
 ภายใน (งบแผ่นดนิ)  ภายใน(งบรายได)้

1 สหัสา พลนิล แผ่นดิน วช                   720,000

2 นริสรา ลอยฟ้า วช. เหลือจ่าย                    87,500

3 นริสรา ลอยฟ้า วช. เหลือจ่าย                    62,500

4 นารีรัตน์ ศรีหล้า วช (เหลือจ่าย )                    87,500

5 ศิริกมล ประภาสพงษ์ วช เหลือจ่าย                   250,000

6 ศิริกมล ประภาสพงษ์ วช เหลือจ่าย                   100,000

7 ปิยฉัตร ทองแพง วช (เหลือจ่าย)                    68,750

8 พนิดา พานิชกุล วช.(เหลือจ่าย)                   100,000

9 วนัสนันท์ งวดชัย วช (เหลือจ่าย)                    87,500

10 วนัสนันท์ งวดชัย วช (เหลือจ่าย)                    25,000

11 ปาริฉัตร พงษ์คละ วช (เหลือจ่าย)                    87,500

12 วิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน วช ( เหลือจ่าย)                   100,000

13 อภิชัย ธรรมนิยม วช เหลือจ่าย                   100,000

14 ลินดา ราเต วช เหลือจ่าย                   100,000

15 วิมล หลักรัตน์ วช (เหลือจ่าย)                   100,000

16 ฑิฆมัพร เพราเวช วช เหลือจ่าย                    87,500

17 สุภาพร อามาตย์ เงินบ ารุงการศึกษา                           -   70,000                   

1. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ล าดบัที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อแหล่งทุน
แหล่งทีม่าเงินทุน



 ภายใน (งบแผ่นดนิ)  ภายใน(งบรายได)้
ล าดบัที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อแหล่งทุน

แหล่งทีม่าเงินทุน

18 สุภาภรณ์ บุญศรี เงินบ ารุงการศึกษา                           -   40,000                   

19 ณัชฐปกรณ์ สีหวงษ์สกุล เงินบ ารุงการศึกษา                           -   40,000                   

20 ลัทธกาญน์ กุยแก้ว วช (เหลือจ่าย) 150,000                                            -   

21 อินทร์ อินอุ่นโชติ วช (เหลือจ่าย) 150,000                                            -   

22 เสาวลักษ์ รักชอบ วช (เหลือจ่าย) 812,500                  

23 เสาวลักษ์ รักชอบ วช (เหลือจ่าย)                           -   25,000                   

24 สุดาทิพย์ เกษจ้อย งบอุดหนุน                           -   30,000                   

25 ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ งบอุดหนุน                           -   30,000                   

26 วิชุดา สิงห์ค า งบอุดหนุน                           -   25,000                   

27 นายด ารงพล พันธ์จันทร์ งบอุดหนุน                           -   25,000                   

28 มนีรัตน์ ปราศจาก งบอุดหนุน                           -   25,000                   

1 เชิดศักด์ิ ฉายถวิล เงินบ ารุงการศึกษา 70,000

2 เชิดศักด์ิ ฉายถวิล แผ่นดิน (วช) 488,400

3 บูรณ์เชน สุขคุ้ม แผ่นดิน (วช) 474,400

4 อินทิรา ศักด์ิเมียนแก้ว วช.เหลือจ่าย 100,000

5 ธนพล วิยาสิงห์ วช. เหลือจ่าย 100,000

6 ยุพิน ประทุมมี วช.เหลือจ่าย 100,000

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



 ภายใน (งบแผ่นดนิ)  ภายใน(งบรายได)้
ล าดบัที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อแหล่งทุน

แหล่งทีม่าเงินทุน

7 อาสนะ เชิดชู วช. เหลือจ่าย 75,000

8 พัณณิตา นันทะกาล วช เหลือจ่าย 75,000

9 พัชรา ปราชญ์เวทย์
นวัตกรรมชุมชนฐาน

ราก
0

1 ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ แผ่นดิน (วช) 640,000

2 ด ารงค์ฤทธิ ์จันทรา วช เหลือจ่าย 87,500

3 สุภิญญา เรือนแก้ว วช เหลือจ่าย 100,000

4 ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ วช เหลือจ่าย 100,000

5 ฟ้า แคมเบล วช เหลือจ่าย 87,500

6 ประดิษฐ ศิลาบุตร
งบประมาณแผ่นดิน 

2560 มรภ.ศก.
2,585,011

1 วระเดช ภาวัตเวคิน เงินบ ารุงการศึกษา 50,000

2 สุรศักด์ิ จันทา แผ่นดิน (วช) 630,000

3 เอกพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ แผ่นดิน (วช) 980,000

4 ธัญวรัตน์ แจ่มใส วช. เหลือจ่าย 87,500

5 ประเสริฐ บัวจันอัฐ วช เหลือจ่าย 75,000

4. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

3. คณะครุศาสตร์



 ภายใน (งบแผ่นดนิ)  ภายใน(งบรายได)้
ล าดบัที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อแหล่งทุน

