
   
 
 
 

                                                         ๐๒๐๒/๒๕๖๕ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 
ประจ าภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

......................................................... 
ตามที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพ่ือขอรับทุนการศึกษา 

ประเภททุนท างานเพ่ือรายได้ระหว่างเรียน  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ซึ่งนักศึกษาแสดงความจ านงใน
การยื่นเอกสาร ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  และงานทุนการศึกษาได้
ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมหลักฐานประกอบการขอรับทุนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น  

  บัดนี้ มีนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และได้พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุน
ท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  จ านวน  ๑๔๓  คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา คณะ 
1 นางสาวสุนิสา          ปวงสุข ค.6207 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
2 นางสาวเพียงตะวัน    ประเสริฐสังข์ ค.6305 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
3 นางสาวปิยวรรณ      มงคลนิมิตร  ค.6307 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
4 นางสาวนันทวัน       ราชจันทร์ค า ค.6307 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
5 นายนัฐวุฒ ิ            แสนโชติ ค.6308 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
6 นายไตรภพ            เจรฺญเกียรต ิ ค.6308 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
7 นางสาวนิภาศิริ       บูรณจินดา ค.6308 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
8 นายสหราช            สีเกิ้ง ค.6308 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
9 นางสาวอารีรัตน์      จันทร์ประเสริฐ ค.6309 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 

10 นางสาวอลีนา         แถวบุญมี ค.6309 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
11 นางสาวอาภากร      สอล า ค.6309 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
12 นางสาวกันยารัตน์    วงษ์หาญ ค.6403 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
13 นางสาวจุไรภรณ์      แก้วบุญใส ค.6403 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
14 นางสาวอนุสรา        สารวีงษ ์ ค.6403 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
15 นางสาวผกามาส      ไกรนอก ค.6410 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
16 นายกฤษฏา            ค าพรมมี ค.6410 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
17 นายธนากร             โพธิ  ค.6414 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ 
18 นางสาวจุฑารัตน์      ยศพิมพา ค.6419 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
19 นายสุทธิพงษ์          ทองปิ่น ค.6424 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ 
20 นายรัฐกิตดิ์            จันร้อยเอ็ด ค.6424 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ 
21 นางสาวจิราพร        ศรีสะอาด  ค.6513 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
22 นายบริพัฒน์           โชคกลาง ค.6513 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

 

      / ๒๓. นางสาวพรปวีณ์ ... 
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ที ่ ชื่อ - สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา คณะ 
23 นางสาวพรปวีณ์    เหลาอินทร์  วศ.6202 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
24 นางสาวภาณุมาส   โพนสูง วศ.6302 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
25 นายสราวุฒิ          อินผล วศ.6302 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
26 นางสาวชลธิชา      มูลชาต ิ วศ.6302 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
27 นางสาวเมธวดี      ชาวสวย  วศ.6302 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
28 นางสาวธัญชนก    สิงห์สถิตย์ น.6201 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
29 นางสาวอาทิตยา    ซาเสน น.6201 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
30 นางสาวปิยพร       แก้วบุดดี น.6402 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
31 นางสาววิลาวัณย์    ศรีนามบุรี ร.6201 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
32 นางสาวสุรัสสา      ค ามะลี ร.6201 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
33 นางสาวหนึ่งฤดี     ต้นผา  ร.6203 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
34 นางสาวชญาดา     ใหญ๋ลา ร.6401 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
35 นายชนะราช     คามะเชียงพิณ  ร.6402 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
36 นายทวีศักดิ์       ไชยสงคราม ร.6501 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
37 นายฐาปกรณ์      สอนค า ร.6501 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
38 นางสาววรัชยา     พิมแหวน ร.6502 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
39 นายนันทวุฒิ       ชูเพ็ง ร.6503 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
40 นางสาวธัชพิชชา คงเพียรธรรม  ร.6503 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
41 นายคุณากร        สีหะวงษ์  ร.6503 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
42 นางสาวอรัญญา   แก้วมิตร ศ.6202 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
43 นางสาววิภาดา     พันธ์วิลัย ศ.6202 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
44 นางสาวนริศรา     ชาวสวน  ศ.6203 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
45 นางสาวเจนจิรา    ประทุมรัตน์ ศ.6203 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
46 นางสาวณัชชา      บุญโกฎ ิ ศ.6203 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
47 นางสาวกนกพร     ชะชิกุล ศ.6204 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
48 นางสาววราภรณ์    แพงพุ่ม ศ.6204 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
49 นางสาวสุดารัตน์    มาลา ศ.6204 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
50 นางสาวปริมนภา    คตฑมาตย์ ศ.6303 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
51 นางสาวพัชราภรณ์    สะภา ศ.6303 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
52 นางสาวสุนิดา       สุวรรณชยั ศ.6303 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
53 นายวิทยากร        จิตย์จง ศ.6303 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
54 นางสาวอริศรา      ศิริภธูร ศ.6304 สาขาวิชาภาษอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
55 นางสาวณัฐมล      โพสาสิม ศ.6405 สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

