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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 
ภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ลงวันที่  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
       ……………………………………. 

ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 
จ ำนวน ๑๘๐ ทุน  ทุนละ ๒,๐๐๐ บำท (ทุนรำยภำคกำรศึกษำ) ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ คือ 
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๑. ๕๙๑๑๗๒๕๙ นำงสำวพรนิภำ  คชรินทร์ ศิลปศำสตร์ ไทยศึกษำบูรณำกำร ๓.๕๒ 
๒. ๕๙๑๔๓๖๙๓ นำงสำววรัทยำ  ชูรักษ์ ศิลปศำสตร์ ไทยศึกษำบูรณำกำร ๓.๓๕ 
๓. ๕๘๑๔๔๑๓๐ นำงสำวรัตนำภรณ์  จินดำ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๖๑ 
๔. ๕๘๑๔๕๘๙๗ นำงสำวอรวิมล  ชัยยศ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๕๔ 
๕. ๕๘๑๔๘๑๐๗ นำงสำวมัลลิกำ  แบบอ้น ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๔๒ 
๖. ๕๙๑๑๒๙๙๕ นำงสำวณ พิชำ  ชูเสน ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๙๖ 
๗. ๕๙๑๒๓๗๓๗ นำงสำวอิศรำภรณ์  ทองคง ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๗๓ 
๘. ๕๙๑๑๒๘๑๓ นำงสำวญำณิศำ  นำมบุญ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๖๙ 
๙. ๕๙๑๔๒๘๘๕ นำงสำวพลอยไพลิน  เที่ยวแสวง ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๖๙ 

๑๐. ๖๐๑๑๑๓๑๗ นำงสำวชญำนี  ศรีรัตน ์ ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๖๒ 
๑๑. ๖๐๑๔๔๖๑๕ นำยสชุำติ  แซ่ฟุ้ง ศิลปศำสตร์ ภำษำจีน ๓.๓๕ 
๑๒. ๕๘๑๑๔๙๐๑ นำงสำวธนสินี  ไชยมงคล ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๙๕ 
๑๓. ๕๘๑๔๗๒๕๗ นำยณัฐวฒุิ  กลบีแก้ว ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๓ 
๑๔. ๕๘๑๔๒๐๖๘ นำยเธียร  ทีนะกุล ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๔๙ 
๑๕. ๕๘๑๒๓๘๓๗ นำงสำวอุษณี  วงค์พิพันธ์ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๓๘ 
๑๖. ๕๘๑๖๐๑๒๘ นำงสำวกำญจนำ  ยังอุปกำร ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๒๘ 
๑๗. ๕๙๑๒๒๗๖๒ นำยอภินันท์  ดวงจังหวัด ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๗๕ 
๑๘. ๕๙๑๑๖๙๙๖ นำยปุริมปรัชญ์  ส่งศรี ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๒ 
๑๙. ๕๙๑๔๓๔๘๗ นำยยำริ  นุกูล ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๗ 
๒๐. ๕๙๑๔๔๒๖๑ นำงสำวสรำลี  โต๊ะอิแต ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๔ 
๒๑. ๕๙๑๒๒๕๒๓ นำยอดิศักดิ์  บุญทอง ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๔๙ 
