
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 

ประจ าภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
......................................................... 

         ตามท่ีงานทุนการศึกษา ก องพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้นักศึกษาท่ีมีความประสงค์ขอ รับทุนการศึกษา  
ประเภททุนท างานเพ่ือรายได้ระหว่างเรียน  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ซึ่งนักศึกษาแสดงความจ านงในการยื่น
เอกสาร ใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน   และงานทุนการศึกษาได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติพร้อมหลักฐานประกอบการขอรับทุนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น  

  บัดนี้ มีนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และได้พิจารณาให้ ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุนท างาน
เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  จ านวน  ๑๐๐ คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   

ที ่ ชื่อ – สกุล หมู่เรียน ชั้นปี สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 นายกมลศักดิ์ วังค า ว.6004 2 ฟิสิกส์ 

 2 นางสาวปริยา บ้านเป้า ว.5904 3 ฟิสิกส์ 
 3 นางสาวปรียาภรณ์ พัฒธนศิริสกุล ว.5903 3 คณิตศาสตร์ 
 4 นางสาวทิพาพร ถาบุญเรือง ว.6104 1 เคมี 
 5 นางสาวชฎาภรณ ์อัคคะ ว.6104 1 เคมี 
 6 นางสาวยลรดา อินทพงษ์ ว.6110  1 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 7 นางสาวทาริกา วงษ์ลา ว.6003 2 คณิตศาสตร์ 
 8 นางสาวขนิษฐา บุตรแก้ว  ว.6003 2 คณิตศาสตร์ 
 9 นางสาวปิยรัตน์ ชมภูพื้น  ว.6003 2 คณิตศาสตร์ 
 10 นายธีระนนท์ ทะวิลา  ว.6003 2 คณิตศาสตร์ 
 11 นายพัชรพล ผิวศิร ิ ว.6003 2 คณิตศาสตร์ 
 12 นางสาวอารีรัตน์ ขุนทุม  ว.5903 3 คณิตศาสตร์ 
 13 นาสาวธัญญาลักษณ์ พลตื้อ ว.5903 3 คณิตศาสตร์ 
 14 นายจักรกฤษณ์ เกตุทอง ว.5811 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 15 นางสาวสรัญญา ห่อหุ้มดี  ว.6007 2 ชีววิทยา 
 16 นางสาวศิริวรรณ สุขเกษม  ว.6003 2 คณิตศาสตร์ 
 17 นางสาวสุภารัตน์ คนเพียร ศ.5903 3 ภาษาอังกฤษ 
 18 นางสาวเจนจิรา โคตรทิพย์ ศ.5808 4 ภาษาอังกฤษธุระกิจ 
 19 นางสาวสุจิตรา โสโพธิ ์ ศ.5808 4 ภาษาอังกฤษธุระกิจ 
 20 นางสาวกาญจนา แสนผล  ศ.5808 4 ภาษาอังกฤษธุระกิจ 
 21 นางสาวอรฎา ส านวน ศ.5802 3 ภาษาอังกฤษ 
 22 นางสาวฟ้าใหม่ นุชิต ศ.5902 3 ภาษาอังกฤษ 
 23 นางสาวภาวิน ีเทาหา ศ.5903 3 ภาษาอังกฤษ 
 24 นางสาวจามจุรี พลทา ศ.5902 3 ภาษาอังกฤษ 
 ๒๕ นางสาววีรวัลย ์พงษ์พันธ์ ศ.5904 3 ภาษาอังกฤษ 
 ๒๖ นางสาวสุธิตา สุทธิสาร ศ.5904 3 ภาษาอังกฤษ 
 ๒๗ นางสาวพัชราภา สารุ ศ.5903 3 ภาษาอังกฤษ 
 

 

 ที่   ๐๒๒๕ /๒๕๖๑ 



. 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล หมู่เรียน ชั้นปี สาขาวิชา หมายเหตุ 
28 นางสาวชฎาพร โศณณายะ ศ.6107 1 ภาษาไทย 

