
๑ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เรื่อง รางวัลนักศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 25๖๑ 

……………………..…………….. 
 
 ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มุ งพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความเรืองปญญาและ
คุณธรรม สํานึกสาธารณะ และรับผิดชอบตอสังคมดวยการสงเสริมสนับสนุนท้ังดานการศึกษาตามหลักสูตร
และการทํากิจกรรมนักศึกษาท่ีหลากหลาย ในกระบวนการดังกลาวมหาวิทยาลัยเล็งเห็นวาการใหรางวัล
ยกยองเชิดชูเกียรติแกนักศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ นอกจากเปนกําลังใจในการพัฒนาตน             
ใหเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ข้ึนไปแลว ยังจะเปนแบบอยางและแรงจูงใจแกนักศึกษาอ่ืน ๆ ดวย  

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔(๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ               
พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง รางวัลนักศึกษาดีเดนประจําป ลงวันท่ี 29 เมษายน 
พ.ศ. 2545  จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลนักศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 25๖๑ ดังนี้ 

รางวัลนักศึกษาดีเดนประจําป ดานกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมกีฬา 
รางวัลยอดเย่ียม 
๑.   นางสาววรินทร  เพ็ชรประพันธ นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ สํานักวิชาการจัดการ 
 
รางวัลดีเดน 
๑.   นางสาวพรกนก  เกตุกําพล นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ สํานักวิชาการจัดการ 
๒.   นางสาวขนกวรรณ  พุมนุม นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ สํานักวิชาการจัดการ 
๓.   นางสาวอรยา  บุญทัน นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ สํานักวิชาการจัดการ 
๔.   นางสาวมนทกานต  ศรีสังข นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๕.   นางสาวมัลลิกา  พรมแกว นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๖.   นางสาวธันยพร  สายน้ําเขียว นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๗.   นางสาวดาวดี  สงประเสริฐ นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ สํานักวิชาการจัดการ 
๘.   นางสาวสุปรียา  กัณฐสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปท่ี ๒ สํานักวิชาศิลปศาสตร 
๙.   นางสาวสุธินี  ปนศิร ิ นักศึกษาชั้นปท่ี ๒ สํานักวิชาศิลปศาสตร 
๑๐. นางสาวทิตยติยานันท  ท้ิงน้ํารอบ นักศึกษาชั้นปท่ี ๒ สํานักวิชาสหเวชศาสตร 

รางวัลนักศึกษาดีเดนประจําป ดานกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิชาการ 
รางวัลยอดเย่ียม 
๑.   นางสาวขนิษฐา  ธุระกิจ นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ สํานักวิชาเภสัชศาสตร 
๒.   นายกาญจนพงค  รินสินธุ นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ สํานักวิชาศิลปศาสตร 

 



๒ 
 

รางวัลดีเดน 
๑.   นายอรรถพล  ศักดามาศ นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ สํานักวิชาเภสัชศาสตร 
๒.   นายพิทักษสิทธิ์  ทรัพยเจริญ นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
๓.   Mr.Sean Glenn M. Pastorfide นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ วิทยาลัยนานาชาติ 
๔.   Miss Tashi Wangmo นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ วิทยาลัยนานาชาติ 
๕.   Miss Chelsea Maiyan Yimaye นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ วิทยาลัยนานาชาติ 
 

รางวัลนักศึกษาดีเดนประจําป ดานกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
รางวัลยอดเย่ียม 
๑.   นางสาวชฎาพร  หลุดหละ นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

รางวัลดีเดน 
๑.   นายธนกร  แกวเม็ด นักศึกษาชั้นปท่ี ๒ สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๒.   นายศิวณัฏฐ  เดชทัพ นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
 

รางวัลนักศึกษาดีเดนประจําป ดานกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

รางวัลดีเดน 
๑.  นายฐานันดร  อธิคมานนท นักศึกษาชั้นปท่ี ๓  สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๒.   นางสาวณัฐฌา  เกตุกาหลง นักศึกษาชั้นปท่ี ๒   สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
๓.   นางสาวสัชกร  ชัยณรงค นักศึกษาชั้นปท่ี ๒  สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๔.  นางสาวภารดี  วัยวัฒน นักศึกษาชั้นปท่ี ๒  สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๕.  นายอนาวิน  บุญสนอง นักศึกษาชั้นปท่ี ๒   สํานักวิชาการจัดการ  
๖.   นายอลงกรณ  ดําแจม นักศึกษาชั้นปท่ี ๒  สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๗.  นายเชิดศักดิ์  เสมาพัฒ นักศึกษาชั้นปท่ี ๒  สํานักวิชาศิลปศาสตร 
๘.   นางสาวศุภนิดา  เกติยะ นักศึกษาชั้นปท่ี ๑  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
๙.   นางสาวจารุวรรณ  ศิริวัฒน นักศึกษาชั้นปท่ี ๑   สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 

รางวัลนักศึกษาดีเดนประจําป ดานกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมบริหารจัดการ 
รางวัลยอดเย่ียม 
๑.   นายประวิณ  ยอดวิทยา นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ สํานักวิชาเภสัชศาสตร 

รางวัลดีเดน 
๑.  นายเกียรติพงษ  องสารา นักศึกษาชั้นปท่ี ๔   สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
๒.   นายชิติพัทธ  เทพเนียม นักศึกษาชั้นปท่ี ๓  สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
๓.   นางสาวอินทิรา  โซะประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปท่ี ๒  สํานักวิชาศิลปศาสตร 



๓ 
 

รางวัลนักศึกษาดีเดนประจําป ดานกิจกรรมจริยธรรม 
รางวัลยอดเย่ียม 
๑.   นางสาวมูตีอะห  มะเระ นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
๒.   นายฐาปกรณ  ขรัวทองเขียว นักศึกษาชั้นปท่ี ๒ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

รางวัลดีเดน 
๑.  นายสุกฤษฎิ์  สุวรรณชาตรี นักศึกษาชั้นปท่ี ๒   สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
๒.  นางสาววันวิสาข  สารพงษ นักศึกษาชั้นปท่ี ๒   สํานักวิชาแพทยศาสตร 
๓.  นายนาถธราดล  ชายเขต นักศึกษาชั้นปท่ี ๑   สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี กรกฏาคม  พ.ศ. 25๖๑ 

 

 
( รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน ) 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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	๑๐. นางสาวทิตย์ติยานันท์  ทิ้งน้ำรอบ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

	รางวัลยอดเยี่ยม
	๑.   นางสาวขนิษฐา  ธุระกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
	๒.   นายกาญจนพงค์  รินสินธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

	รางวัลดีเด่น
	๑.   นายอรรถพล  ศักดามาศ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
	๒.   นายพิทักษ์สิทธิ์  ทรัพย์เจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
	๓.   Mr.Sean Glenn M. Pastorfide นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยนานาชาติ
	๔.   Miss Tashi Wangmo นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยนานาชาติ
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	รางวัลดีเด่น
	๑.   นายธนกร  แก้วเม็ด นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
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	รางวัลยอดเยี่ยม
	๑.   นายประวิณ  ยอดวิทยา นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
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	๑.   นางสาวมูตีอะห์  มะเร๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
	๒.   นายฐาปกรณ์  ขรัวทองเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

	รางวัลดีเด่น