      / ๕๖. นางสาวภรณ์พิกา... 
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ที ่ ชื่อ - สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา คณะ 
56 นางสาวภรณ์พิกา  ว่องไวพิทยา ศ.6405 สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
57 นายอธิชาติ          นิลดวงด ี ศ.6405 สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
58 นางสาวสตรี       แบ่งคอนสาร  บ.6201 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
59 นางสาวนฤมล     แถลงสุข บ.6203 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
60 นางสาวขวัญภิรมณ์    พรมโกฏิ บ.6203 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
61 นางสาวพรธิตา       แซงดานุช บ.6203 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
62 นางสาวนภสร         ดาษดื่น บ.6203 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
63 นางสาวบุญลักษณ์    พรมศรี บ.6203 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
64 นางสาวพัชรินทร์    บ้านหว้าน บ.6203 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
65 นางสาวพิมพ์ลภัส     ศรีทุมสุข บ.6203 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
66 นางสาวสุนิสา         ค าภาสัน  บ.6206 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
67 นางสาวเกศสุดา       หินวิเศษ  บ.6206 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
68 นางสาวศิริพร          สิงห์ค า  บ.6206 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
69 นางสาวปิยธิดา     กังขอนนอก  บ.6206 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
70 นางสาวกัญญารัตน์   ศรีวิวัฒน์ บ.6206 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
71 นางสาวจารุดา        สมศรี บ.6206 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
72 นางสาวศิริมาศ         เพียสา บ.6210 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
73 นางสาวปรียาภรณ์     ผิวพงษ ์ บ.6210 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
74 นางสาวจรูญทรัพย์     แสงทอง บ.6210 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
75 นางสาวชลธิชา         พรมวงษ์ บ.6211 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
76 นางสาวจิราวรรณ    มะณีเพ็ญ บ.6211 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
77 นางสาวณัฐชา        อยู่สุข  บ.6211 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
78 นางสาววราภรณ์    บุญโนนแต้ บ.6211 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
79 นางสาวอารียา       ดวงชัย บ.6211 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
80 นางสาวรัตนาพร     โลเด  บ.6211 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
81 นางสาวศิรินันท์      คงพิรุณ  บ.6302 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
82 นางสาวอานิสา      แสนลา บ.6302 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
83 นางสาวสุกิจติญาณี     ขุนหอม  บ.6302 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
84 นางสาวอิสริยา        สารมะโน บ.6304 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ 
85 นางสาวปาริสา        ขุนศรี บ.6304 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ 
86 นายณัฐดนัย          โคตรโสภา  บ.6305 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
87 นางสาวสัณท์ฤทัย     วรรณศรี บ.6309 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
88 นางสาวกมลทิพย์      ธรรมดา  บ.6309 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
89 นายพีรพัฒน์           พุ่มเจรฺญ บ.6309 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 

      / ๙๐. นายเจษฎา... 



- ๔  - 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา คณะ 
90 นายเจษฎา              วรรณชัย บ.6309 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
91 นางสาววรรณิสา        สีสอาด บ.6309 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
92 นายทิวากร              แก้วกันหา บ.6309 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
93 นางสาวปนัดดา         จิตจานุรัก บ.6406 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
94 นางสาวกรกนก         นนทสาร  บ.6506 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 
95 นางสาววิวนัดดา       ทอบอุดม บช.6401 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
96 นางสาวณัฎฐ์สุดา      เพียจุ่น บช.6401 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
97 นางสาวจีรภา           พิมใจ บช.6401 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
98 นางสาวธัญญนันท์     ขันตี บช.6401 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
99 นางสาวรุจรว ี          ป้องกัน บช.6402T สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

