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เลขที ่ ข้อมูล 

 

 

05045 

นางสาวภัคพร กิจลือเกยีรต ิ

คณะนิเทศศาสตร์  สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      

ทุนการศกึษามหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง 

 

 

 

05057 

นางสาวอันนา   อบรมทรัพย์ 

ศกึษาต่อต่างประเทศ  

ประเทศออสเตรเลีย 

 

 

05059 

นางสาวณัฏฐณิชา    อ่อนจันทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาการจัดการงานนิทรรศการและงานอเีว้นท์  

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

 

 

05068 

นายปาณัสม ์ ศริิพัฒน์ 

คณะดิจิทัลอาร์ต   

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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05091 

นางสาวทองกนก  ฉันทดิสร 

คณะนิติศาสตร์   

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

05110 

นายพุฒเิมธ  รุจิรกุล 

คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

 

05248 

นายธนภัทร   บุญพมิพ์ 

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร  

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

 

05981 

นางสาวณัฐหทัย รุ่งเรืองผล 

Bachelor of Arts Program in Service Innovation 

(International Program)  

 Thammasat University. 
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06253 

นางสาวกุลฑีรา ศลีาเจรญิ 

คณะมัณฑนศลิป์  

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

 

06256 

นายกานต์  ปานช ี

คณะนิเทศศาสตร์ สาขามุ่งเน้นวารสารศาสตร์ดิจิทัล 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

06258 

นางสาวชัญญา   วโรดมวนชิกุล 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือจัดการนวัตกรรม    

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

 

06277 

นางสาวณัฐนันท์  มณ ี

คณะดิจิตอลมีเดยี  สาขาดิจติอลอาร์ต   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุนการศกึษา 3D 
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06288 

นางสาวภัคภิญญา  ไพรัตน ์

สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการ 

นทิรรศการและการประชุม   

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

06318 

นางสาวณัชพร รุจจนเวท 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

06322 

นางสาวสุภนิดา  วัฒนะพริยิะพันธ์              

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

06332 

นายคริส   ภัทรโรจน์สริิ 

คณะบรหิารธุรกิจ  สาขาการตลาดดิจิทลั  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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06423 

นายพทิวัส  เจนสิริเมธา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาออกแบบนิเทศศลิป์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

06424 

นายรัชภูมิ   รุ่งเรือง                             

 คณะบรหิารธุรกิจ  สาขาการตลาดดิจิทลั   

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

06430 

นางสาวรติกานดา   สถานสถติย์ 

คณะวิทยาการจัดการ  

สาขาการจัดการธุรกิจและภาษา   

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

06485 

นางสาวนรภัทร พรสุขสว่าง 

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์   

มหาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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06490 

นางสาวชณษิตา  ควรคิด 

คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์   

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ทุนการศกึษา 84 ป ีดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์(ทุน 100%) 

 

 

06616 

นายนนท์ปวิธ   เจริญสุขสวัสดิ ์

คณะดุรยิางคศลิป์ สาขาปฏิบัตดินตรีคลาสสิค  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

      06618 

นายอัครพงษ์ เหล่าภัทรประสิทธิ์ 

คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสยีง 

 วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมงิ  

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

 

06635 

นางสาวอินทุอร   สิงหกลางพล 

คณะอักษรศาสตร์ สาขาปรัชญา ศาสนา  

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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07016 

นางสาวญาณิศา  พงศ์สุปาณี 

คณะดิจิทัลอาร์ต  สาขาดิจทิัลอาร์ต  

 มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

07448 

นางสาวชฎาพร สุขถนอมทรัพย์ 

Bachelor of Arts Creative Media Design  

Stamford International University 

 

 

09047 

นางสาวชญาน์นันท์  อิทธธินาพันธ์ 

คณะบรหิารธุรกิจ  สาขาการตลาดดิจิทลั  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

 

09089 

นางสาวสู่ฝัน จันทร์เอียด 

Bachelor of Business Administration Program 

 in Entrepreneurship.   

Bangkok University International. 
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09314 

นางสาวพุทธิมา ยั่งเจรญิ 

คณะดิจิทัลมเีดียและศิลปะภาพยนตร์  

สาขาวิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

 

09322 

นางสาวพาขวัญ   โลหะนันทชัย 

คณะบรหิารธุรกิจ   สาขาการตลาดดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

09472 

นางสาวเกรซ  นิ่มนคร 

คณะสังคมสงเคราะห์  

สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

 
09487 

นางสาวมนัสชนก รักธรรม 

คณะนิเทศศาสตร์   

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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09510 

นายเจตกานต์ เกื้อแก้ว 

คณะดุรยิางคศลิป์ สาขาดนตรสีมัยนยิม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

09514 

นางสาวปัณณภัสร์ นพธิติเศรษฐ์ 

คณะนิเทศศาสตร์  

สาขามุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

09536 

นางสาวตุลญดา เเกล้วกล้า 

Bachelor of Arts (B.A.)  

 International Relations and Global Affairs.  

Mahidol University International College 

 

 

 

09622 

นางสาวบัณฑิตา  ชวลิตอารีย ์

คณะมนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชนและเอกสาร 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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09631 

นางสาวสรติา วงษ์ตา 

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ 

และการจัดการนิทรรศการและการประชุม   

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

11135 

นางสาวณัฐนชิกานต์  ดอย 

คณะการท่องเที่ยวและการบริการ 

สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 


