
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล มหำวิทยำลัย คณะ
1 นาย พรหมรังษ์ คุณภทัรพงศ์ เกษตรศาสตร์ บริหารธรุกิจ
2 นางสาว พชิชา เกียรติธนะบ ารุง เกษตรศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์
3 นางสาว มณฑกานต์ ยิ้มสงบ เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
4 นางสาว ณัฐชยา โพธิพ์ทิกัษ์ เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
5 นางสาว อาทติยา จันทร์เกษม เกษมบณัฑิต นิเทศศาสตร์
6 นางสาว อัจฉราวดี สมนาศักด์ิ เชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์
7 นางสาว ณิชา อ านาจรัตน์ เชียงใหม่ บริหารธรุกิจ
8 นางสาว นภชัฑ์ ศิริวชัชกุล เชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9 นางสาว ภทัราพร เอกรัตน์ เชียงใหม่ บริหารธรุกิจ
10 นางสาว ธนัยนันท์ พมิลบตุรพงศ์ เชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
11 นางสาว ปวณีสุดา ศักดี เชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์
12 นางสาว อนัญญา สินธพุนัธ์ เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศิลปศาสตร์
13 นางสาว ชุตาภรณ์ กระเวน เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศิลปศาสตร์
14 นางสาว ทพิยฉัตร แสงศร แม่โจ้ บริหารธรุกิจ
15 นางสาว ปยิรัตน์ ธรีะเมธากุล แม่ฟา้หลวง การจัดการ
16 นางสาว จิรดา วสุวานิชชาญชัย กรุงเทพ บริหารธรุกิจ
17 นางสาว โชติกานต์ สิริพรตันติกุล ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 นางสาว อรณี ศรีใชยพล ขอนแก่น วทิยาศาสตร์
19 นางสาว ณิชชากร ถิรภควฒัน์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย วศิวกรรมศาสตร์
20 นางสาว พนัธพ์มิาศ อุ่นเรือน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ส านักวชิาทรัพยากรการเกษตร
21 นางสาว ปวกีรณ์ ทองแท้ ทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 นางสาว สายทพิย์ เม่งสุวรรณ ทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 นางสาว อัมพรภคัว์ งามบญุอนันต์ ธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี
24 นางสาว อัมพกิา เบา้พรม ธรุกิจบณัฑิตย์ รัฐประศาสนศาสตร์
25 นางสาว สิรภทัร หนิขาว ธรุกิจบณัฑิตย์ รัฐประศาสนศาสตร์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรค่ำยนิด้ำพัฒนำผู้น ำสูอ่ำเซียนครั้งที่ 4

หมำยเหต ุผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องโทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการนิด้าพฒันาผู้น าสู่อาเซียนคร้ังที่ 4 ที่เบอร์โทรศัพท ์082-790-1936, 02-727-3287,
 02-727-3453, 02-727-3289 ต้ังแต่วนัอังคารที่ 23 - วนัศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ในเวลา 9.00 - 16.00 น. หากยืนยันแล้วไม่สามารถเข้าร่วม

โครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการฯ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่โครงการได้ส ารองจ่ายไปแล้ว
***โปรดน าหนังสืออ่านอกเวลามามอบใหก้ับน้องๆ ระดับ ป.1 - ม.3 โรงเรียนบา้นเลิศสวสัด์ิ คนละ 1 เล่ม



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล มหำวิทยำลัย คณะ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรค่ำยนิด้ำพัฒนำผู้น ำสูอ่ำเซียนครั้งที่ 4

26 นางสาว สิริพร เนื่องจ านงค์ บรูพา สหเวชศาสตร์
27 นางสาว นุชสบา เจียมอุย ราชภฎัเพชรบรีุ วทิยาการจัดการ
28 นางสาว กมลรัตน์ หยดย้อย ราชภฎัเพชรบรีุ วทิยาการจัดการ
29 นางสาว กฤษณา ข าพวง ราชภฎัเพชรบรีุ วทิยาการจัดการ
30 นางสาว วรัญญา ท าสะดวก ราชภฎัธนบรีุ มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 นางสาว ลินดา ศรียงยศ ราชภฎัธนบรีุ มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีสล่าง ราชภฎัธนบรีุ มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
33 นางสาว นลิน สุขปาน ราชภฎับา้นสมเด็จเจ้าพระยา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 นางสาว นาถลดา วรรณทอง ราชภฎับรีุรัมย์ ครุศาสตร์
35 นางสาว อิงฟา้ สิงหน์้อย ราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36 นางสาว สุนิษา สุวรรณชาติ ราชภฎัสงขลา ครุศาสตร์
37 นางสาว แพรววดี สุขสมบรูณ์ ราชภฎัสงขลา ครุศาสตร์
38 นางสาว ปาริชาติ ด าด้วง ราชภฎัสงขลา ครุศาสตร์
39 นางสาว ลักษณพร ศรีสวสัด์ิ สงขลานครินทร์ พยาบาลศาสตร์
40 นางสาว ปญัจพร มะโนมัย สถาบนัการจัดการปญัญาภวิฒัน์ นิเทศศาสตร์
41 นางสาว ปนันา คงความสุข สถาบนัการจัดการปญัญาภวิฒัน์ นิเทศศาสตร์
42 นางสาว ปณุยาพร คงสะอาด สถาบนัการจัดการปญัญาภวิฒัน์ นิเทศศาสตร์
43 นางสาว มีนารัตน์ ศรีสุภาพ สถาบนัการจัดการปญัญาภวิฒัน์ นิเทศศาสตร์
44 นางสาว จุฑารัตน์ บญุทวี สถาบนัการจัดการปญัญาภวิฒัน์ นิเทศศาสตร์
45 นางสาว ปยิะพร งามดวงกลม หอการค้าไทย นิเทศศาสตร์
46 นางสาว พรวรรณ รังคเสนี หอการค้าไทย นิเทศศาสตร์
47 นางสาว อรดา แนวกลาง หอการค้าไทย นิเทศศาสตร์
48 นางสาว อัมพกา อินทจักร์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เทคนิคการแพทย์
49 นางสาว กมลลักษณ์ จรจรัล อิสเทร์ินเอเชีย ศิลปศาสตร์
50 นางสาว สุพตัรา ธรรมธาดา อีสเทร์ินเอเชีย ศิลปศาสตร์

