ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2560
_________________
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต
นั ก ศึก ษามหาวิท ยาลั ย ประจ าปี ก ารศึ กษา 2560 ลงวัน ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้ ป ระกาศรับ สมั ครนิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ศึ ก ษาอยู่ ในมหาวิ ทยาลั ย/สถาบั น อุ ดมศึ กษาของรั ฐและในก ากั บ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาที่ มี ค วามประพฤติ ดี เรีย นดี แต่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
เพื่อรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 โดยจาแนกเป็น
ผู้รับทุนใหม่ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 104 ทุน และผู้รับทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559 จานวน 96 ทุน
รวมจานวนทุน 200 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น
บัดนี้ มูล นิธิเทสโก้เพื่อไทย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินการ
คัดเลื อกนิ สิต นั กศึ กษา เพื่ อรับ ทุน การศึกษาประจาปีการศึกษา 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึ งขอประกาศ
รายชื่อนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
ดังนี้
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
คณะ/สำขำวิชำ
ชั้นปี
1. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
1 นางสาววิภาวรรณ ยังเจริญ
สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร/การบริหารจัดการ
3
ทรัพยากรการเกษตร
2 นางสาวสุภาพร บุญยิ่ง
สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร/การบริหารจัดการ
3
ทรัพยากรการเกษตร
3 นางสาววรินทร วัฒนวรรณกิจ
วิศวกรรมศาสตร์/โลหการ
3
4 นายกิตติบุญ เตาพิทยาธร
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4
5 นางสาวพัชร์สุภา พันธุ์ปกรณ์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/การบัญชี
4
6 นายสิทธิชัย คาชามงคล
ศิลปกรรมศาสตร์/นาฎยศิลป์ไทย
4
2. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
7 นางสาวกาญจนา งามสมชาติ
รัฐศาสตร์/การระหว่างประเทศ
3
8 นางสาวเกวลิน ชมเรณู
ศิลปศาสตร์/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
3
9 นางสาวอิสรีย์ นกงาม
สาธารณสุขศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3
10 นางสาวเบญญา แสงคล้าย
ศิลปศาสตร์/ภาษาไทย
3
11 นางสาวกชนันท์ วงษ์สมบูรณ์
รัฐศาสตร์/International Affairs
4
12 นางสาวศิริพรรณ อินทร์จันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีการเกษตร
4

-2ลำดับ
ชื่อ – สกุล
3. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
13 นางสาวนนทิยา เดชคุ้ม
14 นางสาวศศินา หลวงศิลป
15 นายณัฐพล ปัญจรักษ์
16
17

นางสาวภัทราพร ศรีคามูล
นางสาวบุษอร โพธิ์สิงห์

18
19
20
21
22
23
24

นางสาวบุบผา จิตรภักดี
นางสาวอุบลวรรณ ดิลกเลิศพลากร
นางสาวสุพรรณนิภา จรศิริกุล
นางสาวอรวรรณ คารักษ์
นางสาวรุ่งรวี คู่ณรงค์นันทกุล
นางสาวดารารัตน์ ภูโคกค้อย
นางสาวภัคสุภา ทองอินทร์

25 นายสุริยา เนาศรี
26 นางสาวอัจฉรา ขันละ
4. มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27 นางสาวกัญญารัตน์ รัตนพิภพ
28 นางสาวปิยะพร ดวงแสงจันทร์
29 นางสาววิโรชดา เล็กนิคม
30 นายธนรัตน์ ศรีศักดา
31 นางสาวชนากานต์ ธีระนันท์
32 นางสาววรินดา ดาอ่า
33 นางสาวชิฬาภรณ์ กรมเมือง

คณะ/สำขำวิชำ

ชั้นปี

สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมการอาหาร
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์/
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วข.สกลนคร
สาธารณสุขศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์ วข.สกลนคร
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ/การจัดการ
โรงแรมและท่องเที่ยว วข.สกลนคร
สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์/สหกรณ์

3
3
3

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ/การจัดการ
โรงแรมและท่องเที่ยว วข.สกลนคร
สาธารณสุขศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์ วข.สกลนคร
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ/ภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตร์/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
สังคมศาสตร์/การตลาด
สังคมศาสตร์/ธุรกิจระหว่างประเทศ
สังคมศาสตร์/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
สังคมศาสตร์/การบัญชี
พลศึกษา/สาธารณสุขศาสตร์
พลศึกษา/สาธารณสุขศาสตร์