๒๒. ๖๐๑๑๑๖๘๙ นำงสำวซลัมำ  ปำธำน ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๖๕ 
๒๓. ๖๐๑๔๖๗๐๑ นำยภูเบศ  ไทรสุวรรณ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๖ 
๒๔. ๖๐๑๔๗๑๗๐ นำยด ำรงศักดิ์  รัตนสุวรรณ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๕๖ 
๒๕ ๖๐๑๑๐๙๙๖ นำงสำวจิตรำนชุ  ค ำกลนั ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๓๖ 
๒๖. ๖๐๑๔๒๖๐๑ นำงสำวเบญจวรรณ  จุลภักดิ์ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๓๔ 
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๒๗. ๖๐๑๔๕๙๐๑ นำงสำวธัญญำภัสร์  โรจน์รุ่งนิธิคุณ ศิลปศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ๓.๓๑ 
๒๘. ๕๘๑๑๐๘๔๒ นำยกำญจนพงค์  รินสินธุ์ ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๙๕ 
๒๙. ๕๙๑๑๔๒๑๕ นำงสำวทพิำนัน  ด้วงสุข ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๖๙ 
๓๐. ๕๙๑๔๖๘๙๔ นำงสำวมัญชุภำ  วำหะรักษ์ ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๔๙ 
๓๑. ๕๙๑๒๒๕๐๗ นำยอดิศร  ทิพย์หนู ศิลปศำสตร์  อำเซียนศึกษำ ๓.๔๘ 
๓๒. ๕๘๑๒๓๕๗๑ นำงสำวอำภำพร  จันทร์เทพ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๗๑ 
๓๓. ๕๘๑๑๑๑๔๗ นำยกีรติ  พรหมวันรัตน์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๖๘ 
๓๔. ๕๙๑๑๗๘๓๘ นำงสำวแพรวพรรณ  เพ็ชรรัตน์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๘๗ 
๓๕. ๕๙๑๔๖๕๒๒ นำงสำวอรยำ  ทวีทรัพย์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๖๗ 
๓๖. ๕๙๑๑๔๙๕๙ นำยธีรพงศ์  รัตนบุร ี รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๓๙ 
๓๗. ๖๐๑๔๐๕๔๘ นำงสำวขวัญฤดี  มณีวรรณ์ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๘๒ 
๓๘. ๖๐๑๔๖๑๕๖ นำงสำวปัตย์ธิชำ  ฤทธิเดช รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๗๗ 
๓๙. ๖๐๑๔๐๒๙๐ นำงสำวกันธิชำ  ผลควำมดี รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๕๕ 
๔๐. ๖๐๑๑๓๖๘๕ นำงสำวประติมำ  คงไสย รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ ๓.๔๕ 
๔๑. ๖๐๑๑๔๘๕๗ นำงสำวภำสินี  ธีรำลำภ รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓.๓๖ 
๔๒. ๖๐๑๔๐๕๓๐ นำงสำวขวัญใจ  สุดยิ่ง รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตร ์ ๓.๒๕ 
๔๓. ๕๘๑๙๐๕๕๔ นำงสำวธรำทิพย์  เหมทำนนท์ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ ๓.๙๐ 
๔๔. ๕๙๑๙๐๖๑๑ นำยอำรีฟ  แวมิง วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ ๓.๙๕ 
๔๕. ๖๐๑๙๐๖๔๒ นำยเสรี  วนำนยิกุล วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์เชงิค ำนวณ ๓.๙๘ 
๔๖. ๕๙๑๒๑๖๘๑ นำงสำวสุธำงศุ์รัตน์  บุญเกิด วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ๓.๗๑ 
