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เลขที่ ข้อมูล 

 

 
05016 

นางสาวศิรพิร  นุชเทศ                         

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

 

05052 

นางสาวจรรยพร ฉัตรแก้ว 

The Business Administration (BBA)  

Major in Marketing 

Mahidol University International College 

 

 

05062 

นางสาวลภัส  บุณยะเวศ 

คณะนิติศาสตร์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

05085 

นางสาวนิชาภา  วัฒนชาติ                  

 คณะอักษรศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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05122 

นางสาวรุจิรางค์  ขวาหาญ 

Bachelor of Economics (International Program) 

Thammasat University 

 

 

05643 

นายกรวิชญ์ ฤกษ์สุขรุ่งเรอืง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 สาขาเกมและสื่อโต้ตอบ   

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

05700 

นายอิทธิเชษฐ์ กล้าแข็ง 

คณะนิเทศศาสตร์  สาขาโทรทัศน์วิทยุ   

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ทุนการศกึษามหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง 

 

 

06072 

นายกฤษฎิ์  ยิ้มเจริญ 

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์  

การสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์  

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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06247 

นายก้องภพ นพรัตน ์

คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

06251 

นายชวินธร วัชระครินิทร์ 

คณะดิจิตอลอาร์ต   

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

06262 

นางสาวณิชาดา  อิ่มกลับ 

คณะอุตสาหกรรมบริการ    

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

สาขาวิชาการจัดการธุรกจิบรกิาร 

และอุตสาหกรรมไมซ์   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน 
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06268 

นายปยิพัชร์  บุญบรรเทิง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

06269 

นางสาวบัณฑิตา ชุมโชติ 

Bachelor of Arts in Entrepreneurial Economics 

สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

 

06271 

นางสาวนภัสสร รักสุจรติกุล 

คณะบัญช ี สาขาบัญชี   

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

 

06285 

นางสาวธีราภรณ์ ดีนสิสัย ณ หนองคาย 

คณะนิติศาสตร์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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06291 

นางสาวเเทนรัก พจน์ประสาท 

Business Administration (BBA) 

 International Program                       

Chulalongkorn University 

 

 

06297 

นางสาวธีราภร จันทร์เงนิ 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี 

สาขาการบัญชี                   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

 

06298 

นางสาวรชนีรมณ์  แป้งค า 

คณะบัญช ี สาขาบัญชี  

  วิทยาลัยเทคนคินครปฐม   

 

 

06299 

นางสาวศวิตา รัตนนาคินทร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์                       

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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06301 

นายเอกอิทธิ์ วรานุศุภากุล 

คณะดิจิตอลมเีดยี  สาขาเกมและอินเตอร์แอคทีฟ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

 

06312 

นางสาวสุวิชยาพร พรศาลนุวัฒน์ 

Bachelor of Arts (B.A.)  Major in International 

Relations and Global Affairs.  

Mahidol University International Collage (MUIC) 

 

 

06316 

นางสาวพัณณิพักตร์  อาภาตั้งตระกูล 

Bachelor of Science (B.Sc.), 

 Management Technology 

Sirindhorn International Institute of Technology, 

Thammasat University 

 

 

06422 

นายวิรทิธิ์พล จันทรศิริจัน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาการออกแบบนเิทศศลิป์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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06472 

นางสาวชวิศา อัศววิมล 

BACHELOR OF ARTS AND SCIENCE IN INTEGRATED 

INNOVATION  

(INTERNATIONAL PROGRAM) (BASCII)  

Chulalongkorn University 

 

 

06594 

นายปาณัสม์ วานิชผล 

คณะสถาปัตยกรรม   

สาขาศิลปอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 

06606 

นายพลัง  สิงหสุต 

College of Social Communication Innovation  

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

 วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจทิัล 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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07423 

นายเมธาสทิธิ์ งามล ายวง 

คณะเศรษฐศาสตร์  

สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

07576 

นางสาวทอแสง ทรัพย์รื่นรมย์ 

คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

07898 

นางสาวณิชา จึงรุ่งเรืองถาวร 

คณะมัณฑนศลิป์  สาขาออกแบบนเิทศศลิป์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

 

 

09061 

นายเจตพัฒน์ ลอยรัตน์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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09312 

นายศุภณัฐ  เที่ยงอยู ่

คณะนิเทศศาสตร์  สาขาศลิปะการแสดง 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 
09512 

นายกฤชภัทร   สุขจิตรฐากุล 

คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต   

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

09604 

นายฐาน หัตถสัมฤทธิ์ 

คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด  

หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

09607 

นางสาวภิญญณัฎฐ์ เรืองวรากร 

Bachelor of Business Administration 

 (International Program)  Kasetsart University 
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11134 

นางสาวณัชชา มงคลวัฒนานนท์ 

คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

11152 

นายพิรชัช เพชรรัตน์ 

คณะรัฐศาสตร์  สาขาการเมอืงการปกครอง 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 


