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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 

ภาคการศึกษาที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ลงวันที่  เมษายน  ๒๕๖๑ 

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

จ ำนวน   ทุน  ทุนละ ๒,๐๐๐ บำท (ทุนรำยภำคกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
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๑. ๕๗๑๔๙๐๒๓ นำยสุปัญญำ  คงแป้น ศิลปศำสตร์ ไทยศึกษำบูรณำกำร ๓.๘๐ 
๒. ๕๙๑๑๗๒๕๙ นำงสำวพรนิภำ  คชรินทร์ ศิลปศำสตร์ ไทยศึกษำบูรณำกำร ๓.๕๗ 
๓. ๕๙๑๔๓๖๙๓ นำงสำววรัทยำ  ชูรักษ์ ศิลปศำสตร์ ไทยศึกษำบูรณำกำร ๓.๔๐ 
๔. ๕๘๑๑๐๙๘๒ นำงสำวกำนต์ชนก  รุ่งเรืองยศ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๘๓ 
๕. ๕๘๑๕๐๑๐๓ นำงสำวนำทรรชชำ  เพชรอำวุธ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๖๒ 
๖. ๕๘๑๔๔๑๓๐ นำงสำวรัตนำภรณ์  จินดำ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๕๘ 
๗. ๕๘๑๔๕๘๙๗ นำงสำวอรวิมล  ชัยยศ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๕๐ 
๘. ๕๘๑๒๔๑๗๓ นำงสำวบุษยำ  หนูเซ้ง ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๔๖ 
๙. ๕๙๑๑๒๙๙๕ นำงสำวณ พิชำ  ชูเสน ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๙๓ 

๑๐. ๕๙๑๒๓๗๓๗ นำงสำวอิศรำภรณ์  ทองคง ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๗๐ 
๑๑. ๕๙๑๑๒๘๑๓ นำงสำวญำณิศำ  นำมบุญ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๖๕ 
๑๒. ๕๙๑๔๒๘๘๕ นำงสำวพลอยไพลิน  เที่ยวแสวง ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๕๘ 
๑๓. ๕๗๑๑๗๔๒๖ นำงสำวพิมำยรัตน์  หวำนนวล ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๘๒ 
๑๔. ๕๗๑๕๐๐๖๒ นำงสำวสุไรยำ  คงคำลิหมีน ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๗๒ 
๑๕. ๕๗๑๔๖๑๙๓ นำงสำวอำดลีะห์  อำแย ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๗ 
๑๖. ๕๗๑๔๓๓๙๘ นำงสำวพิณนรี  หนูน้อย ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๓ 
๑๗. ๕๗๑๔๑๔๔๒ นำงสำวณัฐกำนต์  ชูแสง ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๐ 
๑๘. ๕๘๑๑๔๙๐๑ นำงสำวธนสนิี  ไชยมงคล ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๙๔ 
๑๙. ๕๘๑๔๒๐๖๘ นำยเธียร  ทีนะกุล ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๒ 
๒๐. ๕๘๑๔๗๒๕๗ นำยณัฐวฒุิ  กลบีแก้ว ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๐ 
๒๑. ๕๘๑๖๐๑๒๘ นำงสำวกำญจนำ  ยังอุปกำร ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๓๔ 
๒๒. ๕๘๑๒๓๘๓๗ นำงสำวอุษณี  วงค์พิพันธ์ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๓๓ 
๒๓. ๕๙๑๒๒๗๖๒ นำยอภินันท์  ดวงจังหวัด ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๗๒ 