๔๗. ๕๘๑๒๓๗๘๗ นำงสำวอุดมพร  อักษรน ำ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๗๒ 
๔๘. ๕๘๑๔๑๙๔๖ นำงสำวธัญพร  ภัทรเกียรติเจริญ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๖๐ 
๔๙. ๕๘๑๑๗๕๐๘ นำงสำวผกำมำส  แก้วเมือง กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๔๘ 
๕๐. ๕๙๑๑๒๗๙๗ นำงสำวโซเฟีย  หมุดแหล๊ะ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๖๐ 
๕๑. ๖๐๑๔๖๒๒๒ นำงสำวศุทธลิักคน์  นลิสมุทร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๗๐ 
๕๒. ๖๐๑๔๒๕๔๔ นำงสำวบุสริน  โต๊ะกะมิ กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๕๙ 
๕๓. ๖๐๑๔๕๙๑๙ นำงสำวปิยะธิดำ  แพรกเมือง กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ ๓.๕๗ 
๕๔. ๕๘๑๑๑๙๔๙ นำงสำวจิตรวดี  ดวงมุสิก กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๙๐ 
๕๕. ๕๘๑๑๓๗๒๑ นำยณัฐกิจ  ด ำเกิด กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๘๓ 
๕๖. ๕๘๑๔๘๔๙๕ นำงสำวศุภรำงค์  ปลอดทอง กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๗๔ 
๕๗. ๕๘๑๔๐๙๐๖ นำงสำวฉัตรสรวง  พิทักษพิเศษ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๒ 
๕๘. ๕๙๑๑๐๓๔๖ นำงสำวกรกนก  จินดำเชื้อ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๘๒ 
๕๙. ๕๙๑๑๙๑๖๔ นำงสำวรุ่งทพิย์  สุขภำคกุล กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๖ 
๖๐. ๕๙๑๖๑๔๕๕ นำงสำวนิดำ  โต๊ะดำม กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๔ 
๖๑. ๕๙๑๔๐๐๙๕ นำงสำวกรกนก  ดวงศิริ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๕๘ 
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๖๒. ๖๐๑๑๒๓๖๔ นำงสำวทรำยแก้ว  แต่งฤทัยธรรม กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๘๙ 
๖๓. ๖๐๑๔๐๓๑๖ นำงสำวกำญจนำ  เพชรรักษ์ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๖๒ 
๖๔. ๖๐๑๑๖๒๙๐ นำยสมยศ  นำวำสมทุร กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๕๙ 
๖๕. ๖๐๑๖๐๓๗๑ นำยซุฟยำน  นิยมเดชำ กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๕๗ 
๖๖. ๖๐๑๔๓๕๒๖ นำงสำวยศยำ  รักษำผล กำรจัดกำร บัญช ี ๓.๓๑ 
๖๗. ๕๙๑๖๐๐๘๕ นำยก้อง  กำญจนโสภณ กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ ๓.๔๕ 
๖๘. ๕๘๑๑๑๙๕๖ นำยจิตรวฒัน์  โยมสนิ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๗๐ 
๖๙. ๕๘๑๑๒๑๗๘ นำงสำวจีระนันท์  บุญสุข กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๕๖ 
๗๐. ๕๘๑๑๑๘๐๘ นำงสำวจนัธศร  อินทฤทธิ ์ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๔๒ 
