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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์ 
ประเภททุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
……………………………………………………………………………….. 

 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายสนับสนุนให้ทุนการศึกษากับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี ส าหรับปีการศึกษา 2562 นี้ มีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น 89 คน ซึ่งมีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 
ก าหนดการทดสอบความสามารถ และสอบสัมภาษณ ์วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมใต้ตกึ
อาคาร 10  (โรงอาหารเย็น ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เวลา 08.30 น. – 15.30 น. 

08.30 น.  ผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทุกคน ลงทะเบียน ณ บริเวณลานกิจกรรมใต้ตึก อ.
10 
09.00 น. – 09.30 น. แจ้งรายละเอียดและแบ่งกลุ่มตามประเภท เพื่อทดสอบความสามารถ 
09.30 น. – 11.30 น. ทดสอบความสามารถ 
11.30 น. – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
12.30 น.  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ลงทะเบียน ณ อาคารเอนกประสงค ์
13.00 น. – 15.30 น.  สอบสัมภาษณ ์
15.30 น.  เสร็จสิ้นการทดสอบความสามารถ และสอบสัมภาษณ์  

 หมายเหต ุ:  เอกสารทีผู่ม้สีิทธิท์ดสอบความสามารถ และสอบสมัภาษณ ์ตอ้งน ามาด้วย 
1. รูปถ่ายมาตรฐานหนา้ตรงขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รปู 
2. ส าเนาใบแสดงผลการเรยีน  
3. แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) และ เอกสารอื่นๆทีเ่กีย่วข้อง 
ทีแ่สดงออกถงึความสามารถ เพือ่เปน็ส่วนประกอบในการพิจารณา 
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1. รายชือ่ผู้มีสทิธิ์เขา้ทดสอบความสามารถ และสอบสัมภาษณ ์จ านวนทั้งสิน้  89  คน  

ล าดับ ชือ่ – นามสกลุ 
1 นางสาวจิตรลดา  ภูมิช่วง 
2 นางสาวกวินตา  ประภาสะโนบล 
3 นางสาวศิริวรรณ  ชูมา 
4 นายชศูักดิ ์  ตุนา 
5 นางสาวศุภนุช   กวงแหวน 
6 นางสาวฟ้าสวย   เกิดอิ่ม 
7 นางสาวเพชรดา  ทองราช 
8 นายบัณฑิต  สิงหาชาร ี
9 นางสาวปาริฉัตร ไม้เมือง 
10 นายธนภัทร พ่วงแพ 
11 นางสาวรธีร กฤษณ์สุวรรณ 
12 นางสาวพลอยกันยา ธรรมลักษม ี
13 นายธนาธิป ย้ิมแก้ว 
14 นางสาวอารีรตัน์ ทาไทย 
15 นายภควัต ลิ้มโรจนวัตร์ 
16 นายเพชรจักรกฤษณ์ รอดศรี 
17 นางสาวกุลนรี เกิดอิ่ม 
18 นางสาวศุภาพิชญ์ มะโนด า 
19 นางสาวพิมพ์ลภัส ภู่ประดิษฐ ์
20 นางสาวอาทิติญา แสนสุก 
21 นางสาววีนัส สีด ี
22 นางสาวนิลาวรรณ นุ้ยเมือง 
23 นางสาวพรวิสา บุดดาเลิศ 
24 นายกฤษณะ สักคุณี 
25 นางสาวอนิษา พานิช 
26 นางสาวธัญญลักษณ์ เกตคุล้า 
27 นางสาวดวงกมล อาจสาล ี
28 นางสาวขนิษฐา โกมินทร ์
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ล าดับ ชือ่ – นามสกลุ 
29 นางสาวเบญจพร แก้วประสิทธิ ์
30 นางสาวกนกวรรณ ทองเลี่ยมนาค 
31 นางสาวพิจิตรา  ศรีวิลัย 
32 นายจตุรงค์  ยวนกระโทก 
33 นางสาวธิดารัตน์ ทองสงค ์
34 นางสาวมธุรส สังข์วรรณะ 
35 นายตะวัน จันทร์ไทย 
36 นายกษิดิศ โรจนพงษ ์
37 นางสาวพิชชาพร เนืองนันท ์
38 นายชานนท์ องค์วิเศษไพบูลย ์
39 นาย ธราธิป นักธรรม 
40 นายพงศธร อมรมงคล 
41 นายอาณกร งามทรัพย์มณ ี
42 นายธนศรณ์   สุวรรณทิพย์ 
43 นายนัทกร พลตรี 
44 นางสาวพุทธวิริยา สุขเกษม 
45 นางสาวชลธิชา นาทองแถม 
46 นายธนรัตน์ เวทย์นุวงศ์ 
47 นางสาวพีลดา ม่วงไทยงาม 
48 นายบุญภิวัฒน์ สุวรรณ์ชัย 
49 นางสาวลูกเกด แจ้งแจ่มญาณ 
50 นายปารุสฮ์ สาอะ 
51 นางสาวบุณยานุช เฉวียงภพ 
52 นางสาวเรนิตา สังข์วัฒนะ 
53 นางสาวธนพร วรภัทรธนโชต ิ
54 นางสาวฐิตาพร เจริญพรพิทักษ์ 
55 นางสาวสกุลหญิง เฝ้ากระโทก 
56 นางสาวชรินธร เย็นทรวง 
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ล าดับ ชือ่ – นามสกลุ 
57 นายศรศักด์ิ สงแช้ม 
58 นางสาวอาทิตยา กล่ินเกษร 
59 นายวิศิษฏ์ พลโยธา 
60 นางสาวนิตยา พาชื่นใจ 
61 นายเทวราช  นกแก้ว 
62 นายพิชาภพ สิทธิสม 
63 นางสาว นิศามณี สุขเกต ุ
64 นายศุภวิชญ์ ศรีสมาน 
65 นางสาวทิพวรรณ ฉวีภักดิ ์
66 นายธีธัช พงษภริูพัฒน์ 
67 นางสาวจุไรรัตน์ สัมมาพรัต 
68 นายชัยวัฒน์ สมบูรณ ์
69 นายคุณากร น้อยอุดม 
70 นางสาวจารุภา ใจยาว 
71 นางสาวณัฐสุดา เติมใจ 
72 นายต้นตระกูล ศรีถาการ 
73 นางสาวมาริษา มะโนวงค ์
74 นายปุญชรัสมิ์ ์พ่อไชยราช 
75 นางสาวธัญญารัตน์ กรณุา 
76 นายทักษ์ดนัย ก้อนอาทร 
77 นางสาวณัฐนิช อนุถาวร 
78 นายศิวกร ชัยสุวรรณ์ 
79 นางสาววรัชยา ทองทรง 
80 นางสาวณัฐพร นิลน้อย 
81 นางสาวปัณฑริกา ชัยราช 
82 นายธีระนิตย์  โอฮาตะ 
83 นางสาวปริชญา  สมเพชร 
84 นางสาวจงกลพรรณ  บุญประเสริฐ 
85 นางสาวสุธิดา  บุญรัตน์ 
86 นางสาวอรพรรณ ควงพันธ ์
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ล าดับ ชือ่ – นามสกลุ 
87 นางสาวสุชานาฎ  สมานวงศ ์
88 นายกรวิชญ์  ศรีสงคราม 
89 นางสาวธัญารัตน์  กรุณา 

 

                                            ประกาศ  ณ  วันที่  5   เมษายน พ.ศ. 2562 

     ส านักงานทุนการศึกษา          
                            กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ 

 