๒๔. ๕๙๑๑๖๙๙๖ นำยปุริมปรัชญ์  ส่งศร ี ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๖ 
๒๕ ๕๙๑๔๓๔๘๗ นำยยำริ  นุกูล ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๑ 
๒๖. ๕๙๑๔๔๒๖๑ นำงสำวสรำลี  โต๊ะอิแต ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๔๑ 
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๒๗. ๕๙๑๒๒๕๒๓ นำยอดิศักดิ์  บุญทอง ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๓๙ 
๒๘. ๕๙๑๖๑๘๙๓ นำงสำวแพรวนภำ  สิงห์โตทอง ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๓๑ 
๒๙. ๕๗๑๑๘๑๘๔ นำงสำวมนัสวี  นำคสวุรรณ์ ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๙๑ 
๓๐. ๕๗๑๔๑๔๑๘ นำงสำวณัฏฐณิชำ  ถกแง่น ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๘๕ 
๓๑. ๕๗๑๑๓๒๕๐ นำยฐิติพงศ์  มำคง ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๖๔ 
๓๒. ๕๘๑๑๐๘๔๒ นำยกำญจนพงค์  รินสินธุ์ ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๔.๐๐ 
๓๓. ๕๘๑๔๒๐๑๙ นำยธิบดี  ทองคง ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๗๑ 
๓๔. ๕๙๑๑๔๒๑๕ นำงสำวทิพำนัน  ด้วงสุข ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๖๐ 
๓๕. ๕๙๑๔๖๘๙๔ นำงสำวมัญชุภำ  วำหะรักษ์ ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๔๖ 
๓๖. ๕๙๑๒๒๕๐๗ นำยอดิศร  ทิพย์หน ู ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๓๘ 
๓๗. ๕๗๑๖๑๐๐๒ นำยเตชิต  ตั้งภัทรำกุล รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๖๘ 
๓๘. ๕๗๑๕๐๖๑๗ นำยพำนทองแท้  เชำวลิต รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๖๓ 
๓๙. ๕๘๑๑๑๑๔๗ นำยกีรติ  พรหมวันรัตน์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๖๕ 
๔๐. ๕๘๑๒๓๕๗๑ นำงสำวอำภำพร  จันทร์เทพ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๖๕ 
๔๑. ๕๙๑๑๗๘๓๘ นำงสำวแพรวพรรณ  เพ็ชรรัตน์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๘๘ 
๔๒. ๕๙๑๔๖๕๒๒ นำงสำวอรยำ  ทวีทรัพย์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๕๘ 
๔๓. ๕๙๑๑๔๙๕๙ นำยธีรพงศ์  รัตนบุรี รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๔๖ 
๔๔. ๕๘๑๔๗๙๙๒ นำงสำวแพรวตะวัน  ศรีเพ็ชร รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓.๕๗ 
๔๕. ๕๘๑๔๐๘๙๘ นำงสำวฉัตรแก้ว  สมบูรณ์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓.๕๘ 
๔๖. ๕๘๑๔๖๓๘๒ นำยเอกสิทธิ์  เขียวครำม รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓.๔๐ 
๔๗. ๕๙๑๑๕๒๗๙ นำยนริศร  เกิดแก้ว รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓.๓๕ 
๔๘. ๕๗๑๙๐๕๒๒ นำงสำวธนำพร  สุวรรณพงศ ์ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓.๙๘ 
