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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 

ภาคการศึกษาที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ลงวันที่  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

       ……………………………………. 
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 

จ ำนวน ๑๓๔  ทุน  ทุนละ ๒,๐๐๐ บำท (ทุนรำยภำคกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล ส านักวิชา/หลักสูตร 
เกรดเฉลี่ยสะสม 

(GPAX) 

๑. ๕๖๑๔๙๓๔๗ นำงสำวกวินสรำ  สุดใจ ศิลปศำสตร์ ไทยศึกษำบูรณำกำร ๓.๘๗ 
๒. ๕๗๑๔๙๐๒๓ นำยสุปัญญำ  คงแป้น ศิลปศำสตร์ ไทยศึกษำบูรณำกำร ๓.๗๔ 
๓. ๕๖๑๔๓๗๘๗ นำงสำวเพ็ญมณี  บุญฤทธิ์ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๗๐ 
๔. ๕๘๑๑๐๙๘๒ นำงสำวกำนต์ชนก  รุ่งเรืองยศ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๘๑ 
๕. ๕๘๑๕๐๑๐๓ นำงสำวนำทรรชชำ  เพชรอำวุธ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๖๓ 
๖. ๕๘๑๔๔๑๓๐ นำงสำวรัตนำภรณ์  จินดำ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๕๓ 
๗. ๕๘๑๔๘๑๐๗ นำงสำวมลัลิกำ  แบนอ้น ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๔๘ 
๘. ๕๘๑๒๐๖๒๗ นำยศักดิธัช  สมบูรณป์รีชำกลุ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๔๓ 
๙. ๕๖๑๑๒๐๙๗ นำงสำวณัฐกฤตำ  สุขรุ่งเรือง ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๘๕ 