หมำยเหต ุผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องโทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการนิด้าพฒันาผู้น าสู่อาเซียนคร้ังที่ 4 ที่เบอร์โทรศัพท ์082-790-1936, 02-727-3287,
 02-727-3453, 02-727-3289 ต้ังแต่วนัอังคารที่ 23 - วนัศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ในเวลา 9.00 - 16.00 น. หากยืนยันแล้วไม่สามารถเข้าร่วม

โครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการฯ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่โครงการได้ส ารองจ่ายไปแล้ว
***โปรดน าหนังสืออ่านอกเวลามามอบใหก้ับน้องๆ ระดับ ป.1 - ม.3 โรงเรียนบา้นเลิศสวสัด์ิ คนละ 1 เล่ม



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล มหำวิทยำลัย คณะ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรค่ำยนิด้ำพัฒนำผู้น ำสูอ่ำเซียนครั้งที่ 4

51 นางสาว วรางคณา บปุผา อีสเทร์ินเอเชีย ศิลปศาสตร์
52 นาย ภญิโญ โฆษะบดี เกษตรศาสตร์ บริหารธรุกิจ
53 นาย ภาณุพงศ์ ชัยวริิยะพงศ์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
54 นาย อภเิษก มนทอง เกษมบณัฑิต นิเทศศาสตร์
55 นาย ดิศรณ์ ง้วนพนัธ์ เชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
56 นาย ภานุเดช จึงววิฒันกิตติ เชียงใหม่ วทิยาศาสตร์
57 นาย สุวทิย์ แสนสุด เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปตัยกรรมและการออกแบบ
58 นาย วฒิุชัย ปญัญาสูง เทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
59 นาย ศักด์ิเกษม ดีค า เทคโนโลยีราชมงคลัญบรีุ เทคโนโลยีการเกษตร
60 นาย ธรีเกียรติ รักวงษ์ เอเชียอาคเนย์ บริหารธรุกิจ
61 นาย สิทธกิร เฉลิมพงษ์ กรุงเทพธนบรีุ รัฐศาสตร์
62 นาย ธรีภทัร ศิริปรุ ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
63 นาย ประสงค์ บญุทพิย์พาเลิศ ทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
64 นาย มงคล ต๊ะใจ ธรุกิจบณัฑิตย์ รัฐประศาสนศาสตร์
65 นาย ธนพล แก้วค า นเรศวร พยาบาลศาสตร์
66 นาย ชนรรทศ์ ม่วงเขาแดง บรูพา โลจิสติกส์
67 นาย อานุภาพ ถิตย์ประดิษฐ์ บรูพา โลจิสติกส์
68 นาย วชัระพงษ์ ค าวรีะ มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์
69 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ศรีบญุเรือง มหาสารคาม วทิยาลัยการเมืองการปกครอง
70 นาย ณกฤตย์ จันทร์ผ่อง รังสิต นวตักรรมสังคม
71 นาย ภดิูศ อุ่นไธสง ราชภฎับรีุรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72 นาย ยิ่งยศ หมัดนุรักษ์ ราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
73 นาย ยุทธภพ เรืองฤทธิ์ ราชภฎัสงขลา ครุศาสตร์
74 นาย สรวยี์ อัครเดชเรืองนาม ราชภฎัสวนสุนันทา มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
75 นาย บวรนันท์ ขันเงิน ศรีปทมุ บางเขน บริหารธรุกิจ