๔๙. ๕๘๑๙๐๕๕๔ นำงสำวธรำทิพย์  เหมทำนนท์ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓.๘๘ 
๕๐. ๕๙๑๙๐๖๑๑ นำยอำรีฟ  แวมิง วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓.๙๖ 
๕๑. ๕๗๑๔๖๖๒๓ นำงสำวประภัสสร  สังข์แก้ว กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๖๔ 
๕๒. ๕๘๑๒๓๗๘๗ นำงสำวอุดมพร  อักษรน ำ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๗๐ 
๕๓. ๕๘๑๔๑๙๔๖ นำงสำวธัญพร  ภัทรเกียรติเจริญ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๖๑ 
๕๔. ๕๘๑๑๗๕๐๘ นำงสำวผกำมำส  แก้วเมือง กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๔๓ 
๕๕. ๕๙๑๑๒๗๙๗ นำงสำวโซเฟีย  หมุดแหล๊ะ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๕๑ 
๕๖. ๕๗๑๑๒๐๐๕ นำงสำวจิรำพร  หนูน้อย กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๗๑ 
๕๗. ๕๗๑๑๗๓๑๙ นำงสำวพชิญำภรณ์  พทุธกิจ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๕๖ 
๕๘. ๕๘๑๑๑๙๔๙ นำงสำวจิตรวดี  ดวงมุสิก กำรจัดกำร บัญชี ๓.๙๐ 
๕๙. ๕๘๑๑๓๗๒๑ นำยณัฐกิจ  ด ำเกิด กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๗๙ 
๖๐. ๕๘๑๔๘๔๙๕ นำงสำวศุภรำงค์  ปลอดทอง กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๙ 
๖๑. ๕๘๑๑๑๕๔๓ นำงสำวขวัญฤทัย  คงสอน กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๕ 
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๖๒. ๕๙๑๑๐๓๔๖ นำงสำวกรกนก  จินดำเชื้อ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๘๔ 
๖๓. ๕๙๑๒๒๒๖๗ นำงสำวเสำวลักษณ์  แก้วรัตน์ กำรจัดกำร บัญชี ๓.๖๖ 
๖๔. ๕๙๑๖๑๔๕๕ นำงสำวนิดำ  โต๊ะดำม กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๕๙ 
๖๕. ๕๙๑๑๙๑๖๔ นำงสำวรุ่งทพิย์  สุขภำคกุล กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๕๖ 
๖๖. ๕๙๑๔๐๐๙๕ นำงสำวกรกนก  ดวงศิริ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๕๖ 
๖๗. ๕๗๑๔๕๖๓๓ นำงสำวสุวภัทร  ทองเงิน กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ ๓.๗๑ 
๖๘. ๕๘๑๔๕๒๔๔ นำงสำวสุดำรัตน์  ศรีเทพ กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ ๓.๖๕ 
๖๙. ๕๘๑๑๑๘๙๙ นำงสำวจิดำภำ  พำนชิกุล กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ ๓.๕๑ 
๗๐. ๕๙๑๖๐๐๘๕ นำยก้อง  กำญจนโสภณ กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ ๓.๓๖ 
๗๑. ๕๗๑๒๓๖๓๐ นำยอุดมศักดิ์  รวยทอง กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๘๘ 
๗๒. ๕๗๑๑๕๑๙๘ นำงสำวนลนิี  ศรีสัจจัง กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๖๘ 
๗๓. ๕๗๑๑๑๒๖๒ นำงสำวเกศินี  คงรัตน ์ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๖๖ 
๗๔. ๕๘๑๑๑๙๕๖ นำยจิตรวฒัน์  โยมสนิ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๖๗ 