๑๐. ๕๗๑๑๗๔๒๖ นำงสำวพิมำยรัตน์  หวำนนวล ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๘๑ 
๑๑. ๕๗๑๕๐๐๖๒ นำงสำวสุไรยำ  คงคำลิหมีน ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๘ 
๑๒. ๕๗๑๔๓๓๙๘ นำงสำวพิณนรี  หนูน้อย ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๓ 
๑๓. ๕๗๑๔๖๑๙๓ นำงสำวอำดีละห์  อำแย ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๓ 
๑๔. ๕๗๑๔๑๔๔๒ นำงสำวณัฐกำนต์  ชูแสง ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๐ 
๑๕. ๕๘๑๑๔๙๐๑ นำงสำวธนสินี  ไชยมงคล ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๙๕ 
๑๖. ๕๘๑๔๒๐๖๘ นำยเธียร  ทีนะกุล ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๗๐ 
๑๗. ๕๘๑๔๗๒๕๗ นำยณัฐวฒุิ  กลบีแก้ว ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๒ 
๑๘. ๕๘๑๖๐๑๒๘ นำงสำวกำญจนำ  ยังอุปกำร ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๐ 
๑๙. ๕๘๑๑๒๖๔๐ นำงสำวชนำกำนต์  ธีระพันธ์ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๔๘ 
๒๐. ๕๘๑๒๓๘๓๗ นำงสำวอุษณี  วงค์พิพันธ์ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๔๕ 
๒๑. ๕๗๑๔๑๔๑๘ นำงสำวณัฏฐณชิำ  ถกแงน่ ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๘๙ 
๒๒. ๕๗๑๑๘๑๘๔ นำงสำวมนัสวี  นำคสวุรรณ์ ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๘๘ 
๒๓. ๕๗๑๑๓๒๕๐ นำยฐิติพงศ์  มำคง ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๗๕ 
๒๔. ๕๘๑๑๐๘๔๒ นำยกำญจนพงค์  รนิสินธุ ์ ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๔.๐๐ 
๒๕ ๕๘๑๔๒๐๑๙ นำยธบิดี  ทองคง ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๖๘ 
๒๖. ๕๗๑๕๐๖๑๗ นำยพำนทองแท้  เชำวลิต รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๖๖ 
๒๗. ๕๗๑๖๑๐๐๒ นำยเตชิต  ตั้งภัทรำกุล รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๖๒ 
๒๘. ๕๘๑๑๑๑๔๗ นำยกีรติ  พรหมวันรัตน ์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๖๗ 
๒๙. ๕๘๑๒๓๕๗๑ นำงสำวอำภำพร  จันทร์เทพ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๖๖ 
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๓๐. ๕๘๑๔๖๓๘๒ นำยเอกสิทธิ์  เขียวครำม รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓.๕๒ 
๓๑. ๕๘๑๔๐๘๙๘ นำงสำวฉัตรแก้ว  สมบูรณ์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓.๔๗ 
๓๒. ๕๘๑๔๗๙๙๒ นำงสำวแพรวตะวัน  ศรีเพ็ชร รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓.๔๕ 
๓๓. ๕๖๑๙๐๗๐๕ นำงสำวพิชญำ  พงศ์มำนะวุฒิ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓.๙๔ 
๓๔. ๕๗๑๙๐๕๒๒ นำงสำวธนำพร  สุวรรณพงศ ์ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓.๙๗ 
๓๕. ๕๘๑๙๐๕๒๑ นำยชยพล  บุญโชต ิ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓.๙๑ 
๓๖. ๕๘๑๙๐๕๑๓ นำงสำวชฎำรัตน์  ภูส่ันติ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓.๙๑ 
