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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนเพชรราชภัฏ ๒ ที่มีผลงานกีฬาดีเด่น         

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1         
------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ ๒ ที่ผลงาน
ดีเด่น ซึ่งเป็นทุนส าหรับนักศึกษาที่เข้าแข่งขันกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนดังกล่าวให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  

  บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 

  ๑. การแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รางวัลเหรียญทอง ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  4  ภาคเรียน ประเภทฟุตซอลหญิง ได้แก่ 
      ๑) นางสาวธนพร  จันทร์แจ้ง  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

   2) นางสาวศศิประภา  อยู่พันธ์  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
   3) นางสาวสุรัตน์  พระเนตรรัตน์ โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
   4) นางสาวหยาดนภา  อินเลี้ยง  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
   5) นางสาวชฎาพร  สุ่มประดิษฐ์  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
   6) นางสาวเกศรินทร์  ชนะภู  โปรแกรมวิชาเคมี 
   7) นางสาวณัฐมน อาจกล้า  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
   8) นางสาวสุทามาศ กุศลวงษ์  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
   9) นางสาวนาตยา  บุญคง  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

                      10) นางสาวภรณ์ทิพย์ รูปดี  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 11) นางสาวศศิธร พรมสอน  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

                      12) นางสาวฐิติธนา วงค์ต๊ะ  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                      13) นางสาวทิพวรรณ สุขเกษม  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
   14) นางสาวพรรภา แสงทอง                โปรแกรมวิชาการบัญชี 

  ๒. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 รางวัลเหรียญทอง ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๒ ภาคเรียน จ านวน  46 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ประเภทฟุตซอลทีมชาย 
     ๑) นายณัฐวุฒิ  ชัยสุข             โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

   2) นายศิริชัย  บัวเทศ   โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
   3) นายวีรพงษ์  ยิ้มย่อง   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
   4) นายธนพล จั่นหน ู   โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
   5) นายติดา คล้ายวงศ์ประยูร  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
                                                                                             /...6) นายรัฐพงศ์ 
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     6) นายรัฐพงศ์ พลับเกลี้ยง  โปรแกรมวิชาภาษาไทย(คณะมนุษยฯ) 
     7) นายศรัณยู  อยู่พันธ์  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
     8) นายจิตรภาณุ  โตมาก  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
     9) นายรัตนชัย ขุนพิลึก  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
   10) นายศิริบุญ หอมรื่น  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

                        11) นายขัตติยะ กรมพันธุ์  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                        12) นายชุมพร เขียวขาว  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
                        13) นายนิตชัย จอดสันเทียะ  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
                        14) นายเมธา แก้วเขียว  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
                        15) นายธัญเทพ กลิ่นหวล  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

  ประเภทเทเบิลเทนนิส 
     ๑6) นายจักรภพ พูลมณี       โปรแกรมวิชาพลศึกษา    
     17) นายเจษฏากร  กระหนาย   โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  

           ประเภทมวยไทยสมัครเล่น 
   18) นายปัญญา  อบเชย  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

                    ประเภทวอลเล่ย์บอลหญิง 
                       19) นางสาวแพรทอง  ก้อนค า   โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                       20) นางสาวศศินันท์  เผือกนาค  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
                       21) นางสาวสุทัศตรา อินกกผึ้ง  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                       22) นางสาวนภาพร   สมปัญญา  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                       23) นางสาวสุพรรณี  คมปลาด  โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร 
                       24) นางสาววรรณวิภา  แก้วสมบัติ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
                       24) นางสาววรรษชล   พิริยะพันธุ์ โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                       26) นางสาวพรวิภา มาน้อย  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
                       27) นางสาวแพรเงิน  อ านาจดี  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                       28) นางสาวสาวิตรี  สีนวน  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                       29) นางสาวอังขณา วิจิตรปัญญา โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

          ประเภทวอลเล่ย์บอลชาย 
  30) นายยุทธนา ทั่งทอง  โปรแกรมวิชาการตลาด 

                       31) นายจักรินทร์ ศรัทธานนท์  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                       32) นายพงศธร แอบพรมราช  โปรแกรมวิชาภาษาจีน (ครุศาสตร์) 
                       33) นายคมสันต์ วงษา   โปรแกรมวิชาการตลาด 
                       34) นายพรพิพัฒน์ อันเตวาสิก  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                       35) นายรัตพงษ์ ส่องแสง  โปรแกรมวิชาการตลาด 
                       36) นายวิทวัส ดอนสันเทียะ  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

                       /...37) นายเอนก 
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  37) นายเอนก อินยัง   โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                       38) นายพรพนิิต อันเตวาสิก  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                   39) นายณัฐภัทร เกิดอุทัย  โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 
                    ประเภทลอนเทนนิส 

  40) นายวุฒิพันธ์ เทศคลัง  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
                       41) นายพงษ์สุวัฒน์  ศรีสังข์  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
                       42) นายอิทธิพล ชนะภัย  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                       43) นายวลังการ ฉิมสุพร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
                       44) นายอนุพงษ์ เจริญศิลป์  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
                       45) นายณัฐกานต์ ยะหัวฝาย  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

                     ประเภทกรีฑา 
  46) นางสาวสุกัญญา ราชทรัพย์  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

3. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 รางวัลเหรียญเงิน ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  1 ภาคเรียน จ านวน  9 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ประเภทกรีฑา 
                         1 . นายทิวา  บุญส่ง   โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

    2. นางสาวเย็นฤดี เกิดอินสุข  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
    3. นางสาวนัตติกาล ปานสุด  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    4. นางสาวนฤมล   พุ่มใย  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

ประเภทเซปักตะกร้อหญิง 
              5. นางสาวกชนิภา ขันทองดี  โปรแกรมวิชาการบัญชี 
              6. นางสาวทรงพร วัฒนโฉมยง  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

    7. นางสาวดาราวดี  วงค์ครุฑ  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

ประเภทเปตองชาย 
    8. นายนพดล ค าสมศักดิ์  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
    9. นายวันชัย ทองแฟง  โปรแกรมวิชาการจัดการโลจีสติกส์ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 

 
 
 

                                        (รองศาสตราจารย์สุวิทย์   วงษ์บุญมาก) 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 


