
 

 
 

รายชือ่ผ่านการทดสอบความสามารถและการสอบสัมภาษณ ์ 
ประเภททนุผู้มคีวามสามารถพเิศษดา้นศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา 2562 

 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายสนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
 ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยจัดให้มีการสมัครขอรับทุนการศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ศิลปวัฒธรรมเป็นประจ าทุกปี บัดนี้ได้ส้ินสุดการทดสอบความสามารถแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบ  จ านวน 
60 ทุน ดังนี้ 
 
 
ที ่ ชือ่-สกลุ คณะ/สาขา ประเภท 

1 นางสาวชรินธร เย็นทรวง ศิลปศาสตร ์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธรุกิจ 

ดนตรีสากล 

2 นายพิชาภพ สิทธิสม นิติศาสตร ์ ดนตรีสากล 

3 นายคุณากร น้อยอุดม นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 

ดนตรีสากล 

4 นายตน้ตระกูล ศรีถาการ นิติศาสตร ์ ดนตรีสากล 

5 นางสาวพทุธวริิยา สุขเกษม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
/International Airline Business 

ดนตรีสากล 

6 นางสาวจงกลพรรณ บุญประเสริฐ นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 

ดนตรีสากล 

7 นายอาณกร งามทรัพยม์ณี นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 

ดนตรีสากล 

8 นายธนศรณ์   สุวรรณทพิย ์ นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 

ดนตรีสากล 

9 นาย ธราธปิ นกัธรรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
สาขาวิชาการจัดการบริการธรุกิจเรือส าราญ 

ดนตรีสากล 

10 นายชานนท์ องค์วิเศษไพบูลย ์ วิทยาลัยการบินและโทรคมนาคม 
สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบนิ 

ดนตรีสากล 

 

https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/th/branch.php?bid=13


11 นางสาวพิชชาพร เนืองนนัท์ วิทยาลัยนานาชาต ิ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ดนตรีสากล 

12 นายตะวนั จนัทร์ไทย นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

ดนตรีสากล 

13 นายพงศธร อมรมงคล วิทยาลัยนานาชาต ิ

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

ดนตรีสากล 

14 นายกษิดิศ โรจนพงษ ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดนตรีสากล 

15 นายเทวราช  นกแก้ว นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

16 นางสาวนิตยา   พาชื่นใจ บรหิารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

17 นางสาวนิศามณี สุขเกต ุ วิทยาลัยนานาชาต ิ

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

18 นางสาวบณุยานุช เฉวียงภพ นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

19 นางสาวสุธิดา  บญุรตัน ์ วิทยาลัยนานาชาต ิ

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

20 นางสาวอรพรรณ ควงพนัธ ์ นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

21 นางสาวเบญจพร แกว้ประสิทธิ์ นิติศาสตร ์ นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

22 นางสาวกนกวรรณ ทองเล่ียมนาค วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

23 นางสาวพิจิตรา  ศรีวิลัย บัญช ี นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

24 นายจตุรงค์  ยวนกระโทก นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

    



25 นางสาวธิดารัตน์ ทองสงค ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

26 นางสาวนิลาวรรณ นุ้ยเมือง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ    

สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ว 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

27 นางสาวอาทิตญิา แสนสุก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

28 นางสาวพรวิสา บุดดาเลิศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

29 นางสาวอนษิา พานิช นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

30 นางสาววีนัส สีดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

31 นางสาวพมิพ์ลภัส ภูป่ระดิษฐ์ นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

32 นางสาวศุภาพิชญ์ มะโนด า บัญช ี นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

33 นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุคล้า นิเทศศาสตร์    
สาขาวิชาการออกแบบส่ือสารออนไลน ์