๓๗. ๕๖๑๒๑๒๙๖ นำยโอภำส  ทองภิญโญชัย กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๖๐ 
๓๘. ๕๗๑๔๖๖๒๓ นำงสำวประภัสสร  สังข์แก้ว กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๕๗ 
๓๙. ๕๘๑๒๓๗๘๗ นำงสำวอุดมพร  อักษรน ำ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๖๔ 
๔๐. ๕๘๑๔๑๙๔๖ นำงสำวธัญพร  ภัทรเกียรติเจริญ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๖๓ 
๔๑. ๕๘๑๑๗๕๐๘ นำงสำวผกำมำส  แก้วเมอืง กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๓๔ 
๔๒. ๕๗๑๑๒๐๐๕ นำงสำวจิรำพร  หนูน้อย กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๗๑ 
๔๓. ๕๗๑๑๗๓๑๙ นำงสำวพชิญำภรณ์  พทุธกิจ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๕๗ 
๔๔. ๕๗๑๒๐๓๘๘ นำงสำวศิณนีำฏ  ชำญณรงค์ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๕๑ 
๔๕. ๕๘๑๑๑๙๔๙ นำงสำวจิตรวดี  ดวงมุสิก กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๘๗ 
๔๖. ๕๘๑๑๓๗๒๑ นำยณัฐกิจ  ด ำเกิด กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๘ 
๔๗. ๕๘๑๑๑๕๔๓ นำงสำวขวัญฤทัย  คงสอน กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๗ 
๔๘. ๕๘๑๔๘๔๙๕ นำงสำวศุภรำงศ์  ปลอดทอง กำรจัดกำร บัญชี ๓.๖๖ 
๔๙. ๕๖๑๔๘๙๘๔ นำงสำวนงนภสั  ธรรมรัตน์ กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ ๓.๘๑ 
๕๐. ๕๗๑๔๕๖๓๓ นำงสำวสุวภัทร  ทองเงิน กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ ๓.๖๗ 
๕๑. ๕๘๑๔๕๒๔๔ นำงสำวสุดำรัตน์  ศรีเทพ กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ ๓.๖๐ 
๕๒. ๕๘๑๑๑๘๙๙ นำงสำวจิดำภำ  พำนชิกุล กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ ๓.๔๖ 
๕๓. ๕๗๑๒๓๖๓๐ นำยอุดมศักดิ์  รวยทอง กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๘๕ 
๕๔. ๕๗๑๑๕๑๙๘ นำงสำวนลนิี  ศรีสัจจัง กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๗๒ 
๕๕. ๕๗๑๑๑๒๖๒ นำงสำวเกศินี  คงรัตน์ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๖๓ 
๕๖. ๕๘๑๑๑๙๕๖ นำยจิตรวัฒน์  โยมสิน กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๖๑ 
๕๗. ๕๘๑๑๑๘๐๘ นำงสำวจนัธศร  อินทฤทธิ ์ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๕๑ 
๕๘. ๕๘๑๑๒๑๗๘ นำงสำวจีระนันท์  บุญสุข กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๔๘ 
๕๙. ๕๘๑๔๐๗๒๔ นำงสำวจำรุวรรณ  สีกำลัง กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๔๒ 
๖๐. ๕๗๑๑๐๔๒๑ นำงสำวกรกนก  คลล้ ำ สำรสนเทศศำสตร์ กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทลั ๓.๙๐ 
๖๑. ๕๗๑๑๕๘๖๗ นำงสำวบุญปวี  จันทร์จะนะ สำรสนเทศศำสตร์ กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทลั ๓.๖๓ 
๖๒. ๕๗๑๑๑๘๓๓ นำงสำวจิตรลดำ  แก้วอะโข สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๓๒ 
๖๓. ๕๗๑๔๑๒๗๗ นำงสำวชุลิดำ  เอมรุจิ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๓๒ 
๖๔. ๕๗๑๑๑๒๓๙ นำงสำวเกวลนิ  กัญจนะกำญจน์ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๓๐ 