๗๕. ๕๘๑๑๒๑๗๘ นำงสำวจีระนันท์  บุญสุข กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๕๒ 
๗๖. ๕๘๑๑๑๘๐๘ นำงสำวจนัธศร  อินทฤทธิ ์ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๔๘ 
๗๗. ๕๘๑๔๐๗๒๔ นำงสำวจำรุวรรณ  สีลังกำ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๒๙ 
๗๘. ๕๙๑๑๕๗๖๖ นำงสำวนิศำรัตน์  กำยแก้ว กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๖๔ 
๗๙. ๕๙๑๑๓๔๗๒ นำงสำวณัฐธิกำ  ยุโส ้ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๕๐ 
๘๐. ๕๗๑๑๐๔๒๑ นำงสำวกรกนก  คลล้ ำ สำรสนเทศศำสตร์ กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทลั ๓.๙๑ 
๘๑. ๕๗๑๑๕๘๖๗ นำงสำวบุญปวี  จันทร์จะนะ สำรสนเทศศำสตร์ กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทลั ๓.๖๖ 
๘๒. ๕๗๑๔๑๒๗๗ นำงสำวชุลิดำ  เอมรุจิ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๓๒ 
๘๓. ๕๗๑๑๑๒๓๙ นำงสำวเกวลนิ  กัญจนะกำญจน์ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๒๙ 
๘๔. ๕๗๑๑๑๘๓๓ นำงสำวจิตรลดำ  แก้วอะโข สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๒๖ 
๘๕. ๕๘๑๔๗๒๔๐ นำยณัฐวตัร  ตั้งค ำ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๗๓ 
๘๖. ๕๘๑๒๑๔๔๓ นำยสทิธิโชค  เพ็งเรือง สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๕๘ 
๘๗. ๕๘๑๑๔๕๖๒ นำยทรนิทร  อินทร์จันทร ์ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๔๘ 
๘๘. ๕๘๑๑๐๒๘๙ นำงสำวกมลทิพย์  วงศ์กูล สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๓๘ 
๘๙. ๕๙๑๑๒๘๔๗ นำงสำวญำนิกำ  อำจหำญ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๕๕ 
๙๐. ๕๙๑๑๘๐๒๖ นำงสำวภัทรำนิษฐ์  ศุภฉำยำกุล สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๔๘ 
๙๑. ๕๙๑๑๗๙๓๗ นำงสำวภัททิยำ  เดิมหลิ่ม สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๔๘ 
๙๒. ๕๙๑๔๓๐๙๙ นำยพุทธินนัท์  เต็งมีศรี สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๔๕ 
๙๓. ๕๗๑๒๒๘๐๖ นำยอภิสิทธิ์  สกุลส่องบุญศิริ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ๓.๘๐ 
๙๔. ๕๘๑๑๕๓๖๑ นำยธปิัตย์  มีแก้ว สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ๓.๗๒ 
๙๕. ๕๙๑๑๔๗๒๘ นำงสำวธนัยำ  พันธ์เมธำฤทธิ์ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ๓.๗๕ 
๙๖. ๕๙๑๔๓๙๙๐ นำยไวทยำ  ช่วยอนนัต์ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ๓.๓๕ 
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๙๗. ๕๗๑๔๗๐๔๓ นำงสำวเฉิดฉิน  เลิศพงศไ์พบลูย์ สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร ์ ๓.๔๓ 
๙๘. ๕๘๑๔๔๕๓๖ นำงสำววิจติรำ  วัชนะประพนัธ ์ สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร ์ ๓.๕๖ 
