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 13) นายปรีชา  เจริญสุข  รหัส 574143638 สาขาวิชาคณิตศาสตร�และ 
         คอมพิวเตอร� 

  14) นายวิทวัฒน�  ศรีเมฆ  รหัส 574145532 สาขาวิชาเคมี 
 15) นางสาวเกษมสุข หงส�ทอง  รหัส 584149503 สาขาวิชาชีววิทยา 
 16) นางสาวอภิญญา ศรีสุราช  รหัส 584149520 สาขาวิชาชีววิทยา 
 17) นางสาวรัญชิดา ป1ญญาบุตร รหัส 584143517 สาขาวิชาคณิตศาสตร�และ 
         คอมพิวเตอร� 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
 1) นางสาวกนกพร บุญธรรม รหัส 564031201 สาขาวิชาบัญชี 
 2) นางสาวสุภรณ� จุฬาไรนนท� รหัส 564815123 สาขาวิชานิเทศศาสตร� 
 3) นางสาวอัจจิมาพร พิกุลทอง รหัส 564815226 สาขาวิชานิเทศศาสตร� 

4) นางสาวพรภิมล ศรีสุข  รหัส 584031322 สาขาวิชาการบัญชี 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 1) นายเกียรติศักด์ิ สุขขํา  รหัส 554666102 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 2) นายภรต  แซ;ตั้ง  รหัส 564666125 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) นางสาวณิชกมล ทวนภู;  รหัส 584150518 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�(คบ.) 
 2) นางสาวจิราภา อินทรวัฒนา รหัส 584150502 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�(คบ.) 

 7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 1) นายวิสูตร  เชาวฤทธิ์ รหัส 554180637 สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (ค.บ.) 
 2) นายณัฐภัทร  โหงวเกิด รหัส 574252044 สาชาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 

  3) นางสาวพรรณลักษณ� ธนาชัยจรัส รหัส 584180504 สาขาวิชาเกษตรศาสตร�(คบ.) 
  4) นายสุธี  สบายดี  รหัส 584180529    สาขาวิชาเกษตรศาสตร�(คบ.) 

8. คณะพยาบาลศาสตร$ 
 1) นางสาวพัชรินทร� มลิพันธ�  รหัส 554973215 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 

  2) นางสาวมุฑิตา  พรมสุข  รหัส 564973116 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 

  3) นางสาวอดิศา  ศรีสุข  รหัส 564973125 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 

 4) นายสหภาพ  คําโฮง  รหัส 574973074 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
 5) นางสาวนิศากรณ� ชัยภิบาล รหัส 554973111 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 

  6) นางสาวใจเทียน แสงไชยญากูล รหัส 574973106 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 

  7) นางสาววัชรณิดา นิลประดับ รหัส 564973220 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
  8) นางสาวพลอยพิมพ�  เพชรสรี  รหัส 564973131 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
  9) นางสาวสุนิษา  บุญมา  รหัส 584973016 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
  10) นางสาววาสนา นาคพุ;ม  รหัส 564973121 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
  11) นางสาวอลิสา แพไธสง  รหัส 564573127 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
  12) นางสาวธันยพร บุญลือพันธุ� รหัส 574973019 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
  13) นางสาวจันทรา วุฒิยา  รหัส 5649732203 สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
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ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร (ประเภทจิตสาธารณะ) จํานวน 55 คน มีรายช่ือ ดังนี้ 
1.คณะครุศาสตร$ 
 1) นางสาวกวินณา แกGววิจิตร รหัส 554186802 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 2) นางสาวซานีหยIะ ดีเยIาะ  รหัส 564186654 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 3) นายอิบรอฮิม  อาแด  รหัส 574189558 สาขาวิชาพลศึกษา 
 4) นายอามีน  แตบาตู  รหัส 584189548 สาขาวิชาพลศึกษา 

 2.คณะมนุษยศาสตร$และสังคมศาสตร$  
  1) นางสาวนูรา  ประดอเฮง รหัส 554102660 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 2) นายธม  แกGวคง  รหัส 564108509 สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร� 
         (ดนตรีสากล) 

 3) นางสาวณัฏฐมณี พลสิทธิ์  รหัส 564101508 สาขาวิชาภาษาไทย 
 4) นางสาวพรพิมล นาควาริน รหัส 564101616 สาขาวิชาภาษาไทย 
  5) นางสาวอนุทัย  คงจุล  รหัส 564101639 สาขาวิชาภาษาไทย 
 6) นางสาวประกายกานต�  สอนัน  รหัส 564110615 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 7) นางสาวศิริวรรณ ขันประเสริฐ รหัส 564101633 สาขาวิชาภาไทย 
 8) นางสาวโซเฟLย  ฮีเร  รหัส 564101558 สาขาวิชาภาษาไทย 
  9) นางสาวอัสมาอ� คงจุน  รหัส 564101658 สาขาวิชาภาษาไทย 

  10) นายสุไลมัน  ดอเลาะ  รหัส 574102652 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  11) นายฟูรกอน  สาแรIะ  รหัส 584512235 สาขาวิชานิติศาสตร� 
  12) นายสาวเซลลาห� สาหมะ  รหัส 574101545 สาขาวิชาภาษาไทย 
  13) นางสาวอิสมาร;า จรกา  รหัส 584102632 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   14) นายตระการ  ลมูล  รหัส 574723331 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
  15) นางสาวอาดีละห� ดอมา  รหัส 574722464 สาขาวิชารรัฐประศาสนศาสตร� 
  16) นายอามีน    ยาโหงด  รหัส 574102552 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 3.คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี 

 1) นางสาวนิตยา  ปุญมณี  รหัส 554145521 สาขาวิชาเคมี 
 2) นางสาวชนิกา  ประเสริฐกุล รหัส 554145510 สาขาวิชาเคมี 
 3) นางสาวโนร�มีร�รา ดะแซ  รหัส 554149642 สาขาวิชาชีววิทยา 
 4) นางสาวนูรีดา  เจIะอารง  รหัส 564143513 สาขาวิชาคณติศาสตร�และคอมพิวเตอร� 

  5) นางสาวอัจฉราพรรณ บุญสิทธิ์  รหัส 564145534 สาขาวิชาเคมี 
  6) นางสาวสุภาพร สมร  รหัส 564145532 สาขาวิชาเคมี 
  7) นางสาวเกษรา  ป1ญญาหาญ รหัส 574148505 สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
  8) นางสาวกัญญารัตน� อุ;นรั้ว  รหัส 574143602 สาขาวิชาคณิตศาสตร�และคอมพิวเตอร� 
  9) นางสาวนูรอาซีมี เลาะ  รหัส 584145507 สาขาวิชาเคมี 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 
  1) นางสาวนุรีแซ  ยาซิง  รหัส 584031319 สาขาการบัญชี 
 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได8แก9 
  1) นายภุชงค�  จันทรรังศรี รหัส 574244126 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
  2) นายอัพรอน  อาลี  รหัส 584150514 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�(คบ.) 
 