100 นางสาวดวงกมล       ไชยศรีษะ บช.6402T สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
101 นางสาวอาริสา         ค าแหงพล บช.6501 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
102 นางสาวจินตนา        ไตรน า บช.6501 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
103 นายไกรวิทย์             กองแก้ว บช.6501 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
104 นางสาวปริมประภา    กรรณชัย บช.6502T สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
105 นางสาวรัตนาภรณ์     บุญศรีภูมิ บช.6502T สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
106 นางสาววนิดา          โสประดิษฐ บช.6502T สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
107 นางสาวศุภมาส        ซื่อแท้ ศ.6207 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
108 นางสาวปิยธิดา        จันทะแพง ศ.6207 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
109 นางสาวบุณยาพร     เคนค า ศ.6207 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
110 นางสาวณัฐนิชา       ค าแพงน้อย  ศ.6207 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
111 นางสาวจิราพัชร      ภูมิอ่อน ศ.6207 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
112 นางสาวอารยา        ศรีพา ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
113 นางสาวอรยา         ชินนะ ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
114 นางสาวอาทิติยา     วรรณจิตร ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
115 นางสาวธัญลักษณ์    กันทะเนตร ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
116 นางสาวลลิดา         บานเย็น ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
117 นางสาวณัฐมล        แขมโคตร ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
118 นายสันติธร           สิงลี ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
119 นางสาวรดานาฏ    แม่นม่ัน ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
120 นางสาวศศิยาพร    พรมพลเมือง ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
121 นางสาวจิราพัฒน์  ดวงล้อมจันทร์ ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
122 นายภัสพงษ์        ขุนส าราญ ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
123 นางสาวกาญสิริ    หล้าพรม  ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 

      / ๑๒๔.  นางสาวสุภนิดา... 



-  ๕  - 

  งานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ  ตามประกาศนี้           
รายงานตัวฯผ่านช่องทางแบบฟอร์มออนไลน์ โดยการสแกน QR Code ที่แนบท้ายประกาศนี้  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๑ – 
๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  หากนักศึกษาไม่เข้ากรอกแบบฟอร์มรายงานตัวฯ  ตามระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละ
สิทธิ์การขอรับทุนฯ  ทั้งนี้  ให้นักศึกษาที่ยื่นรายงานตัวในระบบแบบฟอร์มออนไลน์ไว้  เข้ารับหนังสือส่งตัวเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และรับฟังแนวปฏิบัติงานของนักศึกษาทุนท างาน           
เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  ในวันจันทร์ที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา 1๒.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมอาทิตย์ก าลังเอก    
ชั้น  ๕  อาคารวิชญาการ    

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๑   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  

  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา คณะ 
124 นางสาวสุภนิดา         ศรีกัน ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
125 นางสาวสุดารัตน์       พลนวล ศ.6307 สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาการจัดการ 
126 นางสาวกติกา          จ าปาขาว ว.6201 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
127 นางสาวทัชชา         ปัชชามาตย์ ว.6201 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
128 นางสาวชลดา         ทองเดช  ว.6201 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
129 นางสาวพิมลวรรณ   สุพะสอน ว.6201 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
130 นางสาวสิรินตา       กุลกั้ง ว.6201 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
131 นายคามิน           เทพประเสริฐ ว.6203 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
132 นายณัฐวุฒิ          บุญขันธ ์ ว.6212 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
133 นายภารดร          ยุพิน  ว.6212 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
134 นายภาณุพงศ์       มาดา ว.6212 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
135 นายอภิศักดิ์         เพชรยิ้ม ว.6212 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
136 นางสาววัชราภรณ ์    พันสนิท ว.6304 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
137 นางสาววิกาลดา     บรรณานุวงศ์ ว.6312 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
138 นางสาวสุนิสา       บุญรัตน์ ว.6312 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
139 นางสาวปนัฐดา     วรรณเซษฐ์ ว.6502 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
140 นงสาวธิตินันท์      วังคีรี ว.6507 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
141 นางสาวผกามาส    หริ่งแก้ว ส.6403 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
142 นางสาวแก้วตา      ยอดกันทา ส.6501 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
143 นางสาวชรินรัตน์    ริพา ส.6502 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนักศึกษาทุนท างานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 

แบบลงทะเบียนรายงานตัวนักศึกษาทุนท างาน 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 