๙๙. ๕๘๑๒๑๔๒๗ นำงสำวสิตำนันท์  สิทธิโชค สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร์ ๓.๕๐ 

๑๐๐. ๕๗๑๒๒๓๓๕ นำงสำวเสำวลักษณ์  สุขสวัสดิ ์ สำรสนเทศศำสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓.๗๑ 
๑๐๑. ๕๘๑๑๓๓๔๑ นำงสำวฏอฮีเรำะฮ์  ฮูซัยนี สำรสนเทศศำสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓.๗๘ 
๑๐๒. ๕๗๑๔๕๙๔๘ นำยอภิสิทธิ์  จติตนนูท์ เทคโนโลยีกำรเกษตร เทคโนโลยีชวีภำพอุตสำหกรรม ๓.๖๐ 
๑๐๓. ๕๙๑๑๘๓๗๒ นำยภูรินทร์  ไชยวรรณ ์ เทคโนโลยีกำรเกษตร พืชศำสตร์ ๓.๕๙ 
๑๐๔. ๕๗๑๔๗๗๓๘ นำงสำวกัลป์พักตรำ  นกจันทร ์ วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๖๓ 
๑๐๕. ๕๗๑๒๓๔๒๔ นำงสำวอำภำพร  นำภูมิ วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๔๘ 
๑๐๖. ๕๙๑๑๙๔๗๙ นำงสำววนัชพร  เทพทอง วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๗๔ 
๑๐๗. ๕๙๑๑๘๔๖๓ นำงสำวมณีรีตน์  ทองเรือง วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๖๙ 
๑๐๘. ๕๗๑๔๗๗๔๖ นำยกิตติศักดิ์  เจริญสุข วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมไฟฟ้ำ ๓.๔๒ 
๑๐๙. ๕๘๑๔๘๗๘๔ นำยหิรัญ  รอดนวล วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมไฟฟ้ำ ๓.๔๑ 
๑๑๐. ๕๙๑๑๔๓๒๒ นำยธนพนธ์  เพ็ชร์ดวงจันทร์ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมไฟฟ้ำ ๓.๕๔ 
๑๑๑. ๕๙๑๔๑๖๒๒ นำยณุติพงษ์  อรรถชัยยะ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมไฟฟ้ำ ๓.๓๐ 
๑๑๒. ๕๗๑๑๖๓๒๙ นำงสำวปวีณนุช  ภักดีชน วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมโยธำ ๓.๗๐ 
๑๑๓. ๕๘๑๑๖๘๗๒ นำยปรินทร  ฤทธิรุตม์ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมโยธำ ๓.๕๐ 
๑๑๔. ๕๙๑๒๔๓๙๖ นำยณัฐดนัย  ดำวสุวรรณ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมโยธำ ๓.๔๖ 
๑๑๕. ๕๘๑๑๙๑๐๘ นำงสำวมูรณี  หนิหมะ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ ๓.๘๒ 
๑๑๖. ๕๙๑๒๑๖๘๑ นำงสำวสุธำงศุ์รัตน์  บุญเกิด วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร เทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลฯ ๓.๔๗ 
๑๑๗. ๕๗๑๑๔๐๘๔ นำงสำวดวงสมร  สุขโณ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๘๙ 
๑๑๘. ๕๗๑๑๖๗๔๑ นำยพงศ์พิสิษฐ์  พระธำตุ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๗ 
๑๑๙. ๕๗๑๖๒๘๒๘ นำงสำวอมรรัตน์  วิเชียร สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๕ 
๑๒๐. ๕๘๑๑๒๔๗๕ นำงสำวฉนัทนำภำ  ฉนัทรำงกูร สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๖ 
๑๒๑. ๕๘๑๖๑๗๓๘ นำงสำวปิ่นอนงค์  อ่อนรกัษ์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๖ 
๑๒๒. ๕๘๑๑๔๙๗๖ นำยธนำวฒุิ  หนูวงษ์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๕๗ 
