
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

เร่ือง นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ไดร้ับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2560 
********************** 

 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 ข้อ 26 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเหรียญดีประจ าปีการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติ ในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับผลการประเมิน
เป็น E  หรือ  F  ในปีการศึกษานั้น  มีความประพฤติเรียบร้อย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษานั้น ๆ 
ไม่ต่ ากว่า 3.60   และได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละคณะอันดับหนึ่งและอันดับสอง จะได้รับรางวัลเรียนดี
เหรียญทอง และเหรียญเงิน ตามล าดับ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเรียนดีประจ าปีการศึกษา 2560 
รางวัลเรียนดีเหรียญทอง และรางวัลเรียนดีเหรียญเงิน ของแต่ละคณะ ดังนี้ 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 รางวัลเรียนดีเหรียญทอง 
 1. นายอัศนี  ผลจันทร์ ค.บ.60.02.3 ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 4.00 
 2. นางสาวงามพร้อม ส่องศรี  ค.บ.60.02.10 คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 4.00 
 รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน 
 1. นางสาวอัญชนา ค าภาทู  ค.บ.60.02.1 ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 3.96 
 2. คณะเกษตรศาสตร์ 
  รางวัลเรียนดีเหรียญทอง 
 1. นางสาวสุภสัตรา วงศ์จ าปา วท.บ.59.06.3 สัตวศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.85 
 รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน 
 1. นางสาวสุนิษา  สายโน  วท.บ.60.06.6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
          คะแนนเฉลี่ย 3.83 
 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  รางวัลเรียนดีเหรียญทอง 
 1. นายธันยพัฒน์  โลหะสาร วท.บ.60.05.14 การจัดการโลจิสติกส์ 
          คะแนนเฉลี่ย 3.92 
  รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน 
 1. นางสาวลอง  เวง  วท.บ.60.05.2 เทคโนโลยีไฟฟ้า คะแนนเฉลี่ย 3.84 
 4. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 รางวัลเรียนดีเหรียญทอง 
 1. นายชนันพร  ขันแก้ว  วท.บ.59.11.3 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
          คะแนนเฉลี่ย 3.98 
  รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน  
 1. นายสหรัฐ  ชัยจันทร์ วท.บ.59.11.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
          คะแนนเฉลี่ย 3.90 



 5. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
  รางวัลเรียนดีเหรียญทอง  
 1. นางสาวมณฑาทิพย์ พูลสวัสดิ์ ส.บ.59.09.1  สาธารณสุขชุมชน  
           คะแนนเฉลี่ย 3.83 
  รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน  
 1. นางสาวจันทร์ธิดา โชติพันธ์  ส.บ.60.09.3  สาธารณสุขชุมชน  
           คะแนนเฉลี่ย 3.77 
 6. คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
  รางวัลเรียนดีเหรียญทอง 
 1. นายปฐมพร  สายสุด  พท.บ.59.08.1 การแพทย์แผนไทย 
          คะแนนเฉลี่ย 3.75 
 2. นางสาวสิริลักษณ์ กุมภาพงษ์ พท.บ.59.08.1 การแพทย์แผนไทย 
          คะแนนเฉลี่ย 3.75 
 7. คณะพยาบาลศาสตร์ 
  รางวัลเรียนดีเหรียญทอง 
 1. นางสาวโสภิดา สิทธิจันทร์ พย.บ.58.10.1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
          คะแนนเฉลี่ย 3.92 
 2. นางสาวพุธิตา  ยืนยาว  พย.บ.59.10.1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
          คะแนนเฉลี่ย 3.92 
  รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน 
 1. นางสาวชัญญานุช เครือดี  พย.บ.58.10.1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
          คะแนนเฉลี่ย 3.91 
 2. นางสาวนุชวรา แสงบัวท้าว พย.บ.59.10.1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
          คะแนนเฉลี่ย 3.91 
 8. คณะวิทยาศาสตร์ 
  รางวัลเรียนดีเหรียญทอง 
 1. นางสาวชฎาภรณ์ ค าแหง  วท.บ.60.01.4 คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.96 
  รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน 
 1. นางสาวอาภาพร บุญสอน  วท.บ.59.01.10 เคมี  คะแนนเฉลี่ย 3.94 
 9. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 รางวัลเรียนดีเหรียญทอง 
 1. นางสาวนลัทพร เชื้อชัย  บช.บ.60.04.2 บัญชีบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.00 
  รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน 
 1. นางสาวธารีรัตน ์ บุญเจริญ บธ.บ.60.04.3 การบัญชี คะแนนเฉลี่ย 3.92 
 2. นางสาวจุฑามาศ อุดมวรรณ บธ.บ.59.04.8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
          คะแนนเฉลี่ย 3.92 
 3. นางสาวอุไรวรรณ ศรีนาค  บธ.บ.59.04.1 การบัญชี คะแนนเฉลี่ย 3.92 
  10. คณะนิติศาสตร์ 
  รางวัลเรียนดีเหรียญทอง 
 1. นางสาวสกล  บุญเลิศ  น.บ.60.07.1   นิติศาสตรบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.84 
  รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน 
 1. นายนิตินันท์  เพชรรินทร์ น.บ.60.07.3   นิติศาสตรบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.83 



 11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  รางวัลเรียนดีเหรียญทอง 
 1. นางสาวภาวินีย ์ บุญชุ่ม  ศศ.บ.60.03.18  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
           คะแนนเฉลี่ย 4.00 
  รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน 
 1. นางสาวนิราวรรณ มนัยนิลก์ ศศ.บ.60.03.7 ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 3.95 
 2. นางสาวรุ่งทิวา กุลพรม  ศศ.บ.60.03.7 ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 3.95 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

                                                                                            
       (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
  
 
 
 