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4

-3ลำดับ
ชื่อ – สกุล
คณะ/สำขำวิชำ
5. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
34 นายเอเชีย เทศวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา
35 นางสาวภัทริดา หลวงคล้ายโพธิ์
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
36 นางสาวณัฐริกา จิตโภช
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา
37 นางสาวณัฐหทัย ชื่นบาน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยี
วิศวกรรมกระบวนการเคมี
38 นายสราวุธ พิมพ์เงิน
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา
6. สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
39 นายพงษ์ศธร วงศ์ประสาท
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม
40 นางสาวเพชรไพลิน ถาวะรังค์
ครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี /
ครุ ศ าสตร์ เ กษตร (อุ ต สาหกรรมเกษตร)
41 นางสาวณัฐธนพร อินทรัตน์
เทคโนโลยีการเกษตร/สัตวศาสตร์
42 นางสาวสุดารัตน์ พงศ์ศุกล
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม
43 นายกฤตภาส คุ้มถนอม
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
44 นางสาววาสนา รัตนเทวะเนตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม/ครุศาสตร์วิศวกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
45 นางสาวณัฐพร หนูเอียด
7. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
46 นายคุณานันท์ ทัศน์สุวรรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
47 นายพุฒิพงศ์ ปานประทีป
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
48 นายอภิวิชญ์ บุญประเสริฐ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
49 นายอนุชา หงส์ตระกูลชัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
50 นายธีร์ธวัช วงค์นิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
8. มหำวิทยำลัยมหิดล
51 นายธนกฤต สัมพันธ์แพ
วิทยาเขตกาญจนบุรี/ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
52 นางสาวณัฐธยาน์ บุญมาก
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ
53 นางสาววิจิตรา พูนสกุลทิพย์
วิทยาเขตกาญจนบุรี/การจัดการ
54 นายสุทธิสาร แก้วดี
สาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
55 นายเหมวัต ฉิมวัย
สาธารณสุขศาสตร์/โภชนาการและการกาหนดอาหาร
56 นางสาวศุภรัตน์ เถอะจ๋า
สาธารณสุขศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
57 นางสาวพลอยชมพู มุนตรี
สาธารณสุขศาสตร์/อนามัยสิ่งแวดล้อม

ชั้นปี
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4

-4ลำดับ
ชื่อ – สกุล
9. มหำวิทยำลัยศิลปำกร
58 นางสาวนาตยา บุญใหญ่
59 นางสาวพิชญา ประเวชไพร
60 นางสาวบุศญา คลีมานะกิจ
61 นางสาวเมธาพร ผ่องยิ่ง
62 นางสาวกวินทิพย์ วิสาลศิลป์
63 นายวสันต์ ขวัญสู่
64 นายอชิตะ หลาเบ็นหมุด
10. มหำวิทยำลัยบูรพำ
65 นางสาวประติภา นพโสภณ
66 นางสาวเบญญา เรืองเดช
67 นางสาวสุวรรณา จาปาแขก
68 นางสาวปวีณา คล้ายระย้า
69 นางสาวณัฐธิดา ไชยชาติ
70 นายคมกฤช เกตกุมศรี
71 นางสาวจิราพร ศิวรานนท์
72 นางสาวจุฑามาศ บุตรศรีภูมิ
73 นางสาวจิณห์นิภา ยิ่งสมบัติ
11. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
74 นางสาวณัฐชา คงงาม
75
76
77
78
79
80
81
82

นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์
นางสาวพราวนภัส หอมขจร
นายศุภกฤต ศรีเชียงหวาง
นางสาวกวินทิพย์ เทพทัศน์
นางสาวพนิดา พรมลีย์
นายธนพล คงเจริญสุข
นางสาวศศิมาภรณ์ ศรีประเสริฐ
นายทศพล ชนไธสง

คณะ/สำขำวิชำ

ชั้นปี

วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์/จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์/จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์/สถิติ
วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร/
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

