
 
  

 

ประกาศส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ  

“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

_______________________________ 

ตามที่ ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ประกาศให้ผู้ที่มีความสนใจ    

ร่วมสมัครเข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามประกาศส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการ

ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ด าเนินกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนแล้วเสร็จ  

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ   

สายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด าเนินการยืนยันการรับทุนการศึกษาตามแบบยืนยันการขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  

     

 

     

 (นายสุภกร บัวสาย) 

 ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
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บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก แนบท้ายประกาศส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ  

“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

-------------------------------------------------------------------------- 

รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รอบท่ี ๑ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อสกุล สกุล ชื่อสถานศึกษา คณะ สาขา จังหวัด 

๑ นางสาว เกษณี พิทักษ์ถาวรกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) เชียงใหม่ 

๒ นาย ชนกันต์ เสนีย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า              
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร 

๓ นางสาว ชนัดดา ขันธ์คามโภชก์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕   
(วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี) 

 การโรงแรม เพชรบุร ี

๔ นาย ชัชวาลย ์ โพธิ์แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
พระนครเหนือ 

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด กรุงเทพมหานคร 

๕ นาย ณเรศน์ หนูสู สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑  
(วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่) 

 การโรงแรม เชียงใหม่ 

๖ นาย ณัฐพงศ์ แสงสูงเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร 

วิศวกรรมไฟฟ้า จันทบุรี 

๗ นาย ทินกร สุปะมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุสาตร์ อุตสาหกรรมอิเล็ ก  
ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

ขอนแก่น 

๘ นาย เทพพิทักษ์ ทองหล่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
พระนครเหนือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร 



 

 
  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อสกุล สกุล ชื่อสถานศึกษา คณะ สาขา จังหวัด 

๙ นาย ธนภัทร พิศแพว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
พระนครเหนือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร 

๑๐ นาย ธนวัฒน ์ นาแสวง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า           
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วิศวกรรมศาสตร ์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ และ
การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด 

กรุงเทพมหานคร 

๑๑ นาย ธราเทพ บัวลอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่ 

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรม
โทรคมนาคม) 

เชียงใหม่ 

๑๒ นางสาว ธิดาพร ศรีอ่อน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

อุบลราชธาน ี

๑๓ นาย ธีรภัทร์ ธิบูรณ์บุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

อุบลราชธาน ี

๑๔ นางสาว นรินทร์รัตน์ พิมลพรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นครราชสีมา 

๑๕ นาย ปกรณ์ ยิ่งมีมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ า 

ประมง เชียงใหม่ 

๑๖ นาย ปฏิภาณ อัศวเจริญกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
พระนครเหนือ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตรวิศวกรรมเครื่องกล กรุงเทพมหานคร 

๑๗ นาย ปัญจพล บานเพียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปทุมธาน ี

๑๘ นางสาว พชรมล ตามกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
พระนครเหนือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

กรุงเทพมหานคร 

๑๙ นางสาว พรทิพย์ วนาสนสกุล สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ  
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี) 

 เทคโนโลยีการผลิตพืช อุทัยธานี 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อสกุล สกุล ชื่อสถานศึกษา คณะ สาขา จังหวัด 

๒๐ นาย พรหมมินทร์ แสงวิเชียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น 

๒๑ นางสาว พิไล ขวัญเลิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่ เชียงใหม่ 

๒๒ นาย ภัคพล เลิศพิทักษ์สิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เเละ
โทรคมนาคม 

ขอนแก่น 

๒๓ นางสาว ภัทรดา พร้อมกิจจา
นนท์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
พระนครเหนือ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร 

๒๔ นาย ภัทรพล แสงบัวภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นครราชสีมา 

๒๕ นางสาว ภัทราภรณ์ ไทยเอ้ือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สกลนคร 

๒๖ นาย ภาณ ุ ม่วงอ่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตตาก 

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล ตาก 

๒๗ นาย ภีรพัฒน์ พิมพ์ไกรดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
พระนครเหนือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี อิ เล็ กทรอนิกส์  
(เครื่องมือวัดและควบคุม) 

กรุงเทพมหานคร 

๒๘ นาย ภูวดล ช่องศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลิตกรรมการเกษตร การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร เชียงใหม่ 

๒๙ นาย วรวัฒน ์ มณีสาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

สกลนคร 

๓๐ นาย วีรชล จันทร์มูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบราง ปทุมธาน ี



 

 
  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อสกุล สกุล ชื่อสถานศึกษา คณะ สาขา จังหวัด 

๓๑ นาย ศรปราชญ์ ลี้มงคลกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

ขอนแก่น 

๓๒ นาย ศักรินทร์ สิงหอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นครปฐม 

๓๓ นางสาว ศิริพร กระจ่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปทุมธาน ี

๓๔ นาย ศุภชัย วงษ์สิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
พระนครเหนือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

กรุงเทพมหานคร 

๓๕ นางสาว สิรินญา ดีวันดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
พระนครเหนือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนยีวิศวกรรมการออก
เเบบเเละผลิตเครื่องจักรกล 

กรุงเทพมหานคร 

๓๖ นางสาว อชิรญา สารี สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ                 
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา) 

 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ นครราชสีมา 

๓๗ นาย อภิรักษ์ ฟักทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการวัดควบคุม กรุงเทพมหานคร 

๓๘ นางสาว อรอุมา เอมสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรม
ระบบราง) 

ขอนแก่น 

๓๙ นางสาว อัสมา นพกะ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
(วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์) 

 เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สงขลา 

๔๐ นางสาว เอ้ือมพร อินทยุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ 
(วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก) 

 เทคโนโลยีไฟฟ้า พิษณุโลก 
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รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รอบท่ี ๒ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อสกุล สกุล ชื่อสถานศึกษา คณะ/วิทยาลัย สาขา จังหวัด 

๑ นาย ซาการียา มะดือราวี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย              
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
การอาหาร 

นครศรีธรรมราช 

๒ นางสาว ปรารถนา สว่างไสว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจและการ
บัญชี 

นวัตกรรมการบริการและ       
การท่องเที่ยว 

ร้อยเอ็ด 

๓ นางสาว ปวริศา ใจสดใส สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคเหนือ (วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่) 

 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เชียงใหม่ 

๔ นางสาว มานิตา สะอาดชัยกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลิตกรรมการเกษตร การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร เชียงใหม่ 

๕ นางสาว สุชาดา ในทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

เกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สัตวศาสตร์ สุรินทร ์

๖ นางสาว สุพัชราภรณ์ ษมาจิตทิพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) เชียงใหม่ 

๗ นางสาว หมีตู้ เชอมือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) เชียงใหม่ 

๘ นาย อ านาจ นิลชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิคส์ นครราชสีมา 

 


