
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 

ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
......................................................... 

ตามท่ีงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับ 
ทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ซึ่งนักศึกษา
แสดงความจ านงในการยื่นเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน    
และงานทุนการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมหลักฐานประกอบการขอรับทุนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น  

  ทั้งนี้ มีนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และได้พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุน
ท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑๔๒  คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา ชั้นปี คณะ 
1 นางสาวเกวลิน  ศรีพุทธา ค.6103 ภาษาไทย 4 ครุศาสตร์ 
2 นางสาวหทัยชนก  อินทร์กง ค.6103 ภาษาไทย 4 ครุศาสตร์ 
3 นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ  ชัดดง ค.6103 ภาษาไทย 4 ครุศาสตร์ 
4 นางสาวสุนิสา  ปวงสุข ค.6407 ภาษาไทย 1 ครุศาสตร 
5 นางสาวอาริตา  นาคนชม ค.6208 ชีววิทยา 3 ครุศาสตร์ 
6 นางสาวกมลชนก  อาจแก้ว ค.6208 ชีววิทยา 3 ครุศาสตร์ 
7 นางสาวธัญญาลักษณ์  พิมพ์เขต ค.6216 อุตสาหกรรมศิลป์ 3 ครุศาสตร์ 
8 นางสาวชไมพร  บูรณะกิติ ค.6216 อุตสาหกรรมศิลป์ 3 ครุศาสตร์ 
9 นางสาวสุภาวดี  ดวงแสงพุฒ ค.6421 ศิลปศึกษา 1 ครุศาสตร์ 

10 นางสาวกมลรัตน์  ศรีบุรินทร์ ค.6421 ศิลปศึกษา 1 ครุศาสตร์ 
11 นางสาววรรณภา   เวียงค า ค.6421 ศิลปศึกษา 1 ครุศาสตร์ 
12 นายธนากร  กงภูธร ค.6102 ภาษาอังกฤษ 4 ครุศาสตร์ 

13 นายพัฒนพงษ์  ยศพิมพา ค.6102 ภาษาอังกฤษ 4 ครุศาสตร์ 

14 นางสาวสุพัตรา  พรมกูล ค.6304 ภาษาอังกฤษ 2 ครุศาสตร์ 

15 นางสาวจารุวรรณ  บุญสงค์ ค.6304 ภาษาอังกฤษ 2 ครุศาสตร์ 

16 นางสาวทองแท้  คชโคตร ค.6304 ภาษาอังกฤษ 2 ครุศาสตร์ 

17 นางสาวพรเทวัญ  เทศไทย ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 3 ครุศาสตร์ 

18 นางสาวธนัฎฐา  ปวงสุข ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 3 ครุศาสตร์ 

19 นางสาวปิยพร  เชื้อบุญจันทร์ ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 3 ครุศาสตร์ 

20 นางสาววชิราภรณ์  เพชรศรี ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 3 ครุศาสตร์ 

21 นางสาวมณพิตา  วงษ์ดี ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 3 ครุศาสตร์ 

22 นางสาวธัญญลักษณ์  เจนดง ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 3 ครุศาสตร์ 

23 นางสาวสุธิมา  พรหมสาส์น ค.6201 การศึกษาปฐมวัย 3 ครุศาสตร์ 

 