 29 นางสาวสุพรรณษา ปะติเก ศ.5902 3 ภาษาอังกฤษ 
 30 นายเจริญ สิงห์มณี ศ.5903 3 ภาษาอังกฤษ 
 31 นางสาวสุนิสา แคนครอง ศ.5807 4 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 32 นายจักรพงษ์ แนวโสภา  ศ.5905 3 ภาษาอังกฤษ 
 33 นางสาวถาวรี ไชยพา ศ.6002 2 ภาษาอังกฤษ 
 34 นายนันทวัฒน์ วรรณจักร์ ว.5917 3 เทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกสฯ์ 
 35 นายปฐมพงษ์ ลิ่วยอดคีรี ว.ศ6001 2 วิศวกรรมการจัดการ 
 36 นายเทพประทาน วิเศษยิ่ง ท.5802 4 วิศวกรรมการผลิต 
 37 นางสาวสุวนันท์ เมืองฮามพันธ์ วศ.6004 2 วิศวกรรมไฟฟ้าและฯ 
 38 นายธราวุฒ ิโพธิ์ชัย ท.5802 4 วิศวกรรมการผลิต 
 39 นางสาวจินดารัตน์ ทินหนองแวง วศ.6102 1 วิศวกรรมการผลิต 
 40 น.ส.รัชณีภรณ ์มากุลนิชย์นันท์  วศ.6004 2 วิศวกรรมไฟฟ้าและฯ 
 41 นางสาวณัฐริกา ครุนันท์ ค.5815 4 พลศึกษา 
 42 นางสาวเครืองฟ้า จันดาวงษ ์ ค.5811 4 ฟิสิกส์ 
 43 นางสาวชรินทร์ธร  ทับฤาชัย ค.5908 3 ชีววิทยา 
 44 นางสาวณัฐนิช เวียงผดุง ค.5908  3 ชีววิทยา 
 45 นางสาวอริสา สาริโย ค.6107 1 ชีววิทยา 
 46 นางสาวทิพย์ผกา ศรีทา  ค.6107 1 ชีววิทยา 
 47 นางสาวอนุสรา ค าภาบุตร  ค.6102 1 ภาษาอังกฤษ 
 48 นางสาวกานติมา แววศรี ค.6102 1 ภาษาอังกฤษ 
 49 นายยุทธการ แคนภา ค.6011 2 พลศึกษา 
 50 นางสาวกิตติวรรณ เพียเพ็ง ค.6102 1 ภาษาอังกฤษ 
 51 นางสาวปานชีวา พันธ์หน ค.6102 1 ภาษาอังกฤษ 
 52 นางสาวสโรชา สิงห์รักษ์ ค.6102 1 ภาษาอังกฤษ 
 53 นางสาวรมิดา มณีก้อน ค.5904 1 ภาษาไทย 
 54 นางสาวศริลักษณ์ จ าปาหวาย ค.5904 3 ภาษาไทย 
 55 นางสาวพูลพร พูลพรม ค.6103 1 ภาษาไทย 
 56 นายวิรัตน์ ดาธรรม  ค.6103 1 ภาษาไทย 
 57 นางสาวชนากานต์ มุมอ่อน ค.6107 1 ชีววิทยา 
 58 นางสาวสุธิดา ธนะภูมิชัย ค.6107 1 ชีววิทยา 
 59 นางสาววรัชยา แสงชาลี  ค.5806 4 สังคมศึกษา 
 60 นางสาวปิ่นประภา หมื่นอุดม ค.5806 4 สังคมศึกษา 
 61 นางสาวรุ่งทิวา งามสวย ค.5806 4 สังคมศึกษา 
 62 นายคุณานนท์ ค าน้อย ค.5806 4 สังคมศึกษา 
 63 นางสาวนิภาดา นิมิตหมื่นไว ค.5806 4 สังคมศึกษา 
 64 นายอมรรัตน์ สายค าภา ค.5812 4 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 65 นายพัฒนพงษ์ ยศพิมพา  ค.6102 1 ภาษาอังกฤษ 
 66 นางสาวบุปผา แสนพันธุ์ศิริ ค.5812 4 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 67 นางสาวปาริฉัตร วัฒนาราช  บ.5903 3 การบัญชี 
 

-๒- 



 

  งานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  จึงแจ้งให้นักศึกษาท่ีมีรายชื่อ ตามประ กาศนี้ ติดต่อ รายงานตัว    
เข้ารับฟังค าชี้แจงการปฏิบัติงานทุนท างานฯ  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  รายงานตัว วันศุกร์ที่ ๗  
กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอักษรเสือ  ชั้น  ๕  อาคารวิชญาการ  และนักศึกษาศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน   ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องส านักงาน ด . ๒๐๑  
หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุนฯ   

ที ่ ชื่อ – สกุล หมู่เรียน ชั้นปี สาขาวิชา หมายเหตุ 
๖๘ นางสาวแก้วใจ สุโพธิ์ บ.6102 1 การบัญชี 

 ๖๙ นางสาวกฤตลักษณ์ พิลาอ่อน บ.6102 1 การบัญชี 
 ๗๐ นายสถาพร ยิ้มวิทยา  บ.5902 3 การบัญชี 
 71 นางสาวธันยพร สอนพรหม บ.5903 3 การบัญชี 
 72 นางสาววรรณิดา ยศปัญญา  บ.5903 3 การบัญชี 
 73 นางสาวสุดารัตน์ เวชคาน บ.6003 2 การบัญชี 
 74 นางสาววรีย์รัตน์ สิทธิโกมล  บ.6003 2 การบัญชี 
 75 นางสาวนีรนุช จ าปาสิม บ.6001 2 การบัญชี 
 76 นางสาวสุพัตรา กุลหมื่น  บ.6003 2 การบัญชี 
 77 นางสาวธัญญารักษ์ ชัยปัญญา  บ.5902 3 การบัญชี 
 78 นางสาวณัฎฐา ข าคมเขต  บ.6103 1 การบัญชี 
 79 นางสาวยุลลัดดา มุทาพร  บ.6103 1 การบัญชี 
 80 นางสาวศุภัทตราอ่อนโก้ก บ.5802 3 การบัญชี 
 81 นางสาวอรปรียา สีเพ็ง บ.5903 3 การบัญชี 
 82 นางสาวกมลมาศ หล้าศักดิ์ บ.5902 3 การบัญชี 
 83 นางสาววัลภา ศรีแก้ว  บ.5903 3 การบัญชี 
 84 นางสาวชมพูนุช วังคีร ี บ.6001 2 การบัญชี 
 85 นางสาวอภิญญา ชัยศรี  บ.6102 1 การบัญชี 
 86 นายสุริยา มูลชมภู บ.6102 1 การบัญชี 
 87 นางสาวยุวดี  ลีรัตน์   น.6102 1 นิติศาสตร์ 
 88 นายณัฐสิทธิ์  บุญใหญ่ ศ.5903 3 ภาษาอังกฤษ 
 89 นายเจนณรงค์  ศรีทา บ.6005 2 การตลาด นักศึกษาวิชาทหาร 

90 นายสิทธิพล  สิงห์ภา ท.5901 3 เทคโนโลยีโยธา นักศึกษาวิชาทหาร 
91 นางสาวอุษมา  บุตรวงษ์ ว.6014 2 สัตวศาสตร์ นักศึกษาวิชาทหาร 
92 นางสาวปาณิศา  บุญส่ง ค.6004 2 สังคมศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร 
93 นางสาวนราพร  โสภาโคตร ร.6002 2 รัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาวิชาทหาร 
94 นายสมศักดิ์  นครพล น.5804ข 3 นิติศาสตร์ ศูนย์ขอนแก่น 
95 นายภาคิน  ศรีวิลาศ น.5804ข 3 นิติศาสตร์ ศูนย์ขอนแก่น 
96 นายรัฐกิจ  สุวรรณรัตน์ น.5804ข 3 นิติศาสตร์ ศูนย์ขอนแก่น 
97 นายชันษวิโรจน์  โกสมสัย ค. 5819ข 3 คณิตศาสตร์ ศูนย์ขอนแก่น 
98 นางสาวอรวรรณ  นาโสม ว.6017ข 2 สาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ขอนแก่น 
99 นางสาวอุษณีย์  เสนามนตรี ว.6017ข 2 สาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ขอนแก่น 

100 นายพีรยุทธ  กุหลาบหอม ว.6017ข ๒ สาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ขอนแก่น 
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  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

  

 

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์  บังเกิด) 
                              รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   
                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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