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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนดีเด#น ประจําป$การศกึษา 2564  
…..........................………........…….. 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได�พิจารณาให�ผู�สําเร็จการศึกษา ประจําป&การศึกษา 2564 ท่ีได�คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรสูงสุดในแต2ละหลักสูตร เป3นผู�ท่ีสมควรได�รับรางวัลผลการเรียนดีเด2น เพ่ือเป3นเกียรติประวัติและ
เป3นตัวอย2างแก2นิสิตป6จจุบันท่ีพึงยึดถือเป3นแบบอย2างท่ีดีต2อไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 
แห2งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณท่ี 1433/2565  
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มอบอํานาจและภารกิจให�รองอธิการบดีฝAายวิชาการและการเรียนรู� ปฏิบัติ
หน�าท่ีแทนอธิการบดี จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมี 
ผลการเรียนดีเด2น ประจําป&การศึกษา 2564 ดังตารางแทบท�ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี  5  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
   (รองศาสตราจารยF ดร.สุทธิพร  บุญมาก) 
   ผู�รักษาการแทนรองอธิการบดีฝAายวิชาการและการเรียนรู� ปฏิบัติหน�าท่ีแทน 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ตารางแนบทายประกาศ 
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป$การศึกษา 2564 ที่มีผลการเรียนดีเด#น 

 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นางสาวกวิสรา กลแกม ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษยF โรงเรียนพลวิทยา (สงขลา) 
2 นางสาววาทิณี หลปีุAม ศศ.บ. การบรหิารและพัฒนาชุมชน โรงเรียนรุ2งโรจนFวิทยา (สงขลา) 
3 นางสาวพิมวริษา ขุทรานนทF นศ.บ. นิเทศศาสตรF โรงเรียนสทิงพระวิทยา (สงขลา) 
4 นางสาวศรไีตรรัตนF ภูวมโนนาถ ศศ.บ. บรรณารักษศาสตรFและสารสนเทศศาสตรF โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปKอมนอก) (สงขลา) 
5 นางสาวกิตตญิานี ภิญโญ ศศ.บ. ประวัตศิาสตรF โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช) 
6 นางสาวณัฐพร พรมเวศ ศศ.บ. ภาษาจีน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (กระบี่)  
7 นางสาวอมราวดี หนูนุ2น ศศ.บ. ภาษาญี่ปุAน โรงเรียนวรนารเีฉลมิ (สงขลา) 
8 นางสาวนูลียานา ดอเลาะ ศศ.บ. ภาษามลายู โรงเรียนธรรมวิทยามลูนิธิ (ยะลา) 
9 นายจิรายุส อิ่มใจ วท.บ. ภูมิศาสตรF โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ชุมพร) 

10 นายพศวีรF กิตตสิุภานนทF รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรF โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน (พังงา) 
11 นางสาวพิทยาภรณF เศวตพรหม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา (นครศรีธรรมราช) 
12 นายณัฐวุฒิ สําล ี ศศ.บ. ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎรFพิทยา (สุราษฎรFธานี) 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร2 
ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นางสาวพัชรี พัชรกอบชัย ดศ.บ. ดุรยิางคศาสตรFสากล โรงเรียนสะเดา (ขรรคFชัยกัมพลานนทFอนุสรณF) (สงขลา) 
2 นายณัฐพล สุริพงศF ศป.บ. ทัศนศิลปQ โรงเรียนวรนารเีฉลมิ (สงขลา) 
3 นางสาวฐิตวันตF บุญชู ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ โรงเรียนห�วยยอด (ตรัง) 
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คณะศึกษาศาสตร2 
ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นางสาวอามีเนRาะ ยีอามRะ กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา โรงเรียนศาสนูปถัมภF (ป6ตตานี) 
2 นางสาววิลาสินี อินทรกุล กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (5 ป&) โรงเรียนสตรีพัทลุง (พัทลุง) 
3 นางสาวสุวรรณญา บางโรย กศ.บ. คณิตศาสตรF (5 ป&) โรงเรียนฉวางรัชดาภเิษก (นครศรธีรรมราช) 
4 นางสาวณัฐวรรณ แสงประดับ กศ.บ. ชีววิทยา (5 ป&) โรงเรียนสงขลาวิทยาคม (สงขลา) 
5 นายศรณัยFภัทร วัจนไพศาล กศ.บ. พลศึกษา (5 ป&) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจรกิ (นครศรีธรรมราช) 
6 นายอิทธิพล เพชรแก�ว กศ.บ. ฟTสิกสF (5 ป&) โรงเรียนสิชลประชาสรรคF (นครศรีธรรมราช) 
7 นายวีรสิทธิ์ ช2วยสุวรรณ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ป&) โรงเรียนสภาราชินี (ตรัง) 
8 นายยุทธิชัย อุปการด ี กศ.บ. ภาษาไทย (5 ป&) โรงเรียนสตรีทุ2งสง (นครศรีธรรมราช) 
9 นางสาวเกศินี ขาวหนูนา กศ.บ. ศิลปศึกษา (5 ป&) โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทยF (ยะลา) 

10 นายพนัส นภบุตรF กศ.บ. สังคมศึกษา (5 ป&) โรงเรียนเมืองสรุาษฎรFธานี (สุราษฎรFธานี) 
11 นางสาวสุรวี เรืองมาก กศ.บ. เคมี (5 ป&) โรงเรียนสภาราชินี (ตรัง) 
12 นางสาวยมาภรณF ช2วยเอื้อ กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมลูนิธิ (ตรัง) 

 