๗๑. ๕๘๑๔๐๗๒๔ นำงสำวจำรุวรรณ  สีลังกำ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๒๙ 
๗๒. ๕๙๑๑๕๗๖๖ นำงสำวนิศำรัตน์  กำยแก้ว กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๖๘ 
๗๓. ๕๙๑๑๓๔๗๒ นำงสำวณัฐธิกำ  ยุโส้ กำรจัดกำร อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๓.๖๐ 
๗๔. ๖๐๑๑๖๑๘๓ นำงสำวศิลศิรัตน์  ประทุม กำรจัดกำร กำรท่องเที่ยวและโรงแรม ๓.๕๓ 
๗๕. ๖๐๑๔๐๐๙๒ นำงสำวกมลทิพย์  รัตตะ กำรจัดกำร กำรท่องเที่ยวและโรงแรม ๓.๔๘ 
๗๖. ๖๐๑๔๓๖๖๖ นำงสำวรัตนำภรณ์  อำรีชล กำรจัดกำร กำรท่องเที่ยวและโรงแรม ๓.๓๑ 
๗๗. ๖๐๑๔๒๔๙๔ นำงสำวแนนซี่  อรมณ ์ สำรสนเทศศำสตร์ กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทลั ๓.๗๒ 
๗๘. ๕๘๑๔๗๒๔๐ นำยณัฐวตัร  ตั้งค ำ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๗๔ 
๗๙. ๕๘๑๒๑๔๔๓ นำยสทิธิโชค  เพ็งเรือง สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๕๙ 
๘๐. ๕๙๑๑๒๘๔๗ นำงสำวญำนิกำ  อำจหำญ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๕๗ 
๘๑. ๕๙๑๑๗๙๓๗ นำงสำวภัททิยำ  เดิมหลิ่ม สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๕๔ 
๘๒. ๕๙๑๔๓๐๙๙ นำยพุทธินนัท์  เต็งมีศรี สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๓๐ 
๘๓. ๖๐๑๑๓๐๔๐ นำงสำวนวพร  แก้วบุญช ู สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๔๕ 
๘๔. ๖๐๑๙๑๓๑๙ นำงสำวพัณณิตำ  รัตนสุวรรณ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีมลัตมิีเดียและแอนิเมชั่น ๓.๔๔ 
๘๕. ๕๘๑๑๕๓๖๑ นำยธปิัตย์  มีแก้ว สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ๓.๖๗ 
๘๖. ๕๙๑๑๔๗๒๘ นำงสำวธนัยำ  พันธ์เมธำฤทธิ์ สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ๓.๘๖ 
๘๗. ๖๐๑๖๒๓๗๗ นำยฐำปกรณ์  ขรัวทองเขียว สำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ๓.๕๘ 
๘๘. ๕๘๑๔๔๕๓๖ นำงสำววิจติรำ  วัชนะประพนัธ ์ สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร ์ ๓.๕๘ 
๘๙. ๖๐๑๖๒๘๑๕ นำยกษิดิศ  หนูทอง สำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตร ์ ๓.๕๕ 
๙๐. ๕๘๑๑๓๓๔๑ นำงสำวฏอฮีเรำะฮ์  ฮูซยัน ี สำรสนเทศศำสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓.๗๙ 
๙๑. ๕๙๑๑๘๓๗๒ นำยภูรินทร์  ไชยวรรณ ์ เทคโนโลยีกำรเกษตร พืชศำสตร์ ๓.๖๑ 
๙๒. ๖๐๑๔๔๓๕๙ นำงสำวศุภรัตน์  พลภักด ี เทคโนโลยีกำรเกษตร เทคโนลีชวีภำพอุตสำหกรรม ๓.๔๘ 
๙๓. ๖๐๑๔๐๓๓๒ นำงสำวกำญจนำพร  ชุมทอง เทคโนโลยีกำรเกษตร วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ๓.๗๐ 
๙๔. ๕๙๑๑๙๔๗๙ นำงสำววนัชพร  เทพทอง วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๗๖ 
๙๕. ๕๙๑๑๘๔๖๓ นำงสำวมณีรัตน์  ทองเรือง วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๗๓ 
