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รายช่ือนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 
สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 46 ราย 

 

ที ่ สาขาวิชา  รหสันักศึกษา ชื่อ - นามสกุล   ประเภททนุ  ลักษณะการให้ทุน 
 เกรดเฉลี่ย   
    สะสม 

 จำนวนเงิน 

คณะครุศาสตร์ 
1  จิตวิทยา (ศศ.บ.4 ปี) 6021154059  นางสาวนลิน        คําหาญ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 2.81 2,700.00  

2 
 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 (ค.บ.4 ปี) 

6021156011  นายวัชรพงศ์        การสมบัต ิ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.15  2,800.00 

3  การประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6081105027  นางสาวพลอยกาญจน์ ทองสุกเจริญ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.95 3,050.00  
4  การศึกษาปฐมวัย (คบ. 5 ปี) 6081107049  นางสาวอทิตยา     ดํากุล รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.31 2,900.00  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5 
 เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 (วท.บ.) 

6021296013  นางสาวพันธิตรา   จันทร์นวล รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.29 3,100.00  

6  คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 6021222029  นายธนายุทธ        แสนอ่อน รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 2.96 2,100.00  
7  ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) 6021226033  นางสาวปริชญา     เชาวปราชญข์ันติ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.74 2,850.00  

8 
 แอนิเมชั่นและดิจิทลัมีเดีย  
 (วท.บ.) 

6021232011  นางสาวณัฐนันท์    ราญรอน รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 4.00  2,700.00 

9  จุลชีววิทยา (วท.บ.) 6021251002  นางสาวปาณิศา     สุโน รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 2.62 2,700.00  

10  การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 6021256008  นางสาวปรารถนา   ผดุงทศ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.61 3,300.00  
11  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) 6021293010  นางสาวเมธินี        มามาก รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.58 2,500.00  

12 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
 อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 

6021281010  นายปิ่นพงศ ์        ทั่งทอง รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 2.81  3,300.00 

13 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 (วท.บ.) 

6021283015  นางสาวพิมลพรรณ อังกาพย ์ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.68  2,350.00 

14 
 การจัดการวิศวกรรมการผลติและ 
 โลจิสติกส์ (อส.บ.) 

6021290058  นายศุภวิชญ์         ชวนกมล รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.02  2,500.00 

15 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 

6021291021  นางสาวชณาทร     แซ่เตีย รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 2.93  3,150.00 

16 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การสื่อสาร (วท.บ.) 

6021292039  นางสาวธีร์จุฑา      วงษ์ศิลา รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 
3.25  3,000.00 

17 
 วิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 
 แม่พิมพ ์(วศ.บ.) 

6021604016  นายจิรวุฒิ            แหวนวงษ์ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 2.60 2,700.00 

18  เทคนิคการแพทย ์(วท.บ.) 6021701028  นางสาวสุพรรษา     ทับทิมทอง รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 2.70 2,550.00  
19  สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 6021802052  นางสาวจาริยา       งามละม้าย รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.13 2,850.00  
20  คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6081112005  นายศดายุ             สัมฤทธิ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.61  2,550.00  
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ที ่ สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล    ประเภททนุ  ลักษณะการให้ทุน 
 เกรดเฉลี่ย 
   สะสม 

จำนวนเงิน 

21    ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)   6081114002   นางสาวอรอนงค์    ฤทธิโรจน์  รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.40  2,550.00  
22    การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)   6021256006   นางสาวนิโลบล      พุทธช่ืน  GAT/PAT ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.96  3,300.00  

23  เทคนิคการแพทย ์(วท.บ.)  6021701014  นางสาววชรพร       เชื้อบุญ GAT/PAT ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.20  2,850.00  
24  สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)  6021802009  นางสาวณัฐกานต์ ฤทธิ์สารพิทักษ ์ GAT/PAT ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.15  2,850.00  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

25 
 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 (ศศ.บ.) 

6021301023 นายณัฐพงษ ์         มั่งมี รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.80  2,550.00  

26  ภาษาจีน (ศศ.บ.) 6021340087 นางสาวภวรญัชน ์   ศิริรตน ์ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.66  2,400.00  

27 
 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ตะวันออก (ศศ.บ.) 

6021391018 นางสาววันวิสา    คุณากรสกุล รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.80  1,800.00  

28  ภาษาไทย (คบ. 5 ปี) 6081124061 นางสาววรกมล      ศรสิทธิ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.88  2,900.00  

29  สังคมศึกษา (คบ. 5 ปี) 6081126065 นางสาวชีวาพร      ไตริน รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.11  2,700.00  
30  นาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 5 ปี) 6081163048 นายรุ่งเรือง          สุทนต์ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.54  2,950.00  

31 
   รัฐประศาสนศาสตร์       
(ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี) 

6021310038 นายพิษณุ            โพธ์นุช รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.33  2,250.00  

32 
   รัฐประศาสนศาสตร์       
(ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี) 

6021310153 นางสาวอทิติยา เกียรติกลุเจรญิ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.81  2,250.00  

33  ภาษาไทย (คบ. 5 ปี) 6081124047 นางสาวเพ็ญนภา    ทาระวัฒน ์ GAT/PAT ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.53  2,750.00  
34  สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 6081126044 นางสาวซูเฟีย        สาเรง ความสามารถพิเศษ ยกเว้นค่าหน่วยกิต 2.90  2,700.00  

35  ภาษาไทย (ศศ.บ.) 6021358016 นางสาวนลิน         หินแก้ว ความสามารถพิเศษ ยกเว้นค่าหน่วยกิต 2.83  2,400.00  
คณะวิทยาการจัดการ 

36 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 (บธ.บ.) 

6021412091 นายนิรัตศยั          โสวจันทร์ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.88  2,250.00  

37  การจัดการโลจสิติกส์ (บธ.บ.) 6021418086 นายธีรวัฒน์      จิตสวัสดิไ์พบูลย ์ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 2.72  2,400.00  
38  การจัดการโลจสิติกส์ (บธ.บ.) 6021418087 นางสาวชรัญดา      คงนิ่ม รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.33  2,400.00  
39  การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 6021373082 นายมนต์เทพ         กุลอัก รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 2.73  2,850.00  

40 
 การประชาสัมพันธ์และ 
 การสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) 

6021381059 นางสาวจุฑารตัน์     จันปาน รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 2.72  3,300.00  

41  การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 6021390103 นางสาวพรทิพย์      บุตรดาวงศ ์ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.75  3,000.00  
42  การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 6021390035 นายธนพล             อิ่มพัฒน์ GAT/PAT ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.38  3,000.00  
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ที ่ สาขาวิชา  รหสันักศึกษา ชื่อ - นามสกุล    ประเภททนุ  ลักษณะการให้ทุน 
 เกรดเฉลี่ย   
    สะสม 

จำนวนเงิน 

วิทยาลัยการดนตรี 

43  ดนตรไีทยศึกษา (คบ. 5 ปี) 6081166044  นางสาวชมพูนุช   จูฑะเศรษฐ ์ รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.63 2,750.00 

44  ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.5 ปี) 6081165070  นางสาวสลลิทิพย์  สุวรรณมณ ี
ความสามารถ

พิเศษ 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การศึกษาท้ังหมด 

3.75 11,900.00 

45  ดนตรไีทย (ดศ.บ. 4 ปี) 6021368009  นายนันทเดช       รัตนาวิเชียร รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.34 3,050.00 
46  ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) 6021375042  นายกันตภณ        ไทยทวี รับตรง ยกเว้นค่าหน่วยกิต 3.21 2,450.00 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