๖๕. ๕๘๑๔๗๒๔๐ นำยณัฐวตัร  ตั้งค ำ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๘๙ 
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๖๖. ๕๘๑๒๑๔๔๓ นำยสทิธิโชค  เพ็งเรือง สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๕๔ 
๖๗. ๕๘๑๑๔๕๖๒ นำยทรนิทร  อินทร์จันทร ์ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๕๒ 
๖๘. ๕๘๑๑๐๒๘๙ นางสาวกมลทิพย์  วงศก์ูล สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๔๔ 
๖๙. ๕๘๑๒๒๔๓๓ นายโสภณัฐ  เพ็ชรหนู สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๔๔ 
๗๐. ๕๖๑๑๔๐๖๙ นำยธิเบศร์  จันทขันธ์ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ๓.๔๒ 
๗๑. ๕๗๑๒๒๘๐๖ นำยอภิสิทธิ์  สกุลส่องบุญศิริ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ๓.๘๐ 
๗๒. ๕๘๑๑๕๓๖๑ นำยธิปัตย์  มีแก้ว สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ๓.๖๑ 
๗๓. ๕๗๑๔๗๐๔๓ นำงสำวเฉิดฉิน  เลิศพงศ์ไพบูลย์ สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร์ ๓.๔๓ 
๗๔. ๕๘๑๒๑๔๒๗ นำงสำวสิตำนันท์  สิทธโิชค สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร์ ๓.๔๖ 
๗๕. ๕๘๑๔๔๕๓๖ นำงสำววิจติรำ  วัชนะประพนัธ ์ สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร์ ๓.๓๗ 
๗๖. ๕๗๑๒๒๓๓๕ นำงสำวเสำวลักษณ์  สุขสวัสดิ ์ สำรสนเทศศำสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓.๖๘ 
๗๗. ๕๘๑๑๓๓๔๑ นำงสำวฏอฮีเรำะฮ์  ฮูซัยนี สำรสนเทศศำสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓.๗๓ 
๗๘. ๕๗๑๔๕๙๔๘ นำยอภิสิทธิ์  จิตตนูนท์ เทคโนโลยีกำรเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ ๓.๕๙ 
๗๙. ๕๗๑๔๗๗๓๘ นำงสำวกัลป์พักตรำ  นกจันทร ์ วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๖๗ 
๘๐. ๕๗๑๒๓๔๒๔ นำงสำวอำภำพร  นำภูมิ วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๔๖ 
๘๑. ๕๘๑๔๖๘๔๖ นำยคณณัฏฐ์  เคนไชยวงศ ์ วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๓๔ 
๘๒. ๕๗๑๔๗๗๔๖ นำยกิตติศักดิ์  เจริญสุข วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมไฟฟ้ำ ๓.๓๙ 
๘๓. ๕๘๑๔๘๗๘๔ นำยหิรัญ  รอดนวล วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมไฟฟ้ำ ๓.๔๓ 
๘๔. ๕๗๑๑๖๓๒๙ นำงสำวปวีณนุช  ภักดีชน วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมโยธำ ๓.๗๐ 
๘๕. ๕๘๑๑๖๓๒๙ นำยปรินทร  ฤทธิรุตม ์ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมโยธำ ๓.๓๘ 
๘๖. ๕๘๑๑๙๑๐๘ นำงสำวมูรณี  หนิหมะ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ ๓.๘๑ 
๘๗. ๕๖๑๑๐๔๓๐ นำยกฤตติน  ศรีสุข สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๕ 
๘๘. ๕๖๑๑๒๒๓๘ นำงสำวชนำรดี  ศรีเจ้ำ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๕๐ 
๘๙. ๕๖๑๑๕๑๗๓ นำงสำวปรัชญำภรณ์  ณ ศฤงครำญ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๔๗ 
๙๐. ๕๗๑๑๔๐๘๔ นำงสำวดวงสมร  สุขโณ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๙๑ 

