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รายงานจ านวนนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา    
ประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

ล าดับ 
 

คณะ 
ประเภททุน  

จ านวน  
เรียนด ี

 
สามารถพิเศษ 

สร้างชื่อเสียง
ให้กับ

มหาวิทยาลัย 

๑ ครุศาสตร์ ๒๓ ๕ ๑๒ ๔๐ 
๒ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๘ ๖ ๒ ๑๖ 
๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๒ - - ๑๒ 
๔ วิทยาการจัดการ ๑๕ - - ๑๕ 
๕ เทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๔ ๖ ๓ ๒๓ 

รวม ๗๓ ๑๗ ๑๗ ๑๐๖ 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่อง ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ  

และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

คณะครุศาสตร ์
ประเภททุนเรียนดี 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลการศึกษา 
๑ ๕๖๑๑๐๓๐๐๘๑๐๕ นางสาวปิยะมาศ    คงเพชรศกัดิ์ ภาษาไทย ๓.๕๐ 
๒ ๕๖๑๑๐๓๐๒๒๑๐๑ นางสาวรติกร    พูลพจน์ คณิตศาสตร์ ๔.๐๐ 
๓ ๕๖๑๑๐๓๐๒๒๒๐๕ นางสาวมณฑา    วันชัย คณิตศาสตร์ ๔.๐๐ 
๔ ๕๖๑๑๐๓๐๒๔๑๐๗ นางสาวอรทัย    พินิจมนตรี ภาษาอังกฤษ ๔.๐๐ 
๕ ๕๖๑๑๐๓๐๓๗๑๐๕ นางสาวธนฐัชา    ปันติ การศึกษาปฐมวัย ๓.๕๐ 
๖ ๕๖๑๑๐๓๑๓๐๑๐๓ นางสาวกฤษณา    ปิ่นป้อง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๔.๐๐ 
๗ ๕๗๑๑๐๓๐๒๒๑๐๑ นางสาวขันทอง    วันคง คณิตศาสตร์ ๓.๗๗ 
๘ ๕๗๑๑๐๓๐๒๔๑๒๑ นางสาวศศิธร    ศรีพรม ภาษาอังกฤษ ๒.๘๐ 
๙ ๕๗๑๑๐๓๑๓๐๑๐๑ นางสาวปรียา    เหลี่ยมวงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓.๖๙ 

๑๐ ๕๗๑๑๐๓๑๓๐๑๐๗ นางสาวพเยาว์    สีหาฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓.๖๑ 
๑๑ ๕๘๑๑๐๓๐๒๒๑๑๘ นางสาวจฑุามาศ    ปัดภัย คณิตศาสตร์ ๓.๕๙ 
๑๒ ๕๘๑๑๐๓๐๒๔๑๐๔ นายวิศวกร    แซ่ลิ้ม ภาษาอังกฤษ ๓.๙๔ 
๑๓ ๕๘๑๑๐๓๑๓๐๑๐๗ นางสาวสุนษิา    ใจค า วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓.๑๓ 
๑๔ ๕๘๑๑๐๓๑๓๐๑๐๘ นางสาวสุภาพร    ปานฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓.๖๘ 
๑๕ ๕๙๑๑๐๓๐๒๒๑๐๖ นางสาวศิริรักษ์    บุ้งจันทร์ คณิตศาสตร์ ๓.๖๖ 
๑๖ ๕๙๑๑๐๓๐๒๒๑๓๐ นางสาวอินทิรา    สังเทศ คณิตศาสตร์ ๓.๗๐ 
๑๗ ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๒๐๕ นางสาวอรทัย    อินหา ภาษาอังกฤษ ๓.๐๗ 
๑๘ ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๒๑๘ นางสาวนัทธมน    จันทสอน ภาษาอังกฤษ ๓.๒๑ 
๑๙ ๕๙๑๑๐๓๐๓๗๑๒๐ นายชนาธิป    ศรีสุพรรณ์ การศึกษาปฐมวัย ๓.๘๕ 
๒๐ ๕๙๑๑๐๓๐๓๗๒๐๗ นางสาวแขตะวัน    ม่วงน้อย การศึกษาปฐมวัย ๓.๑๖ 
๒๑ ๕๙๑๑๐๓๑๓๐๑๒๐ นายธนากร    ม่วงกล้วย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓.๘๖ 
๒๒ ๕๙๑๑๐๓๑๓๐๑๓๑ นายวราวฒุิ    บุดดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓.๖๕ 