หมำยเหต ุผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องโทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการนิด้าพฒันาผู้น าสู่อาเซียนคร้ังที่ 4 ที่เบอร์โทรศัพท ์082-790-1936, 02-727-3287,
 02-727-3453, 02-727-3289 ต้ังแต่วนัอังคารที่ 23  - วนัศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ในเวลา 9.00 - 16.00 น. หากยืนยันแล้วไม่สามารถเข้าร่วม

โครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการฯ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่โครงการได้ส ารองจ่ายไปแล้ว
***โปรดน าหนังสืออ่านอกเวลามามอบใหก้ับน้องๆ ระดับ ป.1 - ม.3 โรงเรียนบา้นเลิศสวสัด์ิ คนละ 1 เล่ม



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล มหำวิทยำลัย คณะ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรค่ำยนิด้ำพัฒนำผู้น ำสูอ่ำเซียนครั้งที่ 4

76 นาย นฤดม ต่อเทยีนชัย หอการค้าไทย นิเทศศาสตร์
77 นาย ชิตตะวนั แก้วต้วน หอการค้าไทย บริหารธรุกิจ
78 นาย สุริยะ สามิบติั อีสเทร์ินเอเชีย การบนิ
79 นาย สุรชาติ วรรณทวี อุบลราชธานี รัฐศาสตร์
80 นาย ณัฏฐพล ชิตรัฐฐา ทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

81 นาย อานนท์ นามวเิศษ อุบลราชธานี รัฐศาสตร์

82 นาย ณัชพล สุจริต นเรศวร สังคมศาสตร์
83 นาย สุเมธ ข าดี กรุงเทพธนบรีุ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

84 นาย ณัฐพนธ์ คุ้มค า กรุงเทพธนบรีุ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หมำยเหต ุผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องโทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการนิด้าพฒันาผู้น าสู่อาเซียนคร้ังที่ 4 ที่เบอร์โทรศัพท ์082-790-1936, 02-727-3287,
 02-727-3453, 02-727-3289 ต้ังแต่วนัอังคารที่ 23 พฤษภาคม - วนัศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ในเวลา 9.00 - 16.00 น. หากยืนยันแล้วไม่สามารถ

เข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการฯ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่โครงการได้ส ารองจ่ายไปแล้ว
***โปรดน าหนังสืออ่านอกเวลามามอบใหก้ับน้องๆ ระดับ ป.1 - ม.3 โรงเรียนบา้นเลิศสวสัด์ิ คนละ 1 เล่ม



ส ำรอง
ล ำดบัที่

ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล มหำวิทยำลัย คณะ

1 นาย ด ารงรักษ์ ถนอมเงิน หอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์
2 นาย วรีชัย วโิรจน์วฒิุกุล อีสเทร์ินเอเชีย ศิลปศาสตร์
3 นาย ทศพล ตู้ธนสาร เกตรศาสตร์ สังคมศาสตร์
4 นางสาว จันทร์จิรา สุทธปิระภา เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ บริหารธรุกิจ
5 นาย จิรวฒัน์ ค าดี บรูพา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 นาย จักร์ทพิย์ กลับแสง หอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
7 นาย อนันท์ ถาวรอุปกรณ์ หอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์
8 นางสาว ขวญัชนก เกิดส าอางค์ เชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9 นางสาว แสงระรินทร์ ฟองฤทธิ์ เชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10 นางสาว ศุภษร ล่ิมสุวรรณ อีสเทร์ินเอเชีย ศิลปศาสตร์
11 นางสาว สุภาวรรณ เอลลิส เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บริหารธรุกิจ
12 นาย ณัฐวฒิุ โนรี รามค าแหง เศรษฐศาสตร์
13 นาย ณภทัร สงวนแสงชัยกุล บรูพา โลจิสติกส์
14 นาย สิรวชิญ์ วริิยะปญัญากร ราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 นาย พรีพฒัน์ เติมมหาวงษ์ หอการค้าไทย นิเทศศาสตร์
16 นาย สถาพร เสนาผดุง ราชภฎัธนบรีุ มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 นาย ภาคิน วดัเขียว เชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์
18 นาย ธนพนธ์ ธนาพาณิชย์ ศรีปทมุ บางเขน บริหารธรุกิจ
19 นางสาว ณัฐวดี เพชรกาฬ ทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 นางสาว รัฐนันท์ สุวรรณสมบรูณ์ เกษตรศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์
21 นาย อรรคพล ชนิลกุล เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บริหารธรุกิจ
22 นางสาว ปาณิศา อ่อนดอกไม้ แม่โจ้ วทิยาลัยพลังงานทดแทน
23 นางสาว มัทรา ทองรวง เชียงใหม่ เกษตรศาสตร์
24 นางสาว รติรัตน์ ชวนะบตุรวไิล กรุงเทพ communication of art
25 นางสาว นุชนาฏ หมายตะคุ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บริหารธรุกิจ
26 นาย กฤษฎา เจริญยิ่ง ราชภฎัเพชรบรีุ วทิยาการจัดการ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรนิด้ำพัฒนำผู้น ำสูอ่ำเซียนครั้งที่ 4 (ส ำรอง)