๙๑. ๕๗๑๑๖๗๔๑ นำยพงศ์พิสิษฐ์  พระธำตุ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๖ 
๙๒. ๕๗๑๖๒๘๒๘ นำงสำวอมรรัตน์  วิเชียร สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๐ 
๙๓. ๕๘๑๑๒๔๗๕ นางสาวฉันทนาภา  ฉันทรางกูร สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๘๕ 
๙๔. ๕๘๑๑๑๓๗๘ นำงสำวเกษรำภรณ์  บุญส่ง สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๓ 
๙๕. ๕๘๑๖๑๗๓๘ นำงสำวปิ่นอนงค์  อ่อนรักษ์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๐ 
๙๖. ๕๗๑๒๐๖๐๒ นำงสำวศุจิวรรณ  แสงพุ่ม สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๗๓ 
๙๗. ๕๗๑๒๓๔๑๖ นำงสำวอำภรณ์ศิริ  ปะติเต สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๔ 
๙๘. ๕๗๑๑๙๒๑๖ นำงสำววทันยำ  พงศธรกุล สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๔๕ 
๙๙. ๕๘๑๖๑๓๓๒ นำงสำวนำรำภทัร  เพ็ชรส ี สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๘ 

๑๐๐. ๕๘๑๖๒๔๒๑ นำงสำววิภวำนี  สำยยศ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๗ 
๑๐๑. ๕๘๑๔๕๖๐๘ นำงสำวโสรยำ  กำรดำ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๔๐ 
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๑๐๒. ๕๗๑๑๗๓๘๔ นำงสำวพิมพช์นก  กลิน่ชะเอม พยำบำลศำสตร ์ ๓.๗๐ 
๑๐๓. ๕๗๑๒๑๑๕๔ นำยสทิธิวัฒน์  เกลี้ยงกลม พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๘ 
๑๐๔. ๕๗๑๒๓๖๑๔ นำงสำวอิษรำภรณ์  แทนสุวรรณ์ พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๖ 
๑๐๕. ๕๗๑๑๖๘๗๓ นำงสำวพรนัชชำ  พุ่มพวง พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๒ 
๑๐๖. ๕๘๑๖๔๐๒๑ นำงสำววิไลพร  ชมภูพื้น พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๘ 
๑๐๗. ๕๘๑๑๘๖๗๐ นำงสำวภำชินี  กรดจ ำนงค์ พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๑ 
๑๐๘. ๕๘๑๑๓๙๙๔ นำงสำวณัฐธิดำ  ศรีสวสัดิ ์ พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๐ 
๑๐๙. ๕๘๑๑๕๐๖๔ นำงสำวธัญญรัตน์  บุญทอง พยำบำลศำสตร ์ ๓.๒๕ 
๑๑๐. ๕๔๑๑๒๙๓๓ นำยณัฐพนธ์  ทรงนำคำ เภสัชศำสตร ์ ๓.๗๗ 
๑๑๑. ๕๔๑๔๔๑๓๔ นำงสำวจิรำภำ  โอทอง เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๑ 
๑๑๒. ๕๕๑๖๓๔๑๔ นำยยุทธรัฐ  ช่ำงศรี เภสัชศำสตร ์ ๓.๗๐ 
๑๑๓. ๕๕๑๑๙๑๗๖ นำงสำวหงส์นภำ  โออิน เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๗ 
๑๑๔. ๕๕๑๒๐๖๒๐ นำงสำวฐำปนีย์  ชนิวงค ์ เภสัชศำสตร์ ๓.๖๖ 
๑๑๕. ๕๖๑๒๑๔๓๗ นำยธรรมฤทธิ์  ทัศศรี เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๓ 
๑๑๖. ๕๖๑๖๑๖๖๔ นำงสำวมำดีนำ  จริยศำสน์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๕๘ 
๑๑๗. ๕๖๑๔๑๙๐๖ นำงสำวณชิำรีย์  สุวรรณพงศ ์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๕๖ 
๑๑๘. ๕๗๑๕๐๙๔๘ นำยภูวดล  หมื่นระย้ำ เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๕ 
๑๑๙. ๕๗๑๒๔๒๙๙ นำยวิภูสทิธิ์  จันทร์ทอง เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๐ 
๑๒๐. ๕๗๑๖๑๐๘๕ นำงสำวธวัลยำ  สมประสงค์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๗๘ 
๑๒๑. ๕๘๑๖๒๓๐๖ นำงสำววรรณพฒุิ  นิติอัครพงศ ์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๙๒ 
๑๒๒. ๕๘๑๒๔๕๐๔ นำงสำวขวัญชนก  ภูมิสถิตย์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๗๐ 
๑๒๓. ๕๘๑๕๐๓๙๒ นำยสุรเนตร  พนำพทิักษ์กุล เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๘ 
๑๒๔. ๕๔๑๑๑๕๖๒ นำงสำวจิรวรรณ  พงศ์รุจิกร แพทยศำสตร ์ ๓.๙๑ 
๑๒๕. ๕๔๑๑๐๘๘๗ นำงสำวเกล้ำใจ  สมจิตต์ แพทยศำสตร ์ ๓.๘๑ 
๑๒๖. ๕๕๑๙๐๕๐๘ นำงสำวสรำลี  มังสุรีย์ แพทยศำสตร ์ ๓.๘๖ 
๑๒๗. ๕๕๑๙๐๑๙๓ นำยฐิติกร  จงเจริญวิทย์ แพทยศำสตร ์ ๓.๘๔ 
๑๒๘. ๕๖๑๙๐๐๒๘ นำยกมลพงษ์  กันตะกนิษฐ ์ แพทยศำสตร ์ ๓.๘๘ 
๑๒๙. ๕๖๑๙๐๒๘๓ นำงสำวพรพิรุณ  ลียั่งยืน แพทยศำสตร ์ ๓.๘๖ 
๑๓๐. ๕๗๑๙๐๓๕๗ นำงสำววริศรำ  ลีเผ่ำพันธุ์ แพทยศำสตร ์ ๓.๙๙ 
๑๓๑. ๕๗๑๙๐๐๓๕ นำยกฤษฎำ  วิรุฬหธรรม แพทยศำสตร ์ ๓.๙๓ 
๑๓๒. ๕๘๑๙๐๐๔๒ นำยเกริกเกียรติ  อ ำนวยผล แพทยศำสตร ์ ๓.๙๒ 
๑๓๓. ๕๘๑๙๐๑๖๖ นำงสำวทวิชำ  พยัคฆมำศ แพทยศำสตร ์ ๓.๘๙ 
๑๓๔. ๕๗๑๑๖๖๓๔ นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีสน สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ๓.๗๓ 

 