 
 
 
 
 



คณะครุศาสตร ์
ประเภททนุความสามารถพิเศษ 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลการศึกษา 
๑ ๕๖๑๑๐๓๐๐๕๒๒๑ นายณัฐสิทธิ์    บุญทอง พลศึกษา ๓.๕๐ 
๒ ๕๗๑๑๐๓๐๐๕๑๐๗ นางสาววันวิสา    อ่ าศรี พลศึกษา ๓.๔๑ 
๓ ๕๗๑๑๐๓๐๒๒๑๐๕ นางสาวดลฤทัย    โพธิ์ทัย คณิตศาสตร์ ๓.๕๘ 
๔ ๕๘๑๑๐๓๐๐๕๑๑๕ นางสาวปฐมพร    ดอนเทพพล พลศึกษา ๓.๐๒ 
๕ ๕๙๑๑๐๓๐๐๕๑๑๑ นางสาวพูนพิศมัย    อ่างค า พลศึกษา ๒.๖๔ 

คณะครุศาสตร ์
ประเภททุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลการศึกษา 
๑ ๕๖๑๑๐๓๐๐๕๑๐๑ นางสาวจรณินทร์    ค าฤทธิ์ พลศึกษา ๔.๐๐ 
๒ ๕๖๑๑๐๓๐๐๕๑๑๑ นายจักรกฤษณ์    แสนวงษ์ พลศึกษา ๓.๐๐ 
๓ ๕๖๑๑๐๓๐๐๕๑๒๐ นายโตมร    พิทักษ์วัฒนกุล พลศึกษา ๓.๕๐ 
๔ ๕๖๑๑๐๓๐๐๕๑๒๘ นางสาวพชิญาพร    เนตรแสงศรี พลศึกษา ๔.๐๐ 
๕ ๕๖๑๑๐๓๐๐๕๒๑๕ นายอธิวัฒน์    เมืองโคตร พลศึกษา ๔.๐๐ 
๖ ๕๖๑๑๐๓๐๐๕๒๑๖ นางสาวชนาพร    ชนะอรรถ พลศึกษา ๓.๕๐ 
๗ ๕๖๑๑๐๓๐๐๕๒๑๙ นายคัมภีร์    สาระวัน พลศึกษา ๔.๐๐ 
๘ ๕๖๑๑๐๓๐๐๕๒๓๑ นางสาวมนต์นภา    ฉบับทอง พลศึกษา ๓.๕๐ 
๙ ๕๖๑๑๐๓๐๐๘๑๒๗ นางสาวนงคราญ    พรมชัย ภาษาไทย ๔.๐๐ 

๑๐ ๕๖๑๑๐๓๑๓๐๒๐๙ นายธีรวัฒน์    จันทร์แสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓.๐๐ 
๑๑ ๕๖๑๑๐๓๑๓๐๒๑๔ นางสาวเมรินทร์    พะสพุรรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๔.๐๐ 
๑๒ ๕๖๑๑๐๓๑๓๐๒๒๗ นายปิยะศักย์    สายค าดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๔.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเภททุนเรียนดี 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลการศึกษา 
๑ ๕๗๑๑๐๒๑๗๒๑๐๒ นางสาวปาริมาศ    สีใส รัฐศาสตร(์การเมืองการ

ปกครอง) 
๓.๗๒ 

๒ ๕๗๑๑๐๒๑๙๕๑๐๕ นางสาววรรณฤดี    ร้อยจันทร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
บริการ 

๓.๘๗ 

๓ ๕๘๑๑๐๒๑๗๒๑๑๙ นางสาวนิตยา    พัดจิ๋ว รัฐศาสตร(์การเมืองการ
ปกครอง) 

๓.๒๕ 

๔ ๕๙๑๑๐๒๐๔๙๑๐๔ นางสาวอัจฉรา    แซ่ห่าน ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓.๙๒ 
๕ ๕๙๑๑๐๒๑๖๙๑๐๙ นางสาววิภาดา    เพชรพรม รัฐประศาสนศาสตร์ ๓.๖๖ 
๖ ๕๙๑๑๐๒๑๗๒๒๐๒ นายอาทิตย์    แก้วเจิม รัฐศาสตร(์การเมืองการ