    ที่ ๐๐๑๙/๒๕๖๕ 

      / ๒4. นางสาวอาทิตยา 
... 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา ชั้นปี คณะ 
24 นางสาวอาทิตยา  เจนวิถี ค.6402 การศึกษาปฐมวัย 1 ครุศาสตร์ 
25 นางสาวอรอนงค์ โคตท่าค้อ ค.6101 การประถมศึกษา 4 ครุศาสตร์ 
26 นางสาวอนุสรา  สารีวงษ์ ค.6403 การประถมศึกษา 1 ครุศาสตร์ 
27 นางสาวกันยารัตน์  วงษ์หาญ ค.6403 การประถมศึกษา 1 ครุศาสตร์ 
28 นางสาวสิริยากร   กาวน ค.6206 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 ครุศาสตร์ 
29 นางสาวพรธีรา  เกตุนาค ค.6206 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 ครุศาสตร์ 
30 นางสาวอารีรัตน์  จันทร์ประเสริฐ ค.6309 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ครุศาสตร์ 
31 นางสาวอลีนา  แถวบุญมี ค.6309 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ครุศาสตร์ 
32 นางสาวอาภากร  สอล า ค.6309 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ครุศาสตร์ 
33 นางสาวพัชรีภรณ์  ทองโกมล ค.6410 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ครุศาสตร์ 
34 นางสาวผกามาส  ไกรนอก ค.6410 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ครุศาสตร์ 
35 นายกฤษฎา  ค าพรมมี ค.6410 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ครุศาสตร์ 
36 นางสาวนริศรา  สุวรรณเพชร ค.6411 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ครุศาสตร์ 
37 นายทรงเผ่า   อามาตสมบัติ ค.6104 สังคมศึกษา 4  ครุศาสตร์ 
38 นายจักรพันธ์  สุวรรณบล ค.6009 คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ครุศาสตร์ 
39 นางสาวณัชชา  บุญโกฎ ิ ศ.6203 ภาษาอังกฤษ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
40 นางสาวเจนจิรา  ประทุมรัตน์ ศ.6203 ภาษาอังกฤษ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
41 นางสาววราภรณ์  แพงพุ่ม ศ.6204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
42 นางสาวพลอยนภา  โพธิ์คานิตย์ ศ.6204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
43 นางสาวกมลพร  พันธ์พรม ศ.6204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
44 นางสาวภาวินี  เพิ่มจัตุรัส ศ.6204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
45 นางสาวภูวนิดา  ชามาตย์ ศ.6204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
46 นางสาวกนกพร  ชะชิกุล ศ.6204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
47 นางสาวสุดารัตน์  มาลา ศ.6204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
48 นางสาวอริศรา  ศิริภูธร ศ.6304 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 
49 นางสาวราชภัฏ  มีศรี ศ.6304 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 
50 นางสาวอรอนงค์  ศรีประเสริฐ ศ.6304 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 
51 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  บูระสิทธิ์ ศ.6304 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 
52 นางสาวปริมนภา  คตฑมาตย์ ค.6303 ภาษาอังกฤษ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 

53 นายวิทยากร  จิตย์จง ศ.6303 ภาษาอังกฤษ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 

54 นางสาวนริศรา   ชาวสวน ศ.6303 ภาษาอังกฤษ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 

55 นายธีรศักดิ์   มหานาม ศ.6101 การพัฒนาชุมชน 4 มนุษยศาสตร์ฯ 
56 นางสาวปพิชญา  เณรโต ศ.6301 การพัฒนาชุมชน 4 มนุษยศาสตร์ฯ 
57 นางสาวรสิตา   โสมาศรี ศ.6205 ภาษาจีนและภาษาอังกฤษฯ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
58 นางสาวเจนจิรา  สาสูงเนิน ศ.6205 ภาษาจีนและภาษาอังกฤษฯ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา ชั้นปี คณะ 
59 นางสาวอาทิตยา  ซาเสน น.6201 นิติศาสตร์ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
60 นางสาวธัญชนก  สิงห์สถิตย์ น.6201 นิติศาสตร์ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
61 นางสาวนริศรา  พงษ์เผือก น.6201 นิติศาสตร์ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
62 นายปรวิชญ์  โง่นหงษ์ น.6201 นิติศาสตร์ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
63 นางสาวจินตนาพร  วิชัยยา น.6201 นิติศาสตร์ 3 มนุษยศาสตร์ฯ 
64 นางสาวปิยพร  แก้วบุดดี น.6402 นิติศาสตร์ 1 มนษุยศาสตร์ฯ 
65 นายรุ่งโรจน์  ไชยโสดา น.6402 นิติศาสตร์ 1 มนุษยศาสตร์ฯ 
66 นางสาวรุ่งฤดี  เพียเสนา น.6402 นิติศาสตร์ 1 มนุษยศาสตร์ฯ 
67 นางสาวฐาณิญา  พรมโคตร น.6401 นิติศาสตร์ 1 มนุษยศาสตร์ฯ 
68 นางสาวปรีชญา มูลชุมภู ร.6303 รัฐประศาสนศาสตร์ 2 มนุษยศาสตร์ฯ 

69 นางสาวมะลัยพร  การแก้ว ร.6402 รัฐประศาสนศาสตร์ 1 มนุษยศาสตร์ฯ 

70 นายชนะราช  คามะเชียงพิณ ร.6402 รัฐประศาสนศาสตร์ 1 มนุษยศาสตร์ฯ 

71 นางสาวปิยธิดา   จันทะแพง ศ.6207 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 วิทยาการจัดการ 