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

34 นางสาวดวงกมล อาจสาล ี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

35 นางสาวขนิษฐา โกมินทร ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

36 นายกฤษณะ สกัคุณ ี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

สาขาวิชาการจัดการบริการธรุกิจเรือส าราญ 

นาฏศิลป์และแดนเซอร ์

37 นางสาวลกูเกด แจ้งแจ่มญาณ ศิลปศาสตร ์

สาขาวิชาษาอังกฤษส่ือสารธุรกจิ 

ดนตรีไทย 

38 นายชัยวัฒน์ สมบรูณ ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

การจัดการโรงแรม 

ดนตรีไทย 

    



39 นางสาวอารีรัตน์ ทาไทย นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

ดนตรีไทย 

40 นายภควัต ลิม้โรจนวตัร ์ นิเทศศาสตร ์

สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

ดนตรีไทย 

41 นายเพชรจกัรกฤษณ์ รอดศร ี วิทยาลัยนานาชาติ    

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ดนตรีไทย 

42 นางสาวมธรุส สังข์วรรณะ วิทยาลัยการบินและโทรคมนาคม 

สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบนิ 

ดนตรีไทย 

43 นางสาวกุลนรี เกิดอิม่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ    
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ว 

ดนตรีไทย 

44 นางสาวพลอยกันยา ธรรมลักษมี วิทยาลัยนานาชาติ    
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ดนตรีไทย 

45 นางสาวรธรี กฤษณ์สุวรรณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ    
สาขาวิชาการจัดการบริการธรุกิจเรือส าราญ 

ดนตรีไทย 

46 นายธนาธปิ ยิ้มแกว้ นิเทศศาสตร์    
สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

ดนตรีไทย 

47 นายกรวิชญ์   ศรีสงคราม วิทยาลัยนานาชาติ    
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ขับร้องและพิธีกร 

48 นายธีระนติย์  โอฮาตะ ศิลปศาสตร ์   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธรุกิจ 

ขับร้องและพิธีกร 

49 นางสาวณัฐสุดา เติมใจ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ    
สาขาวิชาธรุกิจการบิน 

ขับร้องและพิธีกร 

50 นายธีธัช พงษ์ภรูพิัฒน์ นิเทศศาสตร์    
สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 

ขับร้องและพิธีกร 

51 นางสาวกวนิตา ประภาสะโนบล วิทยาลัยนานาชาติ    
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

ขับร้องและพิธีกร 

52 นางสาวเพชรดา ทองราช วิทยาลัยนานาชาติ    
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

ขับร้องและพิธีกร 

53 นายบณัฑิต สิงหาชาร ี วิทยาลัยนานาชาติ    
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

ขับร้องและพิธีกร 



54 นางสาวปาริฉตัร ไม้เมือง นิเทศศาสตร์    
สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

ขับร้องและพิธีกร 

55 นายธนภทัร พ่วงแพ วิทยาลัยนานาชาติ    
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

ขับร้องและพิธีกร 

56 นางสาวศิริวรรณ ชมูา นิเทศศาสตร์    
สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

ขับร้องและพิธีกร 

57 นางสาวศุภนุช กวงแหวน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ    
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

ขับร้องและพิธีกร 

58 นางสาวฟ้าสวย เกิดอิ่ม ศิลปศาสตร ์   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธรุกิจ 

ขับร้องและพิธีกร 

59 นายชศูักด์ิ ตนุา วิทยาลัยนานาชาติ    
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

ขับร้องและพิธีกร 

60 นางสาวจิตรลดา ภมูิช่วง วิทยาลัยนานาชาติ    
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

ขับร้องและพิธีกร 

 
นกัศกึษาปฏบิตัดิงันี ้
 

วันที ่21 พฤษภาคม 2562  นักศกึษาทนุศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา 252 รายงานตวัพรอ้มลงทะเบียน  
เวลา 10.00 – 12.00 น.    ที่อาคาร 11 ชัน้ 12 ห้อง 12A03   
 
 
    จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 
 
     ประกาศ ณ วนัที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 

                                                                              ส านกังานทุนการศกึษา มหาวทิยาลัยศรปีทุม 