แหล่งทีม่าเงินทุน

6 วิชชุดา วงศ์พานิชย์ วช. เหลือจ่าย 87,500

ดร.ศิริพร  ศรีภิญโญวณิชย์ 

ดร.อลงกต แผนสนิท

นายพงศธร ชัยสวัสด์ิ

ดร.ศิริพร  ศรีภิญโญวณิชย์ 

น.ส.ฤทัยรัตน์ โต้งกระโทก

น.ส.อารยา แจ้งไพร

นางดวงจันทร์ โพธิสาร

นายราชิต เพ็งสีแสง

นายพงศธร ชัยสวัสด์ิ

น.ส.ทิฆมัพร เพทราเวช

3 นายราชิต เพ็งสีแสง วช เหลือจ่าย  ปี 2560 70,000

น.ส.ฤทัยรัตน์ โต้งกระโทก

น.ส. อารยา แจ้งไพร
4

งบเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย (บกศ.) 

ประจ าปี 2559

70,000

2
งบพัฒนาชุมชน ปี 

2560
1,600,000

1
วช งบประมาณ

แผ่นดิน ปี 2560
195,250

5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์



 ภายใน (งบแผ่นดนิ)  ภายใน(งบรายได)้
ล าดบัที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อแหล่งทุน

แหล่งทีม่าเงินทุน

5 นางดวงจันทร์ โพธิสาร

งบเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย (บกศ.) 

ประจ าปี 2559

70,000

6 นายพิศาล  สมบัติวงค์ ภายใน 60,000

นางสาวกนกกาญจน์  จิรศิริเลิศ

นางสาวจีระนันท์ วงศ์วทัญญู

นางสาวอรทัย จ าปาใด

นางสาวทองปักษ์ ดอนประจ า

นางสาววนิดา หาจักร

9 สิริพร  ยศแสน ภายใน 60,000

10 พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ (40%)ภายใน 24,000

11 พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ (70%)ภายใน 561,792

12 นายจิรายุ มุสิกา ภายใน 87,500

13 นางสาวธนวรรณ อวยศักด์ิไชยงค์ภายใน 87,500

14 นางสาวพนารัตน์ สังข์อินทร์ ภายใน 100,000

8 ภายใน 306,000

7 ภายใน 60,000



 ภายใน (งบแผ่นดนิ)  ภายใน(งบรายได)้
ล าดบัที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อแหล่งทุน

แหล่งทีม่าเงินทุน

15 ดร.จักรพันธ์  โสมะเกษตริน
ภายใน แผ่นดิน 

(ชุมชน)
2,000,000

16 ดร.จักรพันธ์  โสมะเกษตริน แผ่นดิน (วช) 438,600

17 นายณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล แผ่นดิน (วช) 209,330

18 นายณัฐกร โต๊ะสิงห์ แผ่นดิน (วช) 640,000

19 ณัฐกร โต๊ะสิงห์ แผ่นดิน (วช) 500,000

20 ณัฐกร โต๊ะสิงห์ แผ่นดิน (วช) 500,000

21 นายพิศาล สุขขี แผ่นดิน (วช) 307,000

22 นางสาวภาภรณ์ เหล่าพิลัย วช เหลือจ่าย  ปี 2560 75,000

23 นายกริชบดินทร์ ผิวหอม วช เหลือจ่าย  ปี 2560 81,250

24 นายพัฒนพงษ์ โพธิปัสสา วช เหลือจ่าย  ปี 2560 100,000

25 นายศุภชัย ทองสุข ภายใน 70,000

26 นายศุภชัย ทองสุข วช เหลือจ่าย  ปี 2560 62,500



 ภายใน (งบแผ่นดนิ)  ภายใน(งบรายได)้
ล าดบัที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อแหล่งทุน

แหล่งทีม่าเงินทุน

27 นางปราณี   ศรีบุญเรือง
งบประมาณภายใน 

บกศ
50,000.00

นางสาวทองปักษ์ ดอนประจ า

นางสาวอรทัย จ าปาใด

29 นางสาววนิดา หาจักร
งบประมาณภายใน 

วช.60
528,000.00

30 นางสาวขนิษฐา ฉิมพาลี วช เหลือจ่าย ใน 60,000.00

31 นันท์ชนก เปียแก้ว ภายใน 36,000.00

28
งบประมาณภายใน 

วช.60
459,000.00


