
รายช่ือผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีท่ี 17  ประจ าปีการศึกษา 2565 (ปริญญาตรี ปี 1)

1 นางสาว พรรวษา สารสิทธ์ิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

2 นาย ธนิท ฐานิธรณ์ คณะบริหารธุรกิจ การเงิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 นางสาว ดิยานา หลงหัน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
4 นางสาว อรญา สุดถนอม คณะบริหารธรุกิจ การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

บพิตรพิมุข มหาเมฆ

5 นางสาว กวิสรา โออัครกุล คณะบริหารธุรกิจ บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนย์พณิชยการพระนคร

6 นางสาว อัญชลี ณพล คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตศาลายา

7 นางสาว เชษฐ์ธิดา แสนค าลือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

8 นางสาว สุรีพร คล้อยนาม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์นนทบุรี

9 นางสาว อนัญญา รีวิจิตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์นนทบุรี

10 นางสาว นลินนิภา เกสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา

11 นางสาว ปารณีย์ วังชาวนา คณะบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

12 นางสาว สุวนันท์ ทองอ่ิม คณะบริหารธุรกิจ บัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 นางสาว มินตรา ทองตัน คณะวิทยาการจัดการ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14 นางสาว สุชาดา ดาราฉาย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15 นางสาว ฮาอีดะห์ มะสะ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
16 นางสาว สวรินทร์ สายสว่าง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
17 นางสาว ฐิติกาญจน์ เมฆป่ัน คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
18 นางสาว ปุณชญาณัฏฐ์ แก้วเกตุ วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม นวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
19 นางสาว ฟาฎีละห์ จะปะกิยา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
20 นางสาว มนัสยา หมัดหมีม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

21 นางสาว นูรมา สะตือบา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

22 นางสาว จิรนัฏ เรืองโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23 นางสาว ปุญญิศา ฉายอรุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24 นางสาว สุรัสวดี จันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25 นาย เอกนรินทร์ โนนบุดศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

26 นาย ธนกฤต แซ่ย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
27 นาย กฤตเมธ ช านาญคีรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
28 นาย สุทัศน์ กาแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
29 นางสาว ฉันทิสา ชลวิทย์เลิศศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมา

30 นางสาว สุพิชญา ชลวิทย์เลิศศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา

31 นาย วรจิตร สีระวัน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
32 นาย ศิขเรศ เปภักดี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
33 นางสาว สิริวรรณ ค าโสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
34 นาย ณัฐวุฒิ มัฆมาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
35 นาย เรวัฒน์ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
36 นาย กรวิชญ์ วงษ์เนตร คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษาล าดับ คณะ



รายช่ือผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีท่ี 17  ประจ าปีการศึกษา 2565 (ปริญญาตรี ปี 1)

ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษาล าดับ คณะ

37 นาย นราธิป แก้วประดับ คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38 นางสาว ชมพู่ กุลสุทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
39 นางสาว ชัชชญา สุขรมย์ คณะเกษตร โภชนาการและการก าหนดอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
40 นาย พีรภัทร์ แซ่ต้ัง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

พระนครใต้

41 นางสาว เมทิกา หลีกอธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
พระนครใต้

42 นางสาว กมลวรรณ เอ้ือวงศ์อารีย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนย์เขตโชติเวช

43 นางสาว นริศรา เลิศงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนย์พระนครเหนือ

44 นางสาว ชลันดา สาลีผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตศาลายา

45 นางสาว ยลิตา บือซา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
46 นางสาว ไฮซินด์ สะมะแอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
47 นางสาว เพลงพิณ เกลียวทอง คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
48 นางสาว อัญชนุตา แวดไธสง คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
49 นางสาว เบ็ญจมาพร สมวาที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
50 นาย อภิสิทธ์ิ วรพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

51 นางสาว วิมลณัฐ วันนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว
52 นางสาว ณิชากร อุปริพุทธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
53 นางสาว วัลลภา อุปริพุทธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
54 นางสาว สุวพิชญ์ มรกฎ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

55 นาย ยุลกีฟลี แม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร

เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

56 นาย มังโสร หะนัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
57 นาย ศุภชัย กฤตสามารถ คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
58 นางสาว ฟาตีฮะห์ หะยีสะมะ วิทยาศาสตร์บัณฑิต อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา
59 นาย วิษณุพร พรหมสิรินิมิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 นางสาว ก่ิงพลอย แซ่ยาง คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
61 นาย ณัฐภัทร วิเชียรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
62 นางสาว ฟาร์นาซีเร๊าะ โส๊ะหมัน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
63 นาย ฮัมดี ดอเลาะ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
64 นาย ฮาริส กูสยุม คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
65 นาย จิรณัฐ จันทรมาลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
66 นางสาว พิมพิสา โยระบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

67 นาย รุ่งโรจน์ นุชิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

68 นางสาว สุดารัตน์ สมแสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
69 นางสาว ริลณี สังหันกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาการ

คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

70 นางสาว นูรฮาฟีดาน มามะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

71 นางสาว อิสวาณีย์ เจะนุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

72 นางสาว อัจฉรียา เรืองสมานวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตศาลายา



รายช่ือผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีท่ี 17  ประจ าปีการศึกษา 2565 (ปริญญาตรี ปี 1)

ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษาล าดับ คณะ

73 นางสาว ณัฐณิชา งามสุข คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา

มหาวิทยาลัยบูรพา

74 นางสาว มินตรา หม่ืนป้อม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา

มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตบางแสน

75 นางสาว ณัฐธิดา ธรรมโส คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
76 นาย รพีพล เหลียงพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
77 นางสาว ปาจีรนันท์ เกตุเป้า วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริม

สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

78 นาย รัชชานนท์ คงกล่ิน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริม
สุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

79 นางสาว ฐานัดดา พรหมมินทร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี
80 นางสาว พลอยชมพู สุขส าราญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี
81 นางสาว ณิศวรา ดวงสอน คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร
พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

82 นางสาว พรพรรณ วิเศษกันทรากร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร

พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

83 นางสาว กุลธิดา ตะบิ คณะผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน สาขาพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


