
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 

ประจ าภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
......................................................... 

         ตามที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับ
ทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือรายได้ระหว่างเรียน  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ซึ่งนักศึกษาแสดง
ความจ านงในการยื่นเอกสาร ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  และงาน
ทุนการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมหลักฐานประกอบการขอรับทุนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น  

  บัดนี้ มีนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และได้พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุน
ท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  จ านวน  ๙๐  คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา ชั้นปี คณะ 
1 นางสาวชนาพร  พันธะไชย บ.6001 การบัญชี 4 วิทยาการจัดการ 
2 นายธนวัฒน์ ป่าลั่นทม ค.6002 ภาษาอังกฤษ 4 ครุศาสตร์ 
3 นางสาวสุจิตรา แก้วอาษา ค.6002 ภาษาอังกฤษ 4 ครุศาสตร์ 
4 นางสาวพิรญาณ์ มุกอาษา ค.6005 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 ครุศาสตร์ 
5 นางสาวเบญจลักษณ์ ศรีวิชัย ค.6005 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 ครุศาสตร์ 
6 นายอนนท์ หล้ามาชน ค.6007 ชีววิทยา 4 ครุศาสตร์ 
7 นางสาวกฤติยาภรณ์ เกชิต ค.6007 ชีววิทยา 4 ครุศาสตร์ 
8 นางสาวอพิณญา ยางขันธ์ ค.6007 ชีววิทยา 4 ครุศาสตร์ 
9 นางสาวสุชาดา กุลบน ค.6007 ชีววิทยา 4 ครุศาสตร์ 

10 นายจักรพันธ์ สุวรรณบล ค.6009 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ครุศาสตร ์

11 นายจักรวัฒน์ ศรีชัยมูล ค.6009 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ครุศาสตร ์

12 นายพัฒนพงษ์ ยศพิมพา ค.6102 ภาษาอังกฤษ 3 ครุศาสตร ์

13 นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ ชัดดง ค.6103 ภาษาไทย 3 ครุศาสตร์ 
14 นางสาวหทัยชนก อินทร์กง ค.6103 ภาษาไทย 3 ครุศาสตร์ 
15 นายวิรัตน์ ดาธรรม ค.6103 ภาษาไทย 3 ครุศาสตร์ 
16 นางสาวเกศกนก อุ่นสา ค.6105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 ครุศาสตร ์

17 นางสาวธรรพ์ชนก บูรณวิชิต ค.6105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 ครุศาสตร ์

18 นางสาวศิริลักษณ์ โสกัณฑัต ค.6105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 ครุศาสตร ์

19 นายธีรเมธ บุตรษา ค.6107 ชีววิทยา 3 ครุศาสตร์ 
20 นางสาวมยุรฉัตร อรัญมาลา ค.6110 คณิตศาสตร์ 3 ครุศาสตร์ 
21 นางสาวพรเทวัญ เทศไทย ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 2 ครุศาสตร์ 
22 นางสาวสุธิมา พรหมสาส์น ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 2 ครุศาสตร์ 
23 นางสาววชิราภรณ์ เพชรศรี ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 2 ครุศาสตร์ 

 