3
3
3
4
4
4

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร/ธุรกิจการเกษตร

4

สาธารณสุขศาสตร์/สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตร์/การจัดการสุขภาพชุมชน
การจัดการและการท่องเที่ยว/การตลาด
สาธารณสุขศาสตร์/สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
การจัดการและการท่องเที่ยว/การตลาด
โลจิสติกส์/การค้าระหว่างประเทศฯ
การจัดการและการท่องเที่ยว/การบัญชี
สาธารณสุขศาสตร์/การจัดการสุขภาพชุมชน
สาธารณสุขศาสตร์/การจัดการสุขภาพชุมชน

3
3
3
3
4
4
4
4
4

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมปิโตรเลียม
และเทคโนโลยีธรณี
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเคมี
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา
สานักวิชาทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมพอลิเมอร์
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า

3
3
3
3
4
4
4
4
4

-5ลำดับ
ชื่อ – สกุล
12. มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
83 นางสาวรัฐญากรณ์ อักษรพิมพ์
84 นางสาวอภิญญา เทียมศักดิ์
85 นางสาวโยธกา เพชรแสน
86 นางสาวปวีณา หน้าฉลาด
87 นางสาวมุกดา จาปามูล
88 นางสาวจิราภร สุโพธิ์
89 นายสิทธิเดช ผงสิริ
90 นางสาวพิมพร โสพันธ์
13. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
91 นางสาวมุธิดา กิ่งจันทร์
92 นางสาวรัตนา สืบโสดา
93 นางสาวธัญญพร บังทอง
94 นางสาวสุภาวดี โบราณ
95
96
97
98

นางสาวลีลาวดี จันทะเกษ
นางสาวมุกรินทร์ สีเมฆ
นางสาวศรัญญา นูรักษา
นางสาวปิยะพร ทิพย์เนตร

99 นายวีระยุทธ กันทะมา
14. มหำวิทยำลัยขอนแก่น
100 นางสาวสุภารัตน์ แซ่เอี้ยว
101
102
103
104
105
106
107
108

นางสาวกนกวรรณ โสพันธ์
นายภาณุภัทร ท้าวไธสง
นางสาววรรณิภา เมยเด่า
นางสาวณัฐกุล อยู่ดี
นางสาวมัลลิกา หมื่นสีดา
นางสาวกิติยา วังคีรี
นางสาวณัฐฐินันทิ จันทเก
นางสาวอาลิตา เขียวอุดสา

คณะ/สำขำวิชำ

ชั้นปี

การท่องเที่ยวและการโรงแรม/การจัดการโรงแรม
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง/ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง/รัฐศาสตร์
ศิปลกรรมศาสตร์/ศิลปการแสดง
วิทยาการสารสนเทศ/นิเทศศาสตร์
วิทยาการสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

3
3
3
4

วิทยาศาสตร์/เคมี
รัฐศาสตร์/การปกครอง
ศิลปศาสตร์/ภาษาจีนและการสื่อสาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข/
สาธารณสุขศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
ศิลปศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข/
สาธารณสุขศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3
3
3
3

สาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีอาหาร
เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ/การบัญชี
สังคมศาสตร์บูรณาการ/เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์/พืชไร่

3

4
4
4
4

3
4
4
4
4

3
3
3
3
4
4
4
4

-6ลำดับ
ชื่อ – สกุล
15. มหำวิทยำลัยนครพนม
109 นางสาวอาภา น้อยตะวัน
110 นายปกรณ์รัมย์ ราชรามทอง
111 นายธนิษฐ์ แปทา
112 นางสาวละอองฝน ธิราชรักษ์
113 นายชินณกร ภูพันนา
114
115

นางสาววันวิสาข์ หล้าชาญ
นางสาวจิรัชญา ยะสะสี

116

นางสาวณัฐฤทัย นามยวน

117 นายบิลลี่ อาโคตรมี
16. มหำวิทยำลัยนเรศวร
118 นายกฤตภาส สุขนวล
119 นายวุฒิชัย พิเศษฤทธิ์
120 นางสาวกมลลักษณ์ นครอินทร์
121 นางสาวฉัตรพร ขวัญวารี
122 นางสาวศศิวิมน อาชาคีรี
123 นางสาวณิชกานต์ อุ่นนันกาศ
124 นางสาวพิมพ์ประไพ อุไรลักษณ์
125 นางสาวพรกนก ทะสอน
17. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
126 นางสาวอัมรา บุตรจันทร์
127 นายจรยุทธ พงค์ตาลูน
128 นางสาวเบญญาภา ชุณหภิญโญกุล
129 นางสาวพิชชาพร โพธิธาตุ
130 นางสาวสิยังรัก เณรรอด
131 นางสาวธิดารัตน์ แจ่มกระจ่าง
132 นางสาวคนึงนิจ คาพ่วง
133 นายเสรี อิงสถิตธนวันต์
134 นายกฤษณะ ศรีชาติ

