หลักสูตร หมำยเหตุ 
๕. ๕๘๑๒๔๓๙๗ นำยฐำปกรณ์  เหล็มสะ กำรจัดกำร ๑๐,๔๐๐ 
๖. ๕๘๑๔๙๘๑๖ นำยลตุฟำน  บนิแวอำแซ กำรจัดกำร ๑๐,๔๐๐ 
๗. ๕๙๑๑๒๕๘๑ นำยชินกฤต  เจ๊ะรำมัญ กำรจัดกำร ๑๔,๔๐๐ 
๘. ๕๙๑๑๙๓๙๖ นำยวชิรววิทย์  อินทรสำร กำรจัดกำร ๑๒,๔๐๐ 
๙. ๕๙๑๑๘๗๓๗ นำยมฮู ำหมัดฮำฟิต  ย ิ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี ๑๒,๔๐๐ 

๑๐. ๖๐๑๔๐๕๗๑ นำยคมกฤช  คงทองค ำ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๑๒,๔๐๐ 
๑๑. ๕๗๑๒๔๐๔๒ นำงสำวพรกนก  เกตุก ำพล กำรจัดกำร ๖,๒๐๐ 
๑๒. ๕๙๑๒๔๒๗๑ นำงสำวขนกวรรณ  พุ่มนุ่ม กำรจัดกำร ๓๐,๘๐๐ 
๑๓. ๕๘๑๒๒๙๙๔ นำงสำวอรยำ  บุญทนั กำรจัดกำร ๒๖,๘๐๐ 
๑๔. ๕๙๑๖๒๐๘๑ นำงสำวมนทกำนต์  ศรีสังข ์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๓๔,๘๐๐ 
๑๕. ๕๙๑๑๘๕๗๐ นำงสำวมลัลิกำ  พรมแก้ว สำธำรณสุขศำสตร ์ ๓๔,๘๐๐ 
๑๖. ๕๙๑๔๑๙๑๑ นำงสำวธนัยพร  สำยน้ ำเขียว รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๒๖,๘๐๐ 
๑๗. ๕๙๑๑๓๙๗๗ นำงสำวดำวดี  สงประเสริฐ กำรจัดกำร ๒๘,๘๐๐ 
๑๘. ๖๐๑๔๔๗๙๗ นำงสำวสุปรียำ  กัณฐสุทธิ์ ศิลปศำสตร์ ๒๔,๘๐๐ 
๑๙. ๖๐๑๖๑๘๘๒ นำงสำวสุธินี  ปิ่นศิริ ศิลปศำสตร์ ๒๔,๘๐๐ 
๒๐. ๖๐๑๙๑๑๙๔ นำงสำวทติย์ติยำนันท์  ทิ้งน้ ำรอบ สหเวชศำสตร ์ ๓๔,๘๐๐ 
๒๑. ๕๘๑๒๑๘๑๕ นำยสทุธิพงศ์  คชไพร เทคโนโลยีกำรเกษตร ๔,๐๐๐ 
๒๒. ๕๘๑๒๔๐๙๐ นำยดำเนียล  มะแซ วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี ๖,๐๐๐ 
๒๓. ๖๐๑๑๕๗๘๙ นำยวิทวัส  หนูพรหม วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี ๖,๐๐๐ 
๒๔. ๕๙๑๔๑๓๙๐ นำงสำวณัฐกลุ  เอียดเหตุ กำรจัดกำร ๖,๐๐๐ 

 
๑๑๓. ทุนเก่งดีมีสุข 

จ ำนวน ๓๗ ทุน  ได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย  โดยจะต้องมี 
ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  (ทุนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ)   
ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ/หลักสูตร หมำยเหตุ 
๑. 60191293 นำงสำวปิยนชุ    รำชพิบลูย ์ วิทยำศำสตร ์ ๓๗,๒๐๐ 
๒. 60191491 นำยศุภกฤษณ ์   สร้อยสุวรรณ  วิทยำศำสตร ์ ๓๗,๒๐๐ 
๓. ๖๑๑๐๕๐๙๔ นำงสำวปพิชญำ  เดชเส้ง   รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ๓๔,๘๐๐ 
๔. 60191319 นำงสำวพัณณิตำ    รัตนสุวรรณ สำรสนเทศศำสตร ์เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓๗,๒๐๐ 

๕. 60191178 นำงสำวดวงใจ    ก ำจรกิตติคุณ สำรสนเทศศำสตร ์เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓๗,๒๐๐ 

๖. 60191186 นำงสำวตอยยบีะห ์   ซำและ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร  วิศวกรรมโยธำ ๓๗,๒๐๐ 
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ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ส ำนักวิชำ/หลักสูตร หมำยเหตุ 
๗. ๖๑๑๐๙๗๙๙ นำยหวันฮรีด  ปะดุกำ   วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลย ี ๔๙,๘๐๐ 
๘. 60191434 นำงสำวลัลนำ    รัตนกุล สหเวชศำสตร์  กำยภำพบ ำบัด ๔๓,๒๐๐ 
๙. 60191467 นำงสำวศริญญำ    ชูคลี่ สหเวชศำสตร์  กำยภำพบ ำบัด ๔๓,๒๐๐ 

๑๐. 60191244 นำงสำวนัสรีน    สุภะวีระ สหเวชศำสตร ์ เทคนิคกำรแพทย์ ๔๓,๒๐๐ 

๑๑. 60191558 นำงสำวหยำดพิรุณ    ศิริ สำธำรณสุขศำสตร ์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๔๓,๒๐๐ 

๑๒. 60191368 นำงสำวภิญญดำ    ยอดด้วน พยำบำลศำสตร ์ ๔๓,๒๐๐ 

๑๓. 60191541 นำงสำวสุไลลำ    เจ๊ะหลง พยำบำลศำสตร ์ ๔๓,๒๐๐ 
๑๔. 60191152 นำงสำวซูรัยดำ    วำเตะ พยำบำลศำสตร ์ ๔๓,๒๐๐ 

๑๕. 60191285 นำงสำวนูรียะห ์   กำมะ พยำบำลศำสตร ์ ๔๓,๒๐๐ 

๑๖. ๖๑๑๐๘๔๒๙ นำงสำวศิริญธร  หลีหวัง   พยำบำลศำสตร ์ ๘๐,๗๐๐ 
๑๗. ๖๑๑๐๕๕๔๐ นำงสำวปำลิตำ  โอสถวิสุทธิ   พยำบำลศำสตร ์ ๘๐,๗๐๐ 

๑๘. 60191301 นำยพลวัฒน ์   พุทธศิร ิ เภสัชศำสตร ์ ๘๐,๗๐๐ 

๑๙. 60191418 นำงสำวรวิสรำ    แสงวิไลสำธร เภสัชศำสตร ์ ๘๐,๗๐๐ 

๒๐. 60191483 นำงสำวศิริพร    เพ็ชรล้วน เภสัชศำสตร ์ ๘๐,๗๐๐ 

๒๑. ๖๑๑๐๗๗๖๙ นำงสำววรำภรณ์  ศรีจันทร์   เภสัชศำสตร ์ ๙๑,๒๐๐ 
 