72 นางสาวรัชนี   โกษาจันทร์ ศ.6207 การท่องเทีย่วและการโรงแรม 3 วิทยาการจัดการ 

73 นางสาวรุ่งทิวา    กันทะจักร ศ.6207 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 วิทยาการจัดการ 

74 นางสาวศุภมาส   ซื่อแท้ ศ.6207 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 วิทยาการจัดการ 

75 นางสาวบุณยาพร  เคณค า ศ.6207 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 วิทยาการจัดการ 

76 นางสาวอาทิตยา  วรรณวิจิตร ศ.6307 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 

77 นางสาวอารยา  ศรีพา ศ.6307 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 

78 นางสาวลลิดา  บานเย็น ศ.6307 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 

79 นายณัฐมล  แขมโคตร ศ.6307 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 

80 นางสาวกาญสิริ   หล้าพรม ศ.6307 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 

81 นางสาวศศิยาพร  พรมพลเมือง ศ.6307 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 

82 นางสาวสุภนิดา  ศรีกัน ศ.6307 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 

83 นายรภัสพงษ์  ขุนส าราญ ศ.6307 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 

84 นางสาวจิราพัฒน์  ดวงล้อมจันทร์ ศ.6307 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 

85 นางสาวสุดารัตน์  พลนวล ศ.6307 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 วิทยาการจัดการ 

86 นางสาวจารุดา  สมศรี บ.6206 การจัดการ 3 วิทยาการจัดการ 

87 นางสาวจิราวรรณ   สุนาโท บ.6206 การจัดการ 3 วิทยาการจัดการ 

88 นางสาวเวนิกา  คงใหญ่ บ.6206 การจัดการ 3 วิทยาการจัดการ 

89 นางสาวมินตรา  ภูศรีฤทธิ์ บ.6206 การจัดการ 3 วิทยาการจัดการ 

90 นางสาวศิริพร  สิงห์ค า บ.6206 การจัดการ 3 วิทยาการจัดการ 

91 นางสาวเกศสุดา  หินวิเศษ บ.6206 การจัดการ 3 วิทยาการจัดการ 

92 นางสาวเกศสุดา  หินวิเศษ บ.6206 การจัดการ 3 วิทยาการจัดการ 

93 นางสาวสุนิสา  ค าภาสัน บ.6206 การจัดการ 3 วิทยาการจัดการ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา ชั้นปี คณะ 
94 นางสาวปรียาภรณ์  สีลาสม บ.6206 การจัดการ 3 วิทยาการจัดการ 
95 นางสาวธารทิพย์   เกษษนุช บ.6206 การจัดการ 3 วิทยาการจัดการ 
96 นายณัฐดนัย   โคตรโสภา บ.6305 การจัดการ 2 วิทยาการจัดการ 
97 นางสาวกชกร   รัตนมงคล บ.6305 การจัดการ 2 วิทยาการจัดการ 
98 นางสาวสตรี   แบ่งคอนสาร บ.6201 การบัญชี 3 วิทยาการจัดการ 
99 นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญเรือง บ.630๑ การบัญชี 2 วิทยาการจัดการ 

