
รายช่ือแนบท้ายประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

  ประจําปีการศึกษา 2562  
ในระหว่างวันท่ี 11 - 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

1. ประเภททุนการศึกษาจากคณะ/วิทยาลัย จํานวน 7 ทุน  
ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า 5  ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี ในวันพุธ ท่ี 11 ธันวาคม 2562 

 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย ช่ือ-สกุล  ช้ันปี สาขาวิชา 
1. ครุศาสตร์ นางสาวสิรินยา ขวัญศรี 5 การศึกษาปฐมวัย 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวศิริวรรณ ไชยสิทธิ์ 2 การพัฒนาชุมชน 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายคูซัยดี วาจิ 3 เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
4. วิทยาการจัดการ นายวราพงศ์ เกลี้ยงดํา 4 เศรษฐศาสตร์ 
5. พยาบาลศาสตร์ นางสาวตัสนิม กามา 1 พยาบาลศาสตร์ 
6. นิติศาสตร์ นางสาววิลาสินี พ่วงภักดี 4 นิติศาสตร์ 
7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว นายพิศาล ใจประเทือง 4 การท่องเท่ียว 
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2. ประเภททุนการศึกษาท่ัวไป จํานวน 13 ทุน (มีผู้สมัคร จํานวน 45 คน)  
กลุ่ม 1 จํานวน   คน  ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า 2 ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี ในวันพุธ ท่ี 11 ธนัวาคม 2562 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล  ช้ัน สาขาวิชา 
1. นายพงศ์ธร ยุวบุตร 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2. นางสาวจริยา รักษา 3 การจัดการโลจิสติกส์ 
3. นายสินณรงค์ ชูแก้ว 3 การจัดการโลจิสติกส์ 
4. นางสาวศศิธร พิกุลงาม 3 การจัดการโลจิสติกส์ 
5. นางสาวมานิตา สุขรี 2 บัญชี 
6. นางสาวศริณญา บุตรหมัน 2 บัญชี 
7. นางสาวชลธิชา สิงห์เงิน 2 บัญชี 
8. นางสาวเสาวภา สมบูรณ์ 2 บัญชี 
9. นางสาวธัญชนก เถ่ือนประสงค์ 2 บัญชี 

10. นางสาวศลิษา จิตรพันธ์ 2 บัญชี 
11. นางสาวอิสราพร อินทร์โท 3 บัญชี 
12. นายพีรวัฒน์ เร็วสา 3 บัญชี 
13. นางสาวอนุศรา ขิกขํา 3 บัญชี 
14. นางสาวสุภาวรรณ หลาบคํา 4 บัญชี 
15. นายชินภัทร วิรินทร ์ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
16. นายยุทธพงษ์ ปรีชา 2 คณิตศาสตร์ 
17. นางสาวปิยภรณ์ สังข์ชัย 2 พืชศาสตร์ 
18. นางสาวธิดาพัฒน์ พลทิพย์ 3 ฟิสิกส์ 
19. นางสาวณัฐมน  ขวัญเมือง 3 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
20. นายยศกร เเต้มประสิทธิ์ 3 สาธารณสุขชุมชน 
21. นายสุรทัศน์ ยอดมณี 3 สาธารณสุขชุมชน 
22. นางสาวอรจิรา เจียมสกุล 1 เคมี 
23. นางสาวปัทมาพร ชูมาก 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
24. นายจิรายุส ไฝขาว 2 คอมพิวเตอร์ 
25. นางสาวเบญจมาศ บุญศรี 2 คอมพิวเตอร์ 
26. นายนนทการณ์ ดีเลียบ 2 สังคมศึกษา 
27. นางสาวบุญทรัพย์ ทองปรอน 2 สังคมศึกษา 
28. นายณัฐพงศ์ ก้องเกียรติพงศ์ 2 สังคมศึกษา 
29. นายวัชรพล ยับ 2 สังคมศึกษา 
30. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์สุวรรณ 4 สังคมศึกษา 
31. นายยุทธจักร ศรีสวัสด์ิ 4 สังคมศึกษา 
32. นางสาววราภรณ์ สุขแสวง 3 ภาษาอังกฤษ 
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ท่ี ช่ือ-สกุล  ช้ัน สาขาวิชา 

33. นางสาวสุภาภรณ์ ชูสังข์ 3 ภาษาอังกฤษ 
34. นางสาวนิตติยา สองวิหค 3 ภาษาอังกฤษ 
35. นายเอนกพงค์ บุญรักษ์ 2 คณิตศาสตร์ 
36. นางสาววรรณรินทร์  พรหมดวง 4 คณิตศาสตร์ 
37. นายเกียรติศักด์ิ แย้มยินดี 4 คณิตศาสตร์ 
38. นางสาววารีพร บัวอ่อน 1 ภาษาไทย 
39. นางสาวไซนุง สะมะแอ 1 ภาษาไทย 
40. นางสาววันทนี สุขารมณ์ 2 พยาบาลศาสตร์ 
41. นางสาวชุติมา ซุ่นคง 1 พยาบาลศาสตร์ 
42. นายอนุรักษ์ นาครมย์ 2 นิติศาสตร์ 
43. นางสาวกฤษณา ขวัญเมือง 4 นิติศาสตร์ 
44 นายอภิสิทธิ์ สุนยพราก 4 นิติศาสตร์ 
45 นายจักรกฤษ บุญตรี 4 นิติศาสตร์ 
 
 
 


