
 
 

 

 

 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  รายช่ือนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู)   
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

********************************* 
   

  ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ก าหนดจัดโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะ
วัฒนธรรม (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู ) ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  ในวันพฤหัสบดีที่  16 มกราคม 2563                
ณ  หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และได้ประกาศรับสมัครไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณา
ทุนการศึกษา ได้พิจารณาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้มีทุนการศึกษา จ านวน 39 ทุน ทุนละ 6,530 บาท        
จ านวน 3 ทุน และทุนละ 5,000 บาท จ านวน 36  ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  1. ทุนการศึกษาจาก ครูขจรณรงค์  เทพจารี   จ านวน 5 ทุน ดังนี้ 
      1. นางสาววริศรา  อ่อนชาติ 

2. นางสาวฟาซีรา  ยูโซ๊ะ 
3. นางสาวธันวา  สิทธิพันธุ์ 
4. นางสาวเพ็ญนภา  อโนทิพย์ 
5. นางสาวปภาดา  พรหมเมศร์ 

2. ทุนการศึกษาจากกองทุนปักษ์ใต้นิวยอร์ก ดร.ศักดิ์สิน จ านวน 10 ทุน ดังนี้ 
1. นายปัณณธร  เจริญดี 
2. นายวรพงศ์  บัวบาน 
3. นางสาวโนรีนี  สน ิ
4. นางสาวญาดาวดี  อินทรภัณฑ์ 
5. นายสุรพงษ์  ด้วงเผือก 
6. นางสาวจิราพร  เวชภักดิ์ 
7. นางสาววาซีละห์  มะเด็ง 
8. นางสาวจันทกานต์  ชัยวิเศษ 
9. นางสาวสีนา  หับมะรัน 
10. นางสาวพิทยา  รัตนะชล 

3. ทุนการศึกษาจากนายแพทย์ดุสิต  นิมมานรัชต์ จ านวน 1 ทุน ดังนี้  
-  นายธนกฤต  เฉี้ยนเงิน 

4. ทุนการศึกษาจากสถาบันกวดวิชา ครูอุ๊ จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 
-  นายปฏิภาน  ซา 
 



 
 

5. ทุนการศึกษาจาก “กองทุนกีฬา สันติสุข ศรนารายณ์ ม.ทักษิณ” จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 
- นางสาวจันทิตา  พิเศษสินธ์ 

6. ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา และผศ.ดร.สุนทรา  
กล้าณรงค์ จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 

- นางสาวอาภัสรา  แก้วพงษ์ษา  

7. ทุนการศึกษาจากร้านธิดาสตูดิโอ  จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 
- นางสาวสุกัญญารัตน์ เผือกปาน 

8. ทุนการศึกษาจาก ผศ.ดร.สมภพ และอาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ  จ านวน 2 ทุน ดังนี้ 

1. นางสาวสุนิสา คงพลับ 
2. นางสาวอภิญญา แดงศรีวัลย์ 

9. ทุนการศึกษา ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ, นางปุญญาภา นิฐิพิเชฐ, อ.ประชิต คงรัตน์  
 และนางกิจจา ทองนิ่ม  จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 

-  นางสาวอมรศรี แซ่ลิ่ม 

10. ทุนการศึกษาจาก อ.ดร.วิภาฤดี วิภาวิน และอ.ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว   
จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 

- นางสาวปัทวรรณ สิงหโฆษิต 

11. ทุนการศึกษาจาก ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง และผศ.ดร.พัศรเบศวร์ เวชวิริยะสกุล   
จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 

- นางสาวชลิตา นพเช้า 

12. ทุนการศึกษาจาก อ.ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี  จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 
- นางสาวอินทุอร เมืองสง 

13. ทุนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จ านวน 2 ทุน ดังนี้ 
1. นางสาวบุษบา  บุญนวล 
2. นางสาวภัทราวดี  รัตนยุทธิ์ 

14. ทุนการศึกษาจาก อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 
- นางสาวรัฐริกานต์  พงศ์สวัสดิ์ 

15. ทุนการศึกษาจาก อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 

- นางสาวฐิติรัตน์  ไกรเทพ 

16. ทุนการศึกษาจาก อ.ดร.วิภาพรรณ อ.ดร.วิภาดา พินลา อ.ดร.วรินธร  เบญจศรี  
และอ.ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก จ านวน 1 ทุน ดังนี้  
- นางสาวธนัชพร  ทองสม 

17. ทุนการศึกษาจาก ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 
- นายณัฐวุฒิ  สุขทอง 
 



 
 

18. ทุนการศึกษาจาก ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง และอ.ฉัตรชยา รอดระหงษ์  จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 
- นางสาวลลิตา ชนะสุข 

19. ทุนการศึกษาจาก อ.ดร.นุชนาฏ ใจด ารงค์  จ านวน 2 ทุน ดังนี้ 
1. นายอาลีมีน  สาและ 
2. นางสาวณิรัฐฌา  ทองหนิด 

20. ทุนการศึกษาจาก อ.ดร.เกษม เปรมประยูร อ.ดร.ธัญชนก พูนศิลป์ และอาจารย์สุชาติ   
สุขะพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 

- นางสาวอาซูรา  เจ๊ะบือราเฮง 

21. ทุนการศึกษาจาก รศ.ดร.พูนสุข อุดม และ ผศ.ดร.สมจิตร  อุดม จ านวน 2 ทุน ดังนี้ 
1. นางสาวซูรีนา  สาแลแม 
2. นางสาวสุทธิกานต์  นุ่นเอียด 

22. ทุนการศึกษาจาก อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ จ านวน 1 ทุน ดังนี้  

- นางสาวชไมพร  จิตแปลง 

  ทั้งนี้ ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 
2563 ลงทะเบียนเข้าร่วม เวลา 12.30 น.  ณ หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา            
โดยขอความกรุณาให้นิสิตแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   15   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ)์ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน   

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 