คณะเศรษฐศาสตร2และบริหารธุรกิจ 
ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นางสาวสุธิดา ศิริอาชาพันธF บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค�าสมยัใหม2 โรงเรียนสะเดา (ขรรคFชัยกัมพลานนทFอนุสรณF) (สงขลา) 
2 นางสาวสมฤทัย เส็นหมาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค�าสมยัใหม2 ภาคปกติ เทียบ 4 ป&  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ2 (สงขลา) 
3 นายซอบรี มาหะมะยูโซะ บธ.บ. การตลาด โรงเรียนธรรมวิทยามลูนิธิ (ยะลา) 
4 นางสาวสุทธิดา ชายสงคF บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ โรงเรียนสะเดา (ขรรคFชัยกัมพลานนทFอนุสรณF) (สงขลา) 
5 นางสาวฐิติญาธร สัมพันธF บช.บ. การบัญชี โรงเรียนอ2าวลึกประชาสรรคF (กระบี่) 
6 นางสาวนัจญมี นุ�ยเด็น บช.บ. การบัญชี ภาคปกติ เทียบ 4 ป&  วิทยาลัยเทคนิคสตลู (สตลู) 
7 นางสาวกฤติกานตF พิณธFมณ ี ศ.บ. เศรษฐศาสตรF โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง (กระบี่) 
8 นางสาววนัชพร ประสมพงษF บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค�าสมยัใหม2 ภาคสมทบ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ2 (สงขลา) 
9 นางสาวอาฟรีดา แวหะมะ บช.บ. การบัญชี ภาคสมทบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาป6ตตานี (ป6ตตานี) 
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คณะนิติศาสตร2 
ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นายธนโชติ เพชรอินทรF น.บ. นิติศาสตรF โรงเรียนสตรีภเูก็ต (ภูเก็ต) 
2 สิบตํารวจตรีพงษFดนัย สุวรรณชาตร ี น.บ. นิติศาสตรF ภาคสมทบ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา (สงขลา) 
3 นายผดุงเกียรติ ผิวแดง น.บ. นิติศาสตรF ภาคสมทบ Block Course โรงเรียนวรนารเีฉลมิ (สงขลา) 

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นางสาวรัติกาล เสาดํา รป.บ. การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม โรงเรียนสตรีพัทลุง (พัทลุง) 
2 นายนริศ จันทโหม รป.บ. การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา (สงขลา) 

 

คณะวิทยาศาสตร2 
ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นางสาวณัฐพร สะตะ วท.บ. คณิตศาสตรF โรงเรียนพิปูนสังฆรักษFประชาอุทิศ (นครศรีธรรมราช) 
2 นายนพดล หนุนอนันตF วท.บ. จุลชีววิทยา โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร (พัทลุง) 
3 นางสาวธิดารตันF สงสุข วท.บ. ชีววิทยา โรงเรียนสตรีพัทลุง (พัทลุง) 
4 นางสาวปฏิญญา แซ2ตั้ง วท.บ. ฟTสิกสF โรงเรียนกะปงพิทยาคม (พังงา) 
5 นายมะซอและ สนิเจRะนะ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอรF โรงเรียนดารสุสาลาม (นราธิวาส) 
6 นางสาวสุฑาวดี ปลองคีร ี วท.บ. วิทยาศาสตรFการประมงและทรัพยากรทางน้ํา โรงเรียนพนมเบญจา (กระบี่) 
7 นายปริญญา เพชรวงคF วท.บ. วิทยาศาสตรFสิ่งแวดล�อม โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ (สงขลา) 
8 นางสาวนิศารตันF ทรพิศ วท.บ. เคม ี โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ (สงขลา) 
9 นางสาวศรุดา ศิริวัฒนF วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม โรงเรียนพระแสงวิทยา (สุราษฎรFธานี) 

10 นางสาวจรรยพร ทองประสพ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสตลูวิทยา (สตูล) 
 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชมุชน 
ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นางสาวเจนจิรา แสงมณีประดับ วท.บ. สัตวศาสตรF โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒนF (สงขลา) 
2 นางสาวกาญจนา พรหมช2วย วท.บ. เกษตรศาสตรF โรงเรียนตะโหมด (พัทลุง) 
3 นางสาวบารือกิซ ดือเรRะ วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน โรงเรียนบํารุงอิสลาม (ป6ตตานี) 
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คณะวิทยาการสุขภาพและการกฬีา 
ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นายซาฟาวี มะเเม พท.บ. การแพทยFแผนไทย โรงเรียนอัตตรักียะหF อิสลามยีะหF (นราธิวาส) 
2 นายศิระเกล�า เพิ่มทรัพยF วท.บ. วิทยาศาสตรFการกีฬา โรงเรียนสตรีทุ2งสง (นครศรีธรรมราช) 
3 นางสาววิยดา ไกรทิพยF วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรF (นครศรีธรรมราช) 
4 นางสาวอัสมรี2า หลงจิ ส.บ. สาธารณสุขชุมชน โรงเรียนดารลุมาอาเรฟมลูนิธิ (สตลู) 

 

คณะนิติศาสตร2 
ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นายกฤษเนศ ดํารงกุลรัตนF น.บ. นิติศาสตรF โรงเรียนพัทลุง (พัทลุง) 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร2 
ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นางสาวอภิสรา รัตนวงศF วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลเิมอรF โรงเรียนนราธิวาส (นราธิวาส) 

 

คณะพยาบาลศาสตร2 
ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นางสาวประภัสสร วิลยัเลิศ พย.บ. พยาบาลศาสตรF โรงเรียนหาดใหญ2รัฐประชาสรรคF (สงขลา) 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
ที่ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร โรงเรียนเดิมก#อนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 นางสาวพัชนี เพ็ชรFรัตนF วท.บ. วิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) 

 


