
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล ชื่อเล่น สถาบันการศึกษา คณะ
1 นาย วรยศ สงวนวงศ์ ไผ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์
2 นางสาว จันทนา สุขคง นานา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
3 นางสาว พัชราภา ถนอมนิลุบล พรีม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
4 นางสาว เบญญา กฤษฎาธาร เบญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5 นางสาว ชิดชนก ไชยชิต ผ้ึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์
6 นางสาว กรชนก สามารถเลิศดี จ๋า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7 นางสาว มนัสชนก แดงนิเวศน์ เจนนี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
8 นางสาว รุ่งนภา ชัยสุข นุ่น มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต ศิลปศาสตร์
9 นางสาว สุพัฒตรา สุขพินิจ นก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศิลปศาสตร์
10 นางสาว สตรีรัตน์ ดอนแดงปิ่น สแน็ค มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศิลปศาสตร์
11 นาย สหรัถ อินไชยา รัด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 นาย อภิชาติ วงตะลา จ้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 นาย วราเทพ ไชยปัญญา ติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศิลปศาสตร์
14 นาย คณพศ ขันวงษ์ เจ็ท มหาวิทยาลัยขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 นาย วงศ์ธวัช ตุ่ยไชย อ้ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
16 นาย สุทธิพงษ์ มีจันดี เบนซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์
17 นาย ภาณุพงศ์ เข่งพิมพ์ ทิวว้าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์
18 นาย โรจน์ศักด์ิ เฉียบแหลม กล้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์
19 นางสาว พชรสุภา หน่อแก้ว แพร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์
20 นาย พัชระ จินะแก้ว สก๊อต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์
21 นาย นวรินทร์ สมณาวรรณ มิกก้ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์
22 นาย วุฒิชัย ปัญญาสูง แบงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
23 นาย ดานุ อารีฮูเซ็รน นุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหาร
24 นางสาว วิภวานี นาคเจริญ ซัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
25 นางสาว จิตรลดา เผือกกันศรี เบนซ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
26 นางสาว วริศรา ศิริชานนท์ อิงอิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
27  นางสาว ชญานิศ อภิบาลมงคล แอ๊นท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
28 นางสาว วีรนุช โปรยทรายทอง นุช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
29 นางสาว เรืองระวี ยังประเสริฐกุล ปุ๊กก้ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
30 นางสาว ปุณยนุช เลิศวัชพล นุ๊ก มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์
31 นาย สุรชัย ทาระคุณ ต้ิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
32 นางสาว จณิสตา สาริกา กรีน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์
33 นางสาว อังค์วรา เล็กล้อม เเพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดการ
34 นางสาว เก็จมณี กระจ่างพันธ์ หมูหวาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดการ
35 นาย สมภพ สุวรรณโชติ โน๊ต มหาวิทยาลัยรังสิต บัญชี
36 นางสาว อรณัฐ โรจนศิวิญญา นํ้าผ้ึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาการจัดการ
37 นางสาว เจนจิรา แย้มนุกูลสม แนนน่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาการจัดการ
38 นาย อภิพล สงฆ์ธรรม มิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 นาย ภูมิสิริ ศิวิลัย ภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาการจัดการ
40 นาย วิธวินห์ เสียงเเจ่มใส บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์

หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องโทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นํา คร้ังที่ 5 ที่เบอร์โทรศัพท์ 082-790-1936, 02-727-3287, 02-727-3453, 02-727-3289 
ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 - วนัอังคารท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 9.00 - 16.00 น. หากยืนยันแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการฯ 

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่โครงการได้สํารองจ่ายไปแล้ว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นํา ครั้งที่ 5 (จํานวน 80 คน)

โครงการระหว่างวันท่ี 4 - 8 มิถุนายน 2561



ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล ชื่อเล่น สถาบันการศึกษา คณะ
41 นางสาว ยุภาพร เวชกามา อ้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาการจัดการ
42 นาย เจษฎา รายจักร เจษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาการจัดการ
43 นาย สถาพร เสนาผดุง เป้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
44 นางสาว พัชรพร นิธิเมธีกุล มิ้นท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45 นางสาว บุศรินทร์ สิงห์สนั่น เบียร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 นางสาว สุนิษา แสนสุข นกยูง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มนุษยศาสตร์
47 นางสาว กชกร ยาประยงค์ กวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกณ์ มนุษยศาสตร์และสังคศาสตร์
48 นางสาว ชลธิชา สีสมอ่อน ดรีม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครุศาสตร์
49 นางสาว เบญญาภา อินสัน แพง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครุศาสตร์
50 นางสาว ยุพิน ก้านอินทร์ เหมียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
51 สิบเอก ประสิทธิ์ สีสันงาม เจน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
52 นางสาว นงค์คราญ อุ่นถิ่น ไหม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 นาย ฑีฆวัฒน์ เขาวิเศษ แมน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54 นางสาว สุวพิชชา ซิ้มเจริญ พิชชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สหเวชศาสตร์
55 นางสาว อัญชิษฐา ภูติมงคล อันอัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร์
56 นางสาว อุษณีย์ จริยะกุลคุณา เนส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร์
57 นางสาว พิชญ์สินี สัจจธรรมนุกูล ป่าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร์
58 นาย ธนพัฒน์ บุญประกอบ นัท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังคมศาสตร์
59 นางสาว ภรณ์วรางค์ สิริอานันท์ มิว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร์
60 นางสาว ภาวดี ญาติคํา เจน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาการจัดการ
61 นางสาว พลอยไพลิน ศิริสม พลอย มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาศาสตร์
62 นางสาว เสาวลักษณ์ งานดี พร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยากจัดการ
63 นางสาว สาวิตรี สมปะณามี ผงฟู มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ
64 นางสาว นิชาภา เมืองมา น้ิง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการเรือน
65 นางสาว เขมจิรา วินทะไชย นุ้ก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริหารธุรกิจ
66 นางสาว ศรีจักรภัทร เฉลิมชัย ปลา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
67 นาย อนันท์ ถาวรอุปกรณ์ เพชร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์
68 นาย อนิรุต ก้อนนาค กานต์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิเทศศาสตร์
69 นาย ธีรธรรม แซ่อ้ือ นาย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริหารธุรกิจ
70 นางสาว ณัฐพร จันทิหล้า หนึ่ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เทคนิคการแพทย์
71 นางสาว หทัยรัตน์ ทิพย์ฝ้ัน เนย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริหารธุรกิจ
72 นางสาว ณัฐวดี ใจแก้ว วาว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริหารธุรกิจ
73 นางสาว ณัฐมน ศิริกุลรุ่งโรจน์ มน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นิเทศศาสตร์
74 นาย ปรมินทร์ ขันตีต่อ ปอนด์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริหารธุรกิจ
75 นางสาว ศิริรัตน์ แก่นท้าว ปลาย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริหารธุรกิจ
76 นางสาว ธัญลักษณ์ อนันต์ตึก อุ้ม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ
77 นรต.ญ. สุนทรี ศรีโสภา ปอ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ รัฐประศาสนศาสตร์
78 นรต. ภัทรคุณ แสงทอง ภัทร โรงเรียนนายร้อยตํารวจ รัฐประศาสนศาสตร์
79 นางสาว อิงกฤษ วุฒิสุวภาพ ซี สถาบันการบินพลเรือน เทคโนโลยีบัณฑิต ( การจัดการการบิน )
80 นางสาว อันนา ฐิตะฐาน อันนา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นํา ครั้