     ที่ ๐๑๙๙/๒๕๖๓ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา ชั้นปี คณะ 
24 นางสาวพรศิริ พรหมเมตตา ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 2 ครุศาสตร์ 
25 นางสาวพรรณลักษณ์ สุวรรณ ์ ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 2 ครุศาสตร์ 
26 นางสาวรวิภา บัวบง ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 2 ครุศาสตร์ 
27 นางสาวธัญญลักษณ์ เจนดง ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 2 ครุศาสตร์ 
28 นางสาวภาวิดา ตองหว้าน ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 2 ครุศาสตร์ 
29 นางสาวขนิษฐา แสงจันดา ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 2 ครุศาสตร์ 
30 นางสาวนริศรา กงวงษ์ ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 2 ครุศาสตร์ 
31 นางสาวเกศรินทร์ นามเพ้า ค.6204 ภาษาไทย 2 ครุศาสตร์ 
32 นางสาวนิรมล สุดสาว ค.6206 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ครุศาสตร์ 
33 นางสาวปวีณา จันทะเสน ค.6206 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ครุศาสตร์ 
34 นางสาวกนกวรรณ ศรีวิชัย ค.6214 ศิลปศึกษา(ดนตรี) 2 ครุศาสตร์ 
35 นางสาวอลีนา แถวบุญมี ค.6309 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 วิทยาศาสตร์ฯ 
36 น.ส.อารีรัตน์ จันทร์ประเสริฐ ค.6309 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 วิทยาศาสตร์ฯ 
37 นางสาวนัทชมล มูลกิตติ ค.6309 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ครุศาสตร์ 
38 นางสาวสุริษา นาราศรี ค.6311 เคมี 1 ครุศาสตร์ 
39 นางสาวภิญญดา สมภาร ค.6312 ชีววิทยา 1 ครุศาสตร์ 
40 นายสุริยา เร่งพัฒนพิบูล น.6002 นิติศาสตร์ 4 มนุษยศาสตร์ฯ 
41 นางสาวธัญชนก สิงห์สถิตย์ น.6201 นิติศาสตร์ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 
42 นางสาวชมพูนุช วังคีรี บ.6001 การบัญชี 4 วิทยาการจัดการ 
43 นางสาวสิรินภัสสร พรมเมือง บ.6305 การจัดการ 1 วิทยาการจัดการ 
44 นางสาวสุธิดา สีคาม บ.6305 การจัดการ 1 วิทยาการจัดการ 
45 นางสาวชินดารา น้อยนิล บ.6305 การจัดการ 1 วิทยาการจัดการ 
46 นางสาวกชกร ศิริสูตร ร.6001 รัฐประศาสนศาสตร์ 4 มนุษยศาสตร์ฯ 
47 น.ส.ธัญญารัตน์ สุพรมอินทร์ ร.6002 รัฐประศาสนศาสตร์ 4 มนุษยศาสตร์ฯ 
48 นางสาววาสนา สุแพง ว.6003 คณิตศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ฯ 
49 นางสาวนิธินาถ นาก้อนทอง ว.6003 คณิตศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ฯ 
50 นายพัชรพล ผิวศิริ ว.6003 คณิตศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ฯ 
51 นางสาวอทิติยา สาวิสัย ว.6003 คณิตศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ฯ 
52 น.ส.อภิญญา อ าพันธ์ทอง ว.6003 คณิตศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ฯ 
53 นางสาวเสาวลักษณ์ มีมาดี ว.6003 คณิตศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ฯ 
54 นายธีระนนท์ ทะวิลา ว.6003 คณิตศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ฯ 
55 นางสาวขนิษฐา บุตรแก้ว ว.6003 คณิตศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ฯ 
56 นางสาวยลรดา อินทพงษ์ ว.6110 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา ชั้นปี คณะ 
57 นายเอลีซา สีแสงจัน วศ.6103 วิศวกรรมไฟฟ้าและฯ 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
58 นายสดายุ สมบัติ วศ.6202 วิศวกรรมไฟฟ้าและฯ 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
59 นายคุณากร ทองใบ วศ.6202 วิศวกรรมไฟฟ้าและฯ 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
60 นางสาวสุกสะหวัน สีลาเพัด วศ.6302 วิศวกรรมไฟฟ้าและฯ 1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
61 นายศรัญญา ช านาญเวช ศ.6001 การพัฒนาชุมชน 4 มนษุยศาสตร์ฯ 
62 นางสาวสุกัญญา รัตนเสมอ ศ.6001 การพัฒนาชุมชน 4 มนุษยศาสตร์ฯ 
63 นางสาวถาวรี ไชยพา ศ.6002 ภาษาอังกฤษ 4 มนุษยศาสตร์ฯ 
64 นางสาวณัชชา มีปัญญา ศ.6002 ภาษาอังกฤษ 4 มนุษยศาสตร์ฯ 
65 นางสาวอารียาพร แก่นจันทร์ ศ.6004 ภาษาอังกฤษ 4 มนุษยศาสตร์ฯ 
66 นางสาวสุพัตรา ค าเพชร ศ.6004 ภาษาอังกฤษ 4 มนุษยศาสตร์ฯ 
67 นางสาวฌลาลัญฉ์ พันตรี ศ.6103 ภาษาอังกฤษ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
68 นางสาวพัชญ์ทิตา จันสุข ศ.6103 ภาษาอังกฤษ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
69 นายวุฒิพงษ์ พานิชพงษ์ ศ.6103 ภาษาอังกฤษ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
70 นางสาวชฎาพร โศณณายะ ศ.6107 ภาษาไทย 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
71 นางสาวอรยา ประดับวงค์ ศ.6107 ภาษาไทย 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
72 นางสาวอรยา ประดับวงค์ ศ.6107 ภาษาไทย 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
73 นางสาวภาวินี เพ่ิมจัตุรัส ศ.6204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 
74 นางสาวกนกพร ชะชิกุล ศ.6204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 
75 นางสาวอารียา นาคนชม ศ.6205 ภาษาจีนและภาษาอังกฤษฯ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 
76 นายปฏิเวธ หลักวิชา ศ.6205 ภาษาจีนและภาษาอังกฤษฯ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 
77 นางสาวจิราพัชร ภูมิอ่อน ศ.6207 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 
78 นางสาวฐิตา ศรีเมือง ศ.6207 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 
79 นางสาวบุณยาพร เคนค า ศ.6207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 
80 น.ส.ณัฐนิชา ค าแพงน้อย ศ.6207 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 
81 นางสาวนัทธมน บุญรัตน์ ศ.6207 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 
82 นางสาวภาฝัน  เหลาบับภา ศ.6104 ภาษาอังกฤษ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
83 นางสาวอาริยาภรณ์ มาลาศรี ศ.6104 ภาษาอังกฤษ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
84 นางสาวสาธิดา   จิตรพรมมา ศ.6104 ภาษาอังกฤษ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
85 นางสาวศิริรักษ์  เหี้ยมเหิน ศ.6103 ภาษาอังกฤษ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
86 นางสาวศุภนิดา  เก้าบุญ บ.6012ข การบัญชี 4 วิทยาการจัดการ 
87 นางสาวพัชราพรรณ  ศิริโม้ บ.6012ข การบัญชี 4 วิทยาการจัดการ 
88 นายพีระยุทธ  กุหลาบหอม ว.6017ข สาธารณสุขศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ฯ 
89 นางสาวจุฑามาศ จองใจ บ.6013ข การจัดการ 4 วิทยาการจัดการ 
90 นางสาวอรวรรณ  นาโสม ว.6017ข สาธารณสุขศาสตร์  4 วิทยาศาสตร์ฯ 
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  งานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ  ตามประกาศนี้           
ติดต่อรายงานตัว  เข้ารับฟังค าชี้แจงการปฏิบัติงานทุนท างานฯ  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รายงานตัว      
วันพุธที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาทิตย์ก าลังเอก  ชั้น  ๕  อาคารวิชญาการ          
และนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น รายงานตัววันพุธที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓         
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องส านักงาน ด. ๒๐๑  หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว       
จะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุนฯ   

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์ อินใย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 