๙๖. ๖๐๑๔๐๗๙๕ นำยจีรวฒุิ  สุขสง วิศวกรรมศำสตร์ฯ วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร ๓.๖๗ 
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๙๗. ๕๘๑๔๘๗๘๔ นำยหิรัญ  รอดนวล วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมไฟฟ้ำ ๓.๕๓ 
๙๘. ๕๙๑๑๔๓๒๒ นำยธนพนธ์  เพช็ร์ดวงจนัทร์ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมไฟฟ้ำ ๓.๕๘ 
๙๙. ๖๐๑๔๖๘๕๙ นำยธนำวฒุิ  ช่วยรำม วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมไฟฟ้ำ ๓.๖๙ 

๑๐๐. ๕๘๑๑๖๘๗๒ นำยปรินทร  ฤทธิรุตม ์ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมโยธำ ๓.๖๐ 
๑๐๑. ๕๙๑๒๔๓๙๖ นำยณัฐดนัย  ดำวสุวรรณ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมโยธำ ๓.๖๒ 
๑๐๒. ๖๐๑๙๑๑๘๖ นำงสำวตอยยบีะห์  ซำและ วิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมโยธำ ๓.๕๒ 
๑๐๓. ๕๘๑๑๒๔๗๕ นำงสำวฉนัทนำภำ  ฉนัทรำงกูร สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๖ 
๑๐๔. ๕๘๑๖๑๗๓๘ นำงสำวปิ่นอนงค์  อ่อนรักษ์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๐ 
๑๐๕. ๕๘๑๑๑๓๗๘ นำงสำวเกษรำภรณ์  บุญส่ง สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๑ 
๑๐๖. ๕๙๑๑๓๑๔๒ นำงสำวณัฏฐ์ธดิำ  เบ็ญจศักดิ์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๓ 
๑๐๗. ๕๙๑๑๓๙๓๖ นำงสำวดวงพร  สุทธปัญโญ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๓ 
๑๐๘. ๕๙๑๑๐๑๖๓ นำงสำวกนกอร  อินทนพุัฒน์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๓ 
๑๐๙. ๕๙๑๑๒๕๗๓ นำยชิติพัทธ์  เทพเนียม สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๕๓ 
๑๑๐. ๖๐๑๑๘๘๗๔ นำงสำวนูรีดำ  อีแมทำ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๘๙ 
๑๑๑. ๖๐๑๑๙๕๒๖ นำงสำวปริยำภัทร  ชวีะโอสถ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๘ 
๑๑๒. ๖๐๑๑๔๗๙๐ นำงสำวภัทรวดี  ยมสำร สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๗๒ 
๑๑๓. ๖๐๑๒๐๑๕๑ นำยภัทร  สุดสอน สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๘ 
๑๑๔. ๖๐๑๙๑๒๔๔ นำงสำวนัสรีน  สุภะวีระ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ ๓.๖๔ 
๑๑๕. ๕๘๑๖๑๓๓๒ นำงสำวนำรำภทัร  เพ็ชรส ี สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๖๗ 
๑๑๖. ๕๘๑๖๒๔๒๑ นำงสำววิภวำนี  สำยยศ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๖๕ 
๑๑๗. ๕๘๑๑๖๖๖๖ นำงสำวปนัดดำ  ทองประดับ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๔๕ 
๑๑๘. ๕๙๑๖๐๖๗๑ นำงสำวชุติมำ  ศรีโมกขธรรม สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๘ 
๑๑๙. ๕๙๑๑๕๔๒๘ นำงสำวนัฐญำ  ชุมภูทอง สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๘ 
