
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง รายช่ือนักศึกษาผูไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทําหนาท่ีนักศึกษาชวยสอนวิชาศึกษาท่ัวไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
***************************************************************

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายสงเสริมใหมีนักศึกษาชวยสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนกลุมใหญ ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาชวยสอนเสร็จสิ้นแลว เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผูท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑใหไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือทําหนาท่ีนักศึกษา
ชวยสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกลุ ผูชวยสอนประจํารายวิชา
๑ ๕๖๑๒๒๓๖๐๐๓ นางสาวชวนชม โพธ์ิบุญ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
๒ ๕๖๑๒๒๓๖๐๑๔ นางสาวศศิธร เกษามูล ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
๓ ๕๕๔๑๑๐๐๔๘ นายอภิชัย อินดีคํา มนุษยกับสังคม
๔ ๕๕๔๑๑๐๐๔๙ นายเอกพงษ คําปน มนุษยกับสังคม
๕ ๕๕๔๒๘๓๐๐๒ นางสาวพัชรี ไพโรจน ผลิตภณัฑมลูคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถ่ิน
๖ ๕๕๔๒๘๕๐๐๒ นางสาวเจนจริา บุญมีมาก ผลิตภณัฑมลูคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถ่ิน
๗ ๕๕๔๓๒๓๐๑๔ นางสาวพิมพสิริ ราษฎรประดิษฐ กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
๘ ๕๕๔๓๒๓๐๐๙ นายวีรภัทร พวงสุข กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
๙ ๕๕๔๓๒๓๑๔๖ นายไผกรุง เทียนดํา กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต

๑๐ ๕๕๔๒๔๙๐๑๔ นางสาวพิทยารัตน วิลาชัย การคิดและการตัดสินใจ
๑๑ ๕๕๔๒๔๙๐๐๒ นางสาวธมกร นาควิจิตร การคิดและการตัดสินใจ
๑๒ ๕๖๑๒๒๐๗๐๒๒ นายปยพันธ แดงพัด การคิดและการตัดสินใจ
๑๓ ๕๕๔๒๔๗๐๐๖ นางสาวจรี กองพล พลังงานกับชีวิต
๑๔ ๕๕๔๒๔๗๐๒๗ นายสันติ คําตื้อ พลังงานกับชีวิต
๑๕ ๕๕๔๒๔๗๐๒๒ นายเฉลมิวุฒิ พูลสงวน พลังงานกับชีวิต
๑๖ ๕๖๑๒๒๔๐๐๐๕ นางสาวอรอุมา มวงอราม สถิติในชีวิตประจําวัน
๑๗ ๕๖๑๒๒๔๐๐๐๖ นายนิติพล เรืองฤทธ์ิ สถิติในชีวิตประจําวัน
๑๘ ๕๖๑๒๒๔๐๐๐๑ นางสาวจุฑารตัน จันทะลี สถิติในชีวิตประจําวัน
๑๙ ๕๖๑๒๖๑๔๐๓๐ นางสาวอธิติยา ศิริวัฒน สุนทรียะแหงการถายภาพดิจิตอล
๒๐ ๕๖๑๒๒๒๙๐๐๕ นางสาวมธุรี วุฒิ เศรษฐกิจพอเพียง
๒๑ ๕๖๑๒๒๓๔๐๑๕ นางสาวพัชรมัย ดอนไพรฮวบ อาหารอาเซียน
๒๒ ๕๖๑๒๒๐๘๐๒๑ นางสาววรรณวิศา ตุนปา ครอบครัวในมิติแหงศาสตรและศลิป
๒๓ ๕๖๑๒๒๐๘๐๒๒ นางสาววราภรณ หาพลอย ครอบครัวในมิติแหงศาสตรและศลิป
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๒๔ ๕๖๑๒๒๐๘๐๒๗ นางสาวเหมหงษ ออนช่ืนจิตร ครอบครัวในมิติแหงศาสตรและศลิป
๒๕ ๕๕๔๓๑๒๐๐๔ นางสาวจริยา ขันแกว การใชหองสมุดยุคใหม
๒๖ ๕๖๑๒๔๑๙๐๑๑ นางสาวนิตยา สุขคลา ปรัชญาชีวิต
๒๗ ๕๖๑๒๔๑๙๐๒๕ นางสาวยุพาวรรณ พันนา ปรัชญาชีวิต
๒๘ ๕๖๑๒๔๑๙๐๓๔ นางสาวศิริวรรณ เวบานแพว ปรัชญาชีวิต
๒๙ ๕๖๑๒๔๑๙๐๒๒ นางสาวมนปริยา รัตนศรี ปรัชญาชีวิต
๓๐ ๕๕๔๓๐๒๐๒๗ นางสาวภัทราภรณ รํามะนา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
๓๑ ๕๕๔๓๐๒๐๓๘ นางสาวศศิธร อุตมา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
๓๒ ๕๖๑๓๑๒๐๐๓๙ นายผไท คําภีระ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
๓๓ ๕๖๑๓๑๒๐๐๔๑ นายพัชรพล สายนวล พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
๓๔ ๕๖๑๓๑๒๐๐๒๐ นางสาวรัตนาภรณ คําปาน พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
๓๕ ๕๖๑๓๑๒๐๐๔๙ นายวีรวัฒน จันทะคุณ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
๓๖ ๕๖๑๓๑๒๐๐๒๗ นางสาวสุรสัวดี คุมสุพรรณ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
๓๗ ๕๖๑๓๑๒๐๐๓๗ นายธิชนัฐ พลังสันติกุล พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
๓๘ ๕๖๑๒๒๓๗๐๔๔ นายจิรพนธ พุดลบ วิถีสุขภาพ
๓๙ ๕๖๑๒๒๔๒๐๘๑ นายธนพนธ แดงดอน วิถีสุขภาพ
๔๐ ๕๖๑๒๒๓๗๐๒๖ นางสาววันวิสา หนูสง สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
๔๑ ๕๖๑๒๒๔๒๐๖๙ นางสาวศศิวรรณ ยืนยง สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
๔๒ ๕๖๑๒๒๔๒๐๔๗ นางสาวกิตติพร ทองแทน สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
๔๓ ๕๖๑๒๒๔๒๐๔๖ นางสาวกัลยา อบอินทร สุขภาพเพ่ือชีวิต
๔๔ ๕๖๑๒๒๓๗๐๑๑ นางสาวนพมาศ กุลคง สุขภาพเพ่ือชีวิต
๔๕ ๕๖๑๒๒๓๗๐๔๗ นายเยาฮา แซหวา สุขภาพเพ่ือชีวิต
๔๖ ๕๖๑๒๒๓๗๐๓๓ นางสาวสุพัตรา สน่ันเอ้ือ สุขภาพเพ่ือชีวิต
๔๗ ๕๕๔๒๕๕๐๑๐ นางสาวนิภาวรรณ ครุทฉ่ํา อาหารอาเซียน
๔๘ ๕๕๔๒๕๕๐๔๐ นางสาวปวีณา ดานพิกุลทอง อาหารอาเซียน
๔๙ ๕๕๔๒๕๙๐๑๕ นายปฐมพงษ คงเถ่ือน งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
๕๐ ๕๕๔๒๖๗๐๐๒ นางสาวเพ็ญนภา โปแล งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
๕๑ ๕๕๔๒๕๑๐๑๘ นางสาวชนพร วงศนุรักษ งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
๕๒ ๕๕๔๓๑๒๐๒๓ นางสาวปทมวรรณ ทองยอย สุนทรียะของชีวิต
๕๓ ๕๕๔๓๑๒๐๒๕ นางสาวปยะธร ยั่งยืน สุนทรียะของชีวิต
๕๔ ๕๕๔๓๑๒๐๒๖ นางสาวพนิดา บัวหิน สุนทรียะของชีวิต
๕๕ ๕๕๔๒๖๖๐๒๐ นายมนตรี มงคลคีรโีรจน ความจริงของชีวิต
๕๖ ๕๗๑๒๖๐๒๐๐๑ นางสาวกนกวรรณ ปนทิม ความจริงของชีวิต
๕๗ ๕๗๑๒๖๐๒๐๐๖ นางสาวคณนาถ เพ็งอินทร ความจริงของชีวิต
๕๘ ๕๕๔๒๗๕๐๐๗ นางสาวภรณทิพย เพชรลอมทอง ภูมิปญญาศลิปหัตถกรรมไทย
๕๙ ๕๕๔๒๗๕๐๔๐ นายวิษณุ น่ิมปาน ภูมิปญญาศลิปหัตถกรรมไทย



-๓-
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๖๐ ๕๕๔๒๗๕๐๐๘ นางสาวมะลิวัลย ราชโยธิน ภูมิปญญาศลิปหัตถกรรมไทย
๖๑ ๕๗๑๕๒๑๖๐๑๖ นายเอกวัฒน สมสาย งานชางในชีวิตประจําวัน

ท้ังนี้ขอใหนักศึกษาท่ีมีรายชื่อตามประกาศฯ ดาวนโหลดเอกสารการปฏิบัติงานและเอกสารเบิกจายไดท่ี
เว็บไซต http://asqa.psru.ac.th โดยใหกรอกรายละเอียดการปฏิบัติงาน และสงเอกสารท่ี งานสงเสริมการพัฒนา
หลักสูตร โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๒ อาคารทีปวิชญ ภายในวันท่ี
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(อาจารย ดร.สาคร  สรอยสังวาลย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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