ปกครอง) 
๓.๖๐ 

๗ ๕๙๑๑๐๒๒๐๑๑๐๖ นางสาวเสาวลักษณ์    สุทธิสาร พัฒนาสังคม ๓.๖๖ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเภททุนความสามารถพิเศษ 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลการศึกษา 
๑ ๕๘๑๑๐๒๐๒๓๑๐๔ นางสาวชนิตา    ชวลิตรสุวรรณ นิติศาสตร์ ๓.๖๖ 
๒ ๕๘๑๑๐๒๑๖๐๑๐๔ นายศรัญย์ภัทร    ตรียันต์ ศิลปกรรม ๓.๕๘ 
๓ ๕๘๑๑๐๒๑๙๕๑๑๔ นายรติ    เอี่ยมเพชร ภาษาอังกฤษธุรกิจ

บริการ 
๒.๖๒ 

๔ ๕๙๑๑๐๒๐๒๕๑๐๓ นายสุริยา    แถวอุดทุม ภาษาอังกฤษ ๓.๐๘ 
๕ ๕๙๑๑๐๒๑๔๕๑๐๒ นางสาวศิริลักษณ์    เมืองทอง สารสนเทศศาสตร ์ ๓.๗๑ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเภททุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลการศึกษา 
๑ ๕๗๑๑๐๒๑๕๑๒๓๑ นายนิรันดร์    จองค า การพัฒนาสังคม ๒.๔๕ 
๒ ๕๘๑๑๐๒๑๖๐๑๐๑ นายจิรกิตติ์    เลือดทหาร ศิลปกรรม ๓.๘๓ 

 
 
 
 
 



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเภททุนเรียนดี 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลการศึกษา 
๑ ๕๗๑๑๐๒๑๘๑๑๐๓ นางสาวธัญทิวา    ธิใจเงิน สาธารณสุขศาสตร ์ ๔.๐๐ 
๒ ๕๗๑๑๐๒๑๓๒๑๐๑ นายสิทธิศักดิ์    อุ้ยโพนทอง คณิตศาสตร์ ๔.๐๐ 
๓ ๕๘๑๑๐๒๐๐๗๑๐๑ นายพสวุัฒน์    ฤกษ์รัตนประทีป ฟิสิกส์ ๓.๘๖ 
๔ ๕๘๑๑๐๒๐๐๗๑๐๒ นางสาวปรียานุช    หงษ์บิน ฟิสิกส์ ๓.๔๕ 
๕ ๕๘๑๑๐๒๑๓๒๑๐๖ นางสาวชไมพร    กงทอง คณิตศาสตร์ ๓.๐๐ 
๖ ๕๘๑๑๐๒๑๓๒๑๑๑ นางสาวชนากานต์    ขวัญงาม คณิตศาสตร์ ๒.๗๕ 
๗ ๕๘๑๑๐๒๑๘๑๒๐๘ นางสาวนิรดา    ลีละวัฒนากูล สาธารณสุขศาสตร ์ ๓.๙๒ 
๘ ๕๘๑๑๐๒๑๘๑๒๒๐ นางสาวสธุิดา    จันทะดวง สาธารณสุขศาสตร ์ ๓.๐๗ 
๙ ๕๙๑๑๐๒๐๐๗๑๐๑ นางสาวปิยนุช    สุกแก้ว ฟิสิกส์ ๓.๗๘ 

