ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ประจาปี
การศึกษา ๒๕64
-----------------------------------------ด้ว ยในปีก ารศึก ษา ๒๕64 นี้ มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ กาแพงเพชร ได้สนับสนุนทุนการศึกษา
สาหรับนักศึกษาที่มีจิตอาสาดี กตัญญูรู้คุณดี หมั่นค้นคว้าเล่าเรียนดี รักษาศิลปวัฒนธรรมไทยดี เชิดชูสถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ ดี ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งดี นั ก กี ฬ าท าประโยชน์ ดี ขาดแคลนเล่ า เรี ย นดี
ประเภททุ น ให้ เปล่ า ชนิ ด ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ภาคเรี ย นที่ ๑ จ านวน 75 ทุ น ๆ ละ 2,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรี ย น
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดาเนิน การคัดเลื อกนักศึกษาที่ ส มควรได้รับทุนเสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาดังรายนามต่อไปนี้
ประเภททุนให้เปล่าชนิดไม่ต่อเนื่อง
ทุนกตัญญูรู้คุณดี
1. นางสาวสุดาวัลย์
แซ่ย่าง
ทุนจิตอาสาดี
1. นางสาวถิรดา
2. นางสาวอังคณา
3. นายอภิชัย
4. นายวรัญญู
5. นายสิริชัย
6. นางสาวอลิชา
7. นางสาวณิชากร
8. นางสาวชฎาพร
9. นางสาวรุ่งนภาวรรณ
10. นายธนาวัฒน์
11. นางสาวสิทธิณี
12. นางสาวรุ่งอรุณ
13. นายอนุภาพ
14. นางสาวพิกุลทอง
15. นางสาวนันทนี
16. นางสาวอัฐชฎาพร

มั่นภักดี
คาประดับ
ใจชื้น
เรือนงาม
หอมรื่น
พิทักษ์คามเขต
ช่างย้อม
สอนโต
วัณโณ
ท้าวแข็ง
กื้ดจิกไผ่
ขุนพิลึก
ยอดคีรี
จันดา
ทะเหมย
สายเปลี่ยน
/ทุนหมั่นค้นคว้าเล่าเรียนดี...

ทุนหมั่นค้นคว้าเล่าเรียนดี
1. นายชาญยุทธ
2. นางสาวภัทรวรรณ
3. นายกรกฎ
4. นางสาวเปรมฤดี
5. นางสาวสุพาดี
6. นายธีระชัย
7. นางสาวศุจิกา
8. นางสาวตรีทิพ
9. นางสาวจริยา
10. นางสาวดวงหทัย
11. นางสาววิลาสินี
12. นางสาวนิชานันท์
13. นางสาวสุดารัตน์
14. นางสาวอณัศยา
15. นางสาวพัชราภรณ์
16. นางสาวนริศรา
17. นางสาวนลิน
18. นายธนบัติ
19. นางสาวสุรพัศญาน์
20. นายผดุงเดช
ทุนรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยดี
1. นางสาวศุภลักขณา
2. นางสาวอารีรัตน์
3. นางสาวศิรดา
4. นางสาวกรกช
5. นางสาวถาวรีย์

ชูแผ้ว
คุ้มวงษ์
ตีนาเต
แฝงสูงเนิน
ยนจอหอ
กลิ่นจันทร์
เมฆชอุ้ม
ศิระพรธนารัชต์
ตาลทัพ
เปรมสน
มหึเมือง
เอี่ยมทรัพย์
พนารัตน์ธารา
ภูเขาใหญ่
บุญหนัก
สารีดี
แซ่ม้า
ฤทธิ์ธารง
ดิสกุล
จ่อนแดง
มีผล
โพเทพ
แต่งเนตร
ตะติยะ
สีขาว

ทุนเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ดี
1. นางสาวจินดารัตน์
หนองห้าง
2. นางสาวพัชราภรณ์
พัดวี
3. นายสันฐิติ
จาปาไคร้
4. นายณัฐพล
ดวงคา
5. นายศุภวิชญ์
สืบแย้ม
ทุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดี
1. นางสาวศิริวรรณ
วนารังสี
2. นางสาวฉันทิสา
แซ่กือ

/3.นางสาวภัทรวดี แสงดาวเด่น...

3. นางสาวภัทรวดี
4. นางสาวชุติมา
5. นางสาวเกตน์นิภา

แสงดาวเด่น
แซ่ว้าน
แซ่วื่อ

ทุนนักกีฬาทาประโยชน์ดี
1. นายจรวรรธ
2. นางสาวกฤษณา
3. นางสาวเจนจิรา
4. นางสาววรรณวิภา
5. นางสาวพรนภา

สุโขไตรรัตน์
อ่วมบุญ
คงเชียงซา
แก้วสมบัติ
ฤทธิ์มนต์

ทุนขาดแคลนเล่าเรียนดี
1. นางสาวสุพรรษา
2. นางสาวสุภาพร
3. นายจิรพงษ์
4. นางสาวฟ้าใส
5. นางสาวรมณี
6. นางสาวจิรานุช
7. นายณัฐพล
8. นางสาวพิมพ์
9. นางสาวสายธาร
10. นางสาวแสงทิพย์
11. นางสาวรุจจิรา
12. นางสาวดาราพร
13. นางสาวชัชนก
14. นายณัฐดนัย
15. นางสาวพัชรินทร์
16. นางสาวรณพร
17. นางสาวรัตนาภรณ์
18. นางสาวสุธิกานต์

วันนา
แซ่ลี
สีพา
เข็มทอง
อินทพงษ์
มั่นคงพิพัฒน์
ทองลิ่ม
แซ่ม้า
อนุดา
นิธิเมธา
แซ่ยั้ง
บุญจันทร์
แซ่ม้า
ภัสสรวิสฐิ
อ้ายชุม
จาปู้
แสนหาญชัย
นิลผ่อง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2 กันยายน พ.ศ. 2564

Signature Code : F6dSiKb5fGpbE1t914Zj