คณะ/สำขำวิชำ

ชั้นปี

ครุศาสตร์/วิชาการศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตร์/สังคมศึกษา
เกษตรและเทคโนโลยี/สัตวศาสตร์
เกษตรและเทคโนโลยี/การประมง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเครื่องกล
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ/
การโรงแรมและภัตตาคาร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ/
การโรงแรม
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ/
การโรงแรม
วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีฯ/การบัญชี

3
3
3
3
3

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา
บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร/
การจัดการธุรกิจ
บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร/การบัญชี
เกษตรศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
บริหารธุรกิจฯ/เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

3
3
3

มนุษยศาสตร์/ภาษาญีปุ่น
มนุษยศาสตร์/ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์/ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

3
3
3
3
4
4
4
4
5

รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์

เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์และสัตว์น้า
เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์และสัตว์น้า
ศึกษาศาสตร์/ศิลปศึกษา

3
4
4
4

3
3
4
4
4

-7ลำดับ
ชื่อ – สกุล
18. มหำวิทยำลัยแม่โจ้
135 นางสาวศศิธร เพียงสุวรรณ์
136 นางสาวสุทธิวรรณ ธูปทอง
137 นายสมลักษณ์ เป็งสินธุ์
138 นางสาวคามูล คาสุข
139 นางสาวธนัญญา นวลจอน
140 นายพงษ์ชัยยุทธ กองสถาน
141 นางสาวกนกอร สอนง่าย
142 นายเกรียงศักดิ์ เนินทอง
19. มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
143 นายธนพล พึ่งโภสพ
144 นางสาวธัญสุดา กวาวสิบสาม
145 นางสาวจรรยาพร เบ็ญจวรรณ
146 นางสาวทิพย์ธัญญา บุญสิงมา
147 นางสาวสุพิมพ์ภรณ์ มิสละ
148 นางสาวธนัชพร ภาชนะ
149 นางสาวณัฐกานต์ เหรียญเงิน
20. มหำวิทยำลัยพะเยำ
150 นายณัฐวัฒน์ กิติกาจรฤกษ์
นายณัฐวุฒิ ต๊ะเจริญ
151
152 นางสาวรัชนีกร แซ่มั่ว
153 นางสาวศุธาทิพย์ วังโพธิ์
154 นางสาวปิยะธิดา สมบัติใหม่
155 นายอรรถพงษ์ ดงเย็น
156 นายสมบัติ แซ่ย่าง
157 นางสาวเจนจิรา วิลัย
158

นางสาวจารวี รวมหมู่

คณะ - สำขำวิชำ

ชั้นปี

วิทยาลัยพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทน
ศิลปศาสตร์/นิเทศศาสตร์บูรณาการ
ศิลปศาสตร์/นิเทศศาสตร์บูรณาการ
วิทยาเขตแพร่/เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาเขตแพร่/เทคโนโลยีชีวภาพ
บริหารธุรกิจ/ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
บริหารธุรกิจ/การตลาด
ผลิตกรรมการเกษตร/พืชไร่

3
3
3
3
3
3
4
4

สานักวิชาการจัดการ/อุตสาหกรรมบริการ
สานักวิชาศิลปศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

3
3
4
4
4
4
4

สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สาธารณสุขศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สาธารณสุขศาสตร์
สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีการอาหาร

สานักวิชาการจัดการ/อุตสาหกรรมการบริการ
สานักวิชาการจัดการ/เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการศึกษา/ภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน)
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม/
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศิลปศาสตร์/ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
แพทยศาสตร์/การส่งเสริมสุขภาพ
แพทยศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์
ศิลปศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์/
การเงินและการธนาคาร
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ/
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3
3
3
3
3
4
4
4
4