๑๒๓. ๕๙๑๑๑๔๙๒ นำงสำวจนัทมำศ  พึ่งสำย สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๔ 
๑๒๔. ๕๙๑๑๐๑๖๓ นำงสำวกนกอร  อินทนพุัฒน์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๒ 
๑๒๕. ๕๙๑๑๓๑๔๒ นำงสำวณัฏฐ์ธดิำ  เบ็ญจศักดิ ์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๑ 
๑๒๖. ๕๙๑๑๓๙๓๖ นำงสำวดวงพร  สุทธปัญโญ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๑ 
๑๒๗. ๕๙๑๖๓๑๙๖ นำงสำวสุลิตำ  ทองสลับ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๑ 
๑๒๘. ๕๗๑๒๐๖๐๒ นำงสำวศุจิวรรณ  แสงพุ่ม สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๗๗ 
๑๒๙. ๕๗๑๒๓๔๑๖ นำงสำวอำภรณ์ศิริ  ปะติเต สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๔ 
๑๓๐. ๕๗๑๖๑๘๕๓ นำงสำวพัทธยำ  วชิรญำกุล สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๔๗ 
๑๓๑. ๕๘๑๖๒๔๒๑ นำงสำววิภวำนี  สำยยศ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๔ 
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๑๓๒. ๕๘๑๖๑๓๓๒ นำงสำวนำรำภทัร  เพ็ชรส ี สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๔ 
๑๓๓. ๕๘๑๔๕๖๐๘ นำงสำวโสรยำ  กำรดำ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๓๙ 
๑๓๔. ๕๘๑๑๖๖๖๖ นำงสำวปนัดดำ  ทองประดับ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๓๗ 
๑๓๕. ๕๙๑๖๐๖๗๑ นำงสำวชุติมำ  ศรีโมกขธรรม สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๙ 
๑๓๖. ๕๙๑๑๕๔๒๘ นำงสำวนัฐญำ  ชุมภูทอง สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๑ 
๑๓๗. ๕๙๑๑๒๐๖๐ นำงสำวจุฬำพรรณ  คงกุลทอง สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๐ 
๑๓๘. ๕๙๑๔๑๘๗๙ นำงสำวธัญวรัตน์  เจริญสุข สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๐ 
๑๓๙. ๕๙๑๖๒๔๘๗ นำงสำววรำรัตน์  พูลสุข สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๔๘ 
๑๔๐. ๕๙๑๖๑๒๐๘ นำงสำวธมนวรรณ  ทองหนัก สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๓.๕๖ 
๑๔๑. ๕๙๑๖๓๖๔๒ นำงสำวอำทิมำ  ดุมลักษณ ์ สำธำรณสุขศำสตร์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ๓.๕๖ 
๑๔๒. ๕๗๑๑๗๓๘๔ นำงสำวพิมพ์ชนก  กลิ่นชะเอม พยำบำลศำสตร์ ๓.๗๖ 
๑๔๓. ๕๗๑๒๑๑๕๔ นำยสิทธิวัฒน์  เกลี้ยงกลม พยำบำลศำสตร์ ๓.๕๒ 
๑๔๔. ๕๗๑๒๓๖๑๔ นำงสำวอิษรำภรณ์  แทนสุวรรณ์ พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๕ 
๑๔๕. ๕๗๑๑๖๘๗๓ นำงสำวพรนัชชำ  พุ่มพวง พยำบำลศำสตร ์ ๓.๓๙ 
๑๔๖. ๕๘๑๖๔๐๒๑ นำงสำววิไลพร  ชมภูพื้น พยำบำลศำสตร์ ๓.๔๙ 
๑๔๗. ๕๘๑๑๘๖๗๐ นำงสำวภำชินี  กรดจ ำนงค์ พยำบำลศำสตร ์ ๓.๓๔ 
๑๔๘. ๕๘๑๑๓๙๙๔ นำงสำวณัฐธิดำ  ศรีสวสัดิ ์ พยำบำลศำสตร ์ ๓.๓๔ 
๑๔๙. ๕๙๑๒๒๔๑๖ นำงสำวหรรษกำญจน์  น้อยศรีอยู่ พยำบำลศำสตร ์ ๓.๗๓ 
