
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ส่วนกลาง ประจ าปีการศึกษา 2565 

________________________________ 

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ลงวันที่ 5 สิงหาคม  
พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ส่วนกลาง ประจ าปีการศึกษา 2565 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนส่วนกลาง ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์นิสิตเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์  

อาศัยอ านาจตามความในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 3/2563 ลงวันที่   
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1580/2563 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมาย และมอบอ านาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดี จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ส่วนกลาง ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

ล ำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สังกัด 
๑ 6220100620 นางสาวสุกัญญา   แก่นสาธุ์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 
๒ 6220101995 นางสาวอัฐภิญญา   พิมรินทร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 
๓ 6220103963 นายประทีป   ใจงาม คณะเกษตร ก าแพงแสน 
๔ 6320100036 นายกิตตินันท์  ดวงจันทร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 
๕ 6320104091 นายสรรเสริญ   ดอกไม้แย้ม คณะเกษตร ก าแพงแสน 
๖ 6220104412 นางสาวพิชญาภรณ์   บุญญานุวัตร คณะเกษตร ก าแพงแสน 
๗ 6420100356 นางสาวกัญญา   เกิดสมนึก คณะเกษตร ก าแพงแสน 
๘ 6221700141 นางสาวนริศรา   จงจิตร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
9 6221700451 นางสาววรางคณา   ขันโบราณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

10 6220550633 นายกันตินันท์   สมใจเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
1๑ 6520503487 นายวีรพจน์   ลีธนะนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
1๒ 6220504941 นางสาววนิดา   สุพรรณพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
1๓ 6420501431 นายอภิสิทธิ์   เซ็นเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
1๔ 6420503141 นางสาวเก็จแก้ว   ขุนรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
1๕ 6221603773 นายสุรสีห์   อ าไพจิตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1๖ 6221609046 นางสาวปิยาพัชร   บุญนิ่ม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๑๗ ๖๒๒๑๖0๙๑0๑ นางสาววริศรา   เพ่งผล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๑๘ 6221613221 นางสาวนภารัตน์   เกิดกลาง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๑๙ 6221651867 นายภูริธัชภัทร์   พันฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒0 6321602779 นางสาวภัทรียา   ลิ้มอ่ิม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2๑ 6321605514 นางสาวกมลวัลย์   จั่นฮวบ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2๒ 6321605808 นายพิทวัส   รัตนนรเศรษฐ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒3 6321610151 นายศรัณย์   ถนอมสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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ล ำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สังกัด 
๒๔ 6321651044 นางสาวณัฐฐาพร   ทรัพย์เจริญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒๕ 6421602754 นางสาวเกศรินทร์ สงวนวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒๖ 6421650368 นายด ารงศักดิ์   ชัยมงคล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒๗ 6521801562 นางสาวเยาวลักษณ์   ท ามา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒๘ 6521603141 นางสาวณิชา   ทิพย์เลิศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒๙ 6521655523 นายศรีศักดิ์   สระทองเกี้ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๓0 6120601961 นางสาวศิรดา   จั่นวิลัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
๓๑ 6420600235 นางสาวพัฒนจิตติ   ศิริวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
๓2 6420601983 นายปรินทร   จันทะมาลา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
๓๓ 6520602434 นางสาวจิราภรณ์   งามสม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
๓๔ 6221613345 นางสาวสุดารัตน์   ด ามา คณะอุตสาหกรรมบริการ 
๓๕ 6321608688 นางสาวจิรนันท์   แซ่ลิ้ม คณะอุตสาหกรรมบริการ 
๓๖ 6321650757 นางสาวธนนันท์   โฉมวัฒนา คณะอุตสาหกรรมบริการ 
37 6321650862 นางสาวสุฎาณุช   บุญเยี่ยม คณะอุตสาหกรรมบริการ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่    26     สงิหาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