๑๐ ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๑๔ นายเกียรติศักดิ์    กุมภาพันธ์ คณิตศาสตร์ ๓.๐๐ 
๑๑ ๕๙๑๑๐๒๑๘๑๑๒๓ นายอรรถวิชญ์    อุดสี สาธารณสุขศาสตร ์ ๓.๕๐ 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
ประเภททุนเรียนดี 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลการศึกษา 
๑ ๕๗๑๑๐๒๑๗๕๑๐๓ นางสาวกรรณิการ์    แก่นพิทักษ์ บัญชี ๓.๗๕ 
๒ ๕๗๑๑๐๒๑๗๕๑๐๔ นางสาวพจิิตรา    เสนานุช บัญชี ๓.๗๕ 
๓ ๕๗๑๑๐๒๑๗๕๑๐๘ นางสาวสธุินันท์  โสดา บัญชี ๓.๖๔ 
๔ ๕๘๑๑๐๒๑๗๕๑๐๔ นางสาวจรีนาถ    กุลสง บัญชี ๓.๓๓ 
๕ ๕๘๑๑๐๒๑๗๗๑๒๕ นางสาววรางคณา    เชียงศรี การตลาด ๓.๖๒ 
๖ ๕๙๑๑๐๒๑๕๕๑๐๘ นางสาวจิตรทิวา    จันทร์เม้า เศรษฐศาสตร ์ ๓.๐๘ 
๗ ๕๙๑๑๐๒๑๗๕๑๐๔ นางสาวอรอารยา    บวัมา บัญชี ๔.๐๐ 
๘ ๕๙๑๑๐๒๑๗๕๑๑๐ นางสาวพรพิมล    รัตนจิตร์ บัญชี ๓.๓๓ 
๙ ๕๙๑๑๐๒๑๗๖๑๐๓ นางสาวนภาพร    พาภักดี การจัดการ ๓.๕๘ 

๑๐ ๕๙๑๑๐๒๑๗๖๒๐๙ นางสาวน้ าฝน    เอี่ยมสูงเนิน การจัดการ ๓.๑๔ 
๑๑ ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๐๔ นายจักรพรรดิ์    คุ้มเวช การตลาด ๓.๔๒ 
๑๒ ๕๙๑๑๐๒๑๗๘๑๐๕ นางสาวมนัญญา    ศรีบุญเรือง การจัดการทรัพยากร

มนุษย์ 
๓.๗๑ 

๑๓ ๕๙๑๑๐๒๑๗๙๑๒๒ นางสาวกัญญารัตน์    ทองวัน การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

๓.๔๒ 

 



คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประเภททุนเรียนดี 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลการศึกษา 
๑ ๕๖๑๑๐๓๑๘๒๑๐๖ นางสาวพนิตพร    ราชบุตร การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๔.๐๐ 

๒ ๕๗๑๑๐๒๑๓๕๑๑๘ นายศราวุธ    สีท ามา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีไฟฟา้
อุตสาหกรรม) 

๐.๐๐ ** 

๓ ๕๗๑๑๐๒๑๕๖๑๐๕ นางสาวสุจิตรา    สินธุรักษ์ เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร)์ ๔.๐๐ 
๔ ๕๗๑๑๐๓๑๘๒๑๐๑ นางสาวสิรินันท์    ขันยศ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๓.๖๕ 

๕ ๕๘๑๑๐๒๑๕๖๑๐๓ นางสาวลักษิกา    ศรีบุญเรือง เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร)์ ๔.๐๐ 
๖ ๕๘๑๑๐๒๑๕๗๑๐๕ นางสาวบษุยา    บุญธรรม เกษตรศาสตร์(การจัดการ

การเกษตร) 
๓.๗๖ 

๗ ๕๘๑๑๐๒๑๘๖๑๑๐ นางสาววรรณวิษา    รอดภัย เกษตรศาสตร์(คหกรรม
ศาสตร์) 

๓.๘๖ 

๘ ๕๘๑๑๐๓๑๘๒๑๒๕ นายประวิทย์    มีฤทธิ์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๓.๒๐ 

๙ ๕๘๑๑๐๓๑๘๒๑๓๕ นางสาวสธุิตา    แก้วโยน การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๓.๑๗ 

๑๐ ๕๙๑๑๐๓๑๘๒๑๑๑ นางสาวเสาวภา    ศาลางาม การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๓.๓๕ 

๑๑ ๕๙๑๑๐๓๑๘๒๑๑๖ นางสาวอภิญญา    รุ่งเรือง การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๓.๐๐ 

๑๒ ๕๙๑๑๐๓๑๘๒๑๓๑ นางสาวจิราพร    ไกรพล การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๓.๔๒ 

๑๓ ๕๙๑๑๐๓๑๘๒๑๓๒ นางสาวอรุโณทัย    บุญสวน การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๓.๓๕ 

๑๔ ๕๙๑๑๐๒๑๘๙๑๐๑ นางสาวอมรรัตน์    ภูคงก่ิง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓.๔๕ 
 
หมายเหตุ :   **  รอผลการเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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