๑๕๐. ๕๙๑๒๔๐๐๘ นำงสำวชฎำพร  หลุดหละ พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๖ 
๑๕๑. ๕๙๑๑๒๖๔๙ นำงสำวชุติกำญจน์  สุภำพ พยำบำลศำสตร์ ๓.๔๔ 
๑๕๒. ๕๙๑๔๕๕๐๘ นำงสำวทิฆัมพร  อ่อนแก้ว พยำบำลศำสตร ์ ๓.๔๒ 
๑๕๓. ๕๕๑๖๓๔๑๔ นำยยุทธรัฐ  ช่ำงศรี เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๙ 
๑๕๔. ๕๕๑๑๙๑๗๖ นำงสำวหงส์นภำ  โออิน เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๘ 
๑๕๕. ๕๕๑๒๐๖๒๐ นำงสำวฐำปนีย์  ชินวงค์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๗ 
๑๕๖. ๕๖๑๒๑๔๓๗ นำยธรรมฤทธิ์  ทัศศร ี เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๖ 
๑๕๗. ๕๖๑๖๑๖๖๔ นำงสำวมำดีนำ  จริยศำสน ์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๕ 
๑๕๘. ๕๖๑๔๑๙๐๖ นำงสำวณชิำรีย์  สุวรรณพงศ ์ เภสัชศำสตร์ ๓.๕๖ 
๑๕๙. ๕๗๑๕๐๙๔๘ นำยภูวดล  หมื่นระย้ำ เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๕ 
๑๖๐. ๕๗๑๖๑๐๘๕ นำงสำวธวัลยำ  สมประสงค์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๖ 
๑๖๑. ๕๗๑๒๔๒๙๙ นำยวิภูสิทธิ์  จันทร์ทอง เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๖ 
๑๖๒. ๕๗๑๔๙๘๐๙ นำยพลภิสิทธิ์  เลื่อนแก้ว เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๔ 
๑๖๓. ๕๘๑๖๒๓๐๖ นำงสำววรรณพฒุิ  นิติอัครพงศ ์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๕ 
๑๖๔. ๕๘๑๕๐๓๙๒ นำยสุรเนตร  พนำพิทักษ์กุล เภสัชศำสตร ์ ๓.๗๒ 
๑๖๕. ๕๘๑๒๔๕๐๔ นำงสำวขวัญชนก  ภูมิสถิตย ์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๕๙ 
๑๖๖. ๕๙๑๖๑๙๘๔ นำงสำวภัทรวรรณ  ขันภักด ี เภสัชศำสตร ์ ๓.๙๖ 
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๑๖๗. ๕๙๑๒๔๖๗๗ นำยยศพล  หยังหลัง เภสัชศำสตร์ ๓.๙๓ 
๑๖๘. ๕๙๑๒๔๖๙๓ นำยวฒุิกิรติ  พูลศรี เภสัชศำสตร ์ ๓.๙๒ 
๑๖๙. ๕๙๑๒๔๖๕๑ นำงสำวปัฐมำภรณ์  ค ำมณีย์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๙๒ 
๑๗๐. ๕๕๑๙๐๕๐๘ นำงสำวสรำลี  มังสุรีย์ แพทยศำสตร ์ ๓.๘๗ 
๑๗๑. ๕๕๑๙๐๑๙๓ นำยฐิติกร  จงเจริญวิทย์ แพทยศำสตร ์ ๓.๘๒ 
๑๗๒. ๕๖๑๙๐๐๒๘ นำยกมลพงษ์  กันตะกนิษฐ์ แพทยศำสตร ์ ๓.๘๘ 
๑๗๓. ๕๖๑๙๐๒๘๓ นำงสำวพรพิรุณ  ลียั่งยืน แพทยศำสตร์ ๓.๘๗ 
๑๗๔. ๕๗๑๙๐๓๕๗ นำงสำววริศรำ  ลีเผ่ำพันธุ์ แพทยศำสตร ์ ๓.๙๘ 
๑๗๕. ๕๗๑๙๐๐๓๕ นำยกฤษฎำ  วิรุฬหธรรม แพทยศำสตร ์ ๓.๙๒ 
๑๗๖. ๕๘๑๙๐๐๔๒ นำยเกริกเกียรติ  อ ำนวยผล แพทยศำสตร ์ ๓.๙๑ 
๑๗๗. ๕๘๑๙๐๑๑๗ นำยโชติพัฒน์  ใจจ้อง แพทยศำสตร ์ ๓.๘๘ 
๑๗๘. ๕๙๑๙๐๒๐๗ นำยธเนศ  วิเชียร แพทยศำสตร ์ ๓.๘๖ 
๑๗๙. ๕๙๑๙๐๒๙๘ นำงสำวปัทมพร  ช ำนำญเวช แพทยศำสตร ์ ๓.๘๖ 
๑๘๐. ๕๙๑๙๐๐๒๕ นำงสำวกนกวรรณ  มณีโลก แพทยศำสตร ์ ๓.๘๒ 
๑๘๑. ๕๗๑๑๖๖๓๔ นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีสน สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ๓.๗๓ 

 
 


