
 

ประกาศ 
(ขยายเวลารับสญัญาทุน) 

 

ขอให้นกัศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ส าหรับนักศกึษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

ภาคปกติ  ปีการศกึษา 2561  จ านวน 63 ทุน)  ให้มาติดต่อรับสัญญาทุนคืน 

ทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ช้ัน 2 

ต้ังแตว่ันที่ 25 กุมภาพันธ ์2562 ถึง 8 มีนาคม 2562 

ตามรายชื่อท้ายประกาศนี ้

 

       สิ่งที่ต้องน ามาดว้ย : บัตรนกัศึกษา หรือ บตัรประจ าตวัประชาชน 
 



1 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181147021 นายศุธการ        หึมวัง ความสามารถพิเศษ  

2 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181147022 นางสาวชลดา     แพงมาก ความสามารถพิเศษ  

3 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181147023 นางสาวมุกขรินทร์  พุ่มลอยฟ้า ความสามารถพิเศษ  

4 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181147025 นางสาวปณิตา    พิลาดี ความสามารถพิเศษ  

5 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181147026 นายพานุ          วิเศษภักดี ความสามารถพิเศษ  

6 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181147027 นายชาวรรณ     พ่วงเสมา ความสามารถพิเศษ  

7 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181147028 นายสราวุธ       แก้วนิตย์ ความสามารถพิเศษ  

8 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181147029 นางสาวเกตุวลี    ไชยชะนะ ความสามารถพิเศษ  

9 ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181125015 นายศักดิ์ดา      ยางลิ่ม ความสามารถพิเศษ  

10 ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181125017 นางสาววรดา    ปิ่นแก้ว ความสามารถพิเศษ  

11 การประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181105017 นางสาวสิริอร    ศรีอรุณ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

12 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) 6181107068 นายนิรุทธิ์       ภู่ลําพงษ์ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

13 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี) 6181115024 นางสาวผุสดี     บุษราคัม ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

14 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181147035 นางสาวอัมพาพัชร์  พรรณโรจน์ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
( สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2561 )

คณะครุศาสตร์
ที่ สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ประเภททุน



1 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) 6181110008 นางสาวนวพร     นพดล ทุนศรีสมเด็จ
2 ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) 6121226029 นางสาวฐานิต     ตูมทอง ทุนศรีสมเด็จ
3 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181112007 นายเกียรติศักดิ์   ศรีเทพ ทุนศรีสมเด็จ
4 ชีววิทยา (ค.บ.5 ปี) 6181113005 นางสาวจันทิมา   เสริมผล ทุนศรีสมเด็จ
5 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 6121281001 นายศัจกรณ์      สร้อยสน ทุนศรีสมเด็จ
6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 6121207003 นางสาววิมล      ชมชื่น ทุนศรีสมเด็จ
7 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 6121207017 นายจุฑาเทพ     แก่นประยูร ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
8 ผู้ประกอบการอาหาร  (บธ.บ.) 6121226069 นายนิรุตน์        วงษ์ขันธ์ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
9 แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 6121232044 นายพงศ์พิสุทธิ์   นนท์ณัฐชญา ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
10 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) 6121292026 นายนันทพงศ์     เสาวพันธ์ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
11 จุลชีววิทยา (วท.บ.) 6121251004 นายชินดนัย      ต่ายจันทร์ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
12 การแพทย์แผนไทย (พท.บ) 6121256015 นางสาวนายูวา   เจ๊ะโว๊ะ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
13 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ทล.บ.) 6121297047 นางสาวโยษิตา   บําเพิงรัตน์ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
14 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 6121283016 นายนพเกล้า     บุญคํา ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
15 สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 6121802027 นางสาวปฐมาวดี   ศรีแก้ว ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
16 เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 6121701022 นางสาวสุจินันท์    ขวัญแก้ว ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
17 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) 6181110068 นางสาวอมรรัตน์   สิงห์อุบล ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
18 ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) 6181113029 นายไพรัช          กกกระโทก ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
19 เคมี (ค.บ. 5 ปี) 6181118015 นางสาวปิลันธนา   อะโรคา ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ประเภททุน



1 ภาษาไทย(ค.บ. 5 ปี) 6181124001 นางสาวอุบลพิชญ์   พูลสวัสดิ์ ทุนศรีสมเด็จ

2 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 6121307023 นางสาวจีระวรรณ  สุวรรณศักดา ทุนศรีสมเด็จ

3 นิติศาสตร์ (น.บ.) 6121903010 นางสาวอรุโณทัย    สุขเพชร ทุนศรีสมเด็จ

4 นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181163020 นางสาวสุกัญญา     สินประเสริฐ ความสามารถพิเศษ  

5 นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181163021 นายอดิสรณ์         สุธรรมา ความสามารถพิเศษ  

6 นาฏยศิลป์ศกึษา (ค.บ. 5 ปี) 6181163034 นางสาวสุนิษา       เสงี่ยมศรี ความสามารถพิเศษ  

7 นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181163037 นายวรศักดิ์         บุญธรรม ความสามารถพิเศษ  

8 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 6121340017 นางสาวปิ่นมณี      สดศรี ความสามารถพิเศษ  

9 ภาษาอังกฤษ 6121307065 นางสาวณัชชา      พึ่งสังข์ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

10 ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 6121355012 นายพีรัช            ภักดีสันติสกุล ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

11 ภาษาจีน 6121340022 นางสาวเพ็ญลักษณ์  จงมหวิญญู ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

12 ภาษาไทย 6121358062 นายพัสธร          ระฆังทอง ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

13 นิติศาสตร์ 6121903054 นางสาวโสรยา     มูลเสถียร ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

14 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 6121304010 นางสาวกาญจนา  อานสันเทียะ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

15 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 6121391020 นางสาวนกยูง      ทองดอนเหมือนผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

16 ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) 6181124087 นางสาวจันทิมา    รัชวการ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

17 สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181126079 นางสาวฐิติกาญจน์  สําราญรื่น ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ประเภททุน



1 การบัญชี (บช.บ.) 6121501018 นางสาวสุภาพร     เรือนแพ ทุนศรีสมเด็จ

2 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) 6121374007 นางสาวณัฐฐาพร   จะโจ ทุนศรีสมเด็จ

3 การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 6121390005 นางสาวชยุดา      ยอดทอง ทุนศรีสมเด็จ

4 การตลาด (บ.ธ.) 6121413014 นางสาวกัลยาพร   สังประพล ทุนศรีสมเด็จ

5 การสื่อสารมวลชน 6121373015 นายศุภณัฐ         เลิศรักษ์กุล ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

6 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 6121381041 นายกษมา         เมฆาธร ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

7 การท่องเที่ยว 6121390041 นางสาวเพชรลดา  น้อยพรหม ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

8 การตลาด 6121413055 นายพิสิฐพงศ์     แซ่จอง ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6121414037 นางสาววาสนา   จันทร์ต๊ะไชย ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

10 การจัดการโลจิสติกส์ 6121418071 นายราชิต        ติ้งหมาด ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

11 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 6121392041 นายพุฒิพันธุ์     พันธุ์ประจวบ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

ชื่อ-นามสกุล ประเภททุน

คณะวิทยาการจัดการ

ที่ สาขาวิชา รหัสนักศึกษา



1 ดนตรีตะวันตก 6121375029 นายสุวัฒน์       ศรีเเจ้ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

2 ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6181165064 นายนพณัช      กุลปราการ ผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

ที่ สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ประเภททุน

วิทยาลัยการดนตรี