๑๒๐. ๕๙๑๑๒๐๖๐ นำงสำวจฬุำพรรณ  คงกุลทอง สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๖ 
๑๒๑. ๕๙๑๔๑๘๗๙ นำงสำวธัญวรัตน์  เจริญสุข สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๔ 
๑๒๒. ๕๙๑๖๑๑๘๒ นำงสำวธนำทิพย์  ใยพันธ์ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๐ 
๑๒๓. ๖๐๑๑๑๘๖๑ นำงสำวณัชชำ  ช่ำงเหล็ก สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๖๒ 
๑๒๔. ๖๐๑๑๒๗๑๑ นำงสำวธัญรดำ  เที่ยงธรรม สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๕ 
๑๒๕. ๖๐๑๖๐๑๙๙ นำงสำวมุรนี  เลำะแมหำมะ สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๓ 
๑๒๖. ๖๐๑๙๐๘๙๙ นำงสำวบัญฑิยำ  ชุ่มแก้ว สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๒ 
๑๒๗. ๖๐๑๙๑๔๓๔ นำงสำวลัลนำ  รัตนกุล สหเวชศำสตร์ กำยภำพบ ำบัด ๓.๕๒ 
๑๒๘. ๕๙๑๖๑๒๐๘ นำงสำวธมนวรรณ  ทองหนัก สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๓.๗๐ 
๑๒๙. ๖๐๑๙๑๕๕๘ นำงสำวหยำดพิรุณ  ศิริ สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๓.๘๘ 
๑๓๐. ๖๐๑๖๐๗๐๒ นำงสำวศิโรรัตน์  นวลคล้ำย สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๓.๗๖ 
๑๓๑. ๖๐๑๖๑๘๔๑ นำงสำวสิมิลัน  พำหมะ สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๓.๖๗ 
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๑๓๒. ๖๐๑๑๔๔๑๐ นำงสำวพชิญำ  วัฒนไพบูลย์ สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ๓.๓๐ 
๑๓๓. ๕๙๑๖๓๖๔๒ นำงสำวอำทิมำ  ดุมลักษณ ์ สำธำรณสุขศำสตร์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ๓.๖๘ 
๑๓๔. ๖๐๑๔๖๔๕๓ นำงสำวอ้อยทิพย์  ปำนหนู สำธำรณสุขศำสตร์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ๓.๖๖ 
๑๓๕. ๖๐๑๔๒๙๖๕ นำยพงษ์ศิริ  ภำระพันธ ์ สำธำรณสุขศำสตร์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ๓.๕๕ 
๑๓๖. ๖๐๑๔๓๒๑๑ นำยพสิิฐ  กลสำมัญ สำธำรณสุขศำสตร์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ๓.๔๙ 
๑๓๗. ๖๐๑๔๗๐๖๓ นำงสำวซูวัยบะห์  แวยะ สำธำรณสุขศำสตร์ อนำมัยสิ่งแวดล้อม ๓.๖๕ 
๑๓๘. ๕๘๑๖๔๐๒๑ นำงสำววไิลพร  ชมภูพื้น พยำบำลศำสตร ์ ๓.๕๔ 
๑๓๙. ๕๘๑๑๘๖๗๐ นำงสำวภำชนิี  กรดจ ำนงค์ พยำบำลศำสตร ์ ๓.๓๘ 
๑๔๐. ๕๙๑๒๒๔๑๖ นำงสำวหรรษกำญจน์  น้อยศรีอยู่ พยำบำลศำสตร์ ๓.๖๖ 
๑๔๑. ๕๙๑๒๔๐๐๘ นำงสำวชฎำพร  หลุดหละ พยำบำลศำสตร์ ๓.๕๓ 
๑๔๒. ๕๙๑๑๒๖๔๙ นำงสำวชุติกำญจน์  สุภำพ พยำบำลศำสตร์ ๓.๕๑ 
๑๔๓. ๕๙๑๔๕๕๐๘ นำงสำวทิฆัมพร  อ่อนแก้ว พยำบำลศำสตร์ ๓.๔๘ 
๑๔๔. ๖๐๑๙๑๓๖๘ นำงสำวภิญญดำ  ยอดด้วน พยำบำลศำสตร์ ๓.๕๐ 
๑๔๕. ๖๐๑๑๓๐๓๒ นำงสำวนลินี  เกิดมณี พยำบำลศำสตร์ ๓.๔๖ 
๑๔๖. ๖๐๑๑๙๔๗๖ นำงสำวนัจลำอ์  หมำดหมีน พยำบำลศำสตร์ ๓.๔๕ 