100 นางสาววรัญญา  บุญมาตร บ.630๑ การบัญชี 2 วิทยาการจัดการ 
101 นางสาวสุดารัตน์  รามศิริ บ.630๑ การบัญชี 2 วิทยาการจัดการ 
102 นางสาวธัญญานันท์  ขันตี บช.6401 การบัญชี 1 วิทยาการจัดการ 
103 นางสาวณัฐฐ์สุดา  เพียจุ่น บช.6401 การบัญชี 1 วิทยาการจัดการ 
104 นางสาวจีรภา พิมใจ บช.6401 การบัญชี 1 วิทยาการจัดการ 
105 นางสาวดวงกมล  ไชยศรีษะ บช.6402T การบัญชี 1 วิทยาการจัดการ 
106 นางสาวจิราวรรณ  มะณีเพ็ญ บ.6211 การจัดการโลจิสติกส์ฯ 3 วิทยาการจัดการ 
107 นางสาวณัฐชา  อยู่สุข บ.6211 การจัดการโลจิสติกส์ฯ 3 วิทยาการจัดการ 
108 นางสาวจรูญทรัพย์   แสงทอง บ.6210 การจัดการโลจิสติกส์ฯ 3 วิทยาการจัดการ 
109 นางสาวเกษมณี   ช านาญ บ.6210 การจัดการโลจิสติกส์ฯ 3 วิทยาการจัดการ 
110 นายพีรพัฒน์   พุ่มเจริญ บ.6309 การจัดการโลจิสติกส์ฯ 2 วิทยาการจัดการ 
111 นางสาวสัณท์ฤทัย   วรรณศรี บ.6309 การจัดการโลจิสติกส์ฯ 2 วิทยาการจัดการ 
112 นางสาวกรรณิการ์   ถาหล้า บ.6208 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 วิทยาการจัดการ 
113 นางสาวลักขณา  ชื่นนอก บ.6208 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 วิทยาการจัดการ 
114 นางสาวปิยฉัตร   สอนพรม บ.6208 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 วิทยาการจัดการ 
115 นายคามิน  เทพประเสริฐ ว.6203 คณิตศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
116 นางสาวกุลธิดา  ศรีชามก ว.6203 คณิตศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
117 นางสาววิไลพร  จันสีดา ว.6203 คณิตศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
118 นายสุทัศน์  เทพวงค์ษา ว.6203 คณิตศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
119 นางสาวธัฐชา   น าธรรมมา ว.6203 คณิตศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
120 นางสาววันวิสา     ชัยขุน ว.6203 คณิตศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
121 นายจักรกฤษ  บุญประสม ว.6203 คณิตศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
122 นางสาวอภินันท์  ผันผ่อน ว.6203 คณิตศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
123 นายอภิสิทธิ์  พรมขรยาง ว.6212 วิทยศาสตร์การกีฬาฯ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
124 นายอภิศักดิ์  เพ็ชรยิ้ม ว.6212 วิทยศาสตร์การกีฬาฯ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
125 นายณัฐวุฒิ   บุญขันธ์ ว.6212 วิทยศาสตร์การกีฬาฯ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
126 นายภราดร  ยุพิน ว.6212 วิทยศาสตร์การกีฬาฯ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
127 นายภาณุพงศ์  มาดา ว.6212 วิทยศาสตร์การกีฬาฯ 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
128 นางสาวเจตนาวดี  บุญตานุศร ว.6412 วิทยศาสตร์การกีฬาฯ 1 วิทยาศาสตร์ฯ 

    129.นางสาวอารีวรรณ .. 



- ๕ – 

  งานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ  ตามประกาศนี้           
ติดต่อรายงานตัว  เข้ารับฟังค าชี้แจงการปฏิบัติงานทุนท างานฯ  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รายงานตัว      
วันพุธที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาทิตย์ก าลังเอก  ชั้น  ๕  อาคารวิชญาการ          
หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุนฯ   

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  

  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 

        อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา ชั้นปี คณะ 
129 นางสาวอารีวรรณ  นาคนชม ว.6214 เคมี 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
130 นางสาวมนทิรา  แสนเห็มทอง ว.6209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 วิทยาศาสตร์ฯ 
131 นายชินวัตร  เทพภูเขียว ว.6306 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒ วิทยาศาสตร์ฯ 
132 นายณัฐวุฒิ  จ าปาแสง ว.6406 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 วิทยาศาสตร์ฯ 
133 นางสาวอรพิน  กุลบุตร ว.6403 สาธารณสุขศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ฯ 
134 นางสาวศศิกานต์  แก่นชัย ว.6409 เทคโนโลยีการอาหาร 1 วิทยาศาสตร์ฯ 

135 นายจิระศักดิ์   ต้นโนนเชียง ว.6407 เกษตรศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ฯ 

136 นางสาวพรปวีณ์  เหลาอินทร์ วศ.6202 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
137 นายสราวุฒิ   อินผล วศ.6202 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
138 นางสาวภาณุมาศ  โพนสูง วศ.6302 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ ๒ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
139 นายศักดิ์ดา   พรหมพิมพ์กุล วศ.6302 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ ๒ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
140 นางสาวชลธิชา   มูลชาติ วศ.6302 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ ๒ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
141 นางสาวเมธวดี   ชาวสวย วศ.6302 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ ๒ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
142 นางสาววิระดา  สีดา วศ.6404T วิศวกรรมออกแบบและผลิต 1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 