-8ลำดับ
ชื่อ – สกุล
21. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
159 นางสาวนันธิยา รัญจวน
160 นางสาววัลลญา ห้องเม่ง
161 นางสาวมูรนี ยามู
นายสมคิด จิตสุภา
162
163 นางสาววิภาวรรณ กิ่งแก้ว
164

นางสาวภัทราพร รักษ์เหลืองสกุล

165 นายชาญณรงค์ เอียดรอด
166 นางสาวสุรัขดา เจริญแพทย์
167 นางสาวนิลาวัลย์ พลธิรักษา
22. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
168 นางสาวทิพยสุดา เพชรรักษ์
169 นางสาวอรวี นาคพล
170 นางสาววันทกานต์ สุธรรม
171 นางสาวธิดารัตน์ เลี่ยนเส้ง
172

นางสาวยลฤดี เพชรนก

173

นางสาวเบญจมาศ คงสิน

174
175
176

นางสาวนูรอัยณี กูเดร์ดาเก็ง
นางสาวอริสา คงศิริ
นายสุเมธ เกตุทอง

177
178

นางสาวมาซูวิน วาเด็ง
นางสาวโชติกา พิมพา

คณะ/สำขำวิชำ

ชั้นปี

สานักวิชาศิลปศาสตร์/ไทยศึกษาบูรณาการ
สานักวิชารัฐศาสตร์-นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์/อนามัยชุมชน
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์/เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
แอนิเมชั่น
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร/
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร/
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สานักวิชาศิลปศาสตร์/รัฐศาสตร์
สานักวิชาศิลปศาสตร์/รัฐศาสตร์
สานักวิชาการจัดการ/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3
3
3
3

พาณิชยศาสตร์และการจัดการ/การบัญชี
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ/การจัดการการท่องเที่ยว
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ/การบัญชี
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ/การจัดการรัฐกิจ
และวิสาหกิจ
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ/ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ/การจัดการรัฐกิจ
และวิสาหกิจ
ศึกษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม/ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
การจัดการงานวิศวกรรม
ศึกษาศาสตร์/สุขศึกษา
วิทยาการจัดการ/การเงิน

3
3
3
3

4
4
4
4
4

3
3
4
4
4
4
4

-9ลำดับ
ชื่อ – สกุล
23. มหำวิทยำลัยทักษิณ
179 นายเจษฎา รักสินทร์
180 นางสาวอรอุมา ผืนผา
181 นางสาวอรวรา ทองงาม
182 นางสาวอารีต้า ซามัน
183 นางสาววรรณาลี ลอหะ
184 นางสาวพิชามญช์ หมาดเด็น
185 นางสาวสุพรรณี สะแม
186 นางสาวสุรัยยา สาแม
187 นายนภดล ปวนคามา
188 นายมูฮาหมัด ดือราแฮ
189 นางสาวอมลวรรณ ใจบุญ
24. มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
190 นางสาวนารถฤดี บุตรดารง
191 นางสาวฮัมนะห์ กะเด็ง
192 นางสาวปาตีฮ๊ะ มามะ
193 นายฮัศรอยด์ อับดุลเลาะ
194 นางสาวนลินา สาแม
195 นายอาดือนัน บือราเฮง
196 นางสาวรุสมานี มะแอ
197 นายอาดัม กาเระ
198 นางสาวนาซีฮา เจ๊ะโซ๊ะ
199 นางสาวอาแอเสาะ วานิ
200 นางสาวฟารีฮัน ดาโอ๊ะ

คณะ/สำขำวิชำ

ชั้นปี

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ/การบัญชี
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ/การบัญชี
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ/การบัญชี
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ/การบัญชี
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา/สาธารณสุขศาสตร์
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ/การบัญชี
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ/การบัญชี
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ/การบัญชี
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ/การประกอบการ
และการจัดการ
เศรษฐศาสตร์และบริหาร/การบัญชี
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ/เอกบัญชี

3
3
3
3
3
4
4
4
4

วิทยาการจัดการ/วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปศาสตร์/วิชาภาษาอังกฤษ
เกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ
ศิลปศาสตร์/วิชาภาษาอังกฤษ
เกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์
เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์
วิทยาการจัดการ/วิชาการบัญชี
วิทยาการจัดการ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการจัดการ/การจัดการ

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายสุภัทร จาปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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4