๑๔๗. ๖๐๑๒๐๑๓๖ นำงสำวพรอริยำ  ใจดี พยำบำลศำสตร์ ๓.๔๑ 
๑๔๘. ๖๐๑๖๑๖๘๔ นำยบัณฑิต  จันทร์หอม พยำบำลศำสตร์ ๓.๓๖ 
๑๔๙. ๖๐๑๑๘๖๒๗ นำยอำฮำหมัด  วำแต พยำบำลศำสตร ์ ๓.๓๕ 
๑๕๐. ๕๖๑๒๑๔๓๗ นำยธรรมฤทธิ์  ทัศศรี เภสัชศำสตร์ ๓.๗๓ 
๑๕๑. ๕๖๑๖๑๖๖๔ นำงสำวมำดีนำ  จริยศำสน์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๗๑ 
๑๕๒. ๕๖๑๔๑๙๐๖ นำงสำวณิชำรีย์  สุวรรณพงศ์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๓ 
๑๕๓. ๕๗๑๕๐๙๔๘ นำยภูวดล  หมื่นระย้ำ เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๗ 
๑๕๔. ๕๗๑๔๙๘๐๙ นำยพลภิสิทธิ์  เลื่อนแก้ว เภสัชศำสตร ์ ๓.๗๐ 
๑๕๕. ๕๘๑๖๒๓๐๖ นำงสำววรรณพฒุิ  นิติอัครพงศ ์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๖ 
๑๕๖. ๕๘๑๕๐๓๙๒ นำยสุรเนตร  พนำพทิักษ์กุล เภสัชศำสตร ์ ๓.๗๙ 
๑๕๗. ๕๘๑๒๓๑๐๐ นำงสำวอรสินี  สุริยผล เภสัชศำสตร ์ ๓.๖๑ 
๑๕๘. ๕๙๑๒๔๖๗๗ นำยยศพล  หยังหลัง เภสัชศำสตร ์ ๓.๙๖ 
๑๕๙. ๕๙๑๒๔๗๒๗ นำงสำวสิริลักษณ์  บุญชัย เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๕ 
๑๖๐. ๕๙๑๔๗๑๓๒ นำงสำวพชิญ์สนิี  ศักดิ์ศิริ เภสัชศำสตร ์ ๓.๗๘ 
๑๖๑. ๖๐๑๙๑๔๘๓ นำงสำวศิริพร  เพ็ชรล้วน เภสัชศำสตร ์ ๓.๙๗ 
๑๖๒. ๖๐๑๖๑๖๓๕ นำงสำวนฤภร  ไวทยะบูรณ ์ เภสัชศำสตร ์ ๓.๙๒ 
๑๖๓. ๖๐๑๑๙๒๔๕ นำงสำวกุลปริยำ  จำระวัลย ์ เภสัชศำสตร์ ๓.๙๑ 
๑๖๔. ๖๐๑๖๑๑๗๑ นำยภำกร  วิชัยดิษฐ เภสัชศำสตร์ ๓.๙๑ 
๑๖๕. ๖๐๑๖๑๓๐๔ นำงสำวอัสมำ  บุญเจริญ เภสัชศำสตร ์ ๓.๙๔ 
๑๖๖. ๖๐๑๑๗๒๔๙ นำงสำวอนันตญำ  หนูนำค เภสัชศำสตร ์ ๓.๘๗ 
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๑๖๗. ๕๖๑๙๐๐๒๘ นำยกมลพงษ์  กันตะกนิษฐ์ แพทยศำสตร์ ๓.๘๘ 
๑๖๘. ๕๖๑๙๐๒๘๓ นำงสำวพรพิรุณ  ลยีั่งยืน แพทยศำสตร ์ ๓.๘๔ 
๑๖๙. ๕๗๑๙๐๐๓๕ นำยกฤษฎำ  วิรุฬหธรรม แพทยศำสตร ์ ๓.๙๕ 
๑๗๐. ๕๗๑๙๐๓๕๗ นำงสำววริศรำ  ลีเผ่ำพันธุ์ แพทยศำสตร ์ ๓.๙๓ 
๑๗๑. ๕๘๑๙๐๐๔๒ นำยเกริกเกียรติ  อ ำนวยผล แพทยศำสตร ์ ๓.๙๑ 
๑๗๒. ๕๘๑๙๐๐๙๑ นำงสำวชำไมพร  อำทรวิริยกุล แพทยศำสตร์ ๓.๘๐ 
๑๗๓. ๕๙๑๙๐๒๙๘ นำงสำวปัทมพร  ช ำนำญเวช แพทยศำสตร ์ ๓.๘๘ 
๑๗๔. ๕๙๑๙๐๑๕๗ นำยตนัย  แก้วจรัส แพทยศำสตร ์ ๓.๘๗ 
๑๗๕. ๖๐๑๙๐๒๑๒ นำยนัทธ์  พนิตอังกูร แพทยศำสตร ์ ๓.๙๕ 
๑๗๖. ๖๐๑๙๐๓๗๘ นำงสำววนัวิสำข์  สำรพงษ ์ แพทยศำสตร ์ ๓.๙๒ 
๑๗๗. ๕๘๑๙๐๓๕๖ นำงสำวมธุพจนำ  ว่องไวยุทธ์ วิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ ๓.๓๘ 
๑๗๘. ๕๗๑๑๖๖๓๔ นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีสน สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ๓.๗๕ 
๑๗๙. ๖๐๑๔๔๒๙๒ นำงสำวศิวะพร  พรมรัตน์ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ๓.๖๒ 
๑๘๐. ๖๐๑๙๐๗๐๙ นำงสำวจนี่ำ  สำและ สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ๓.๔๘ 

 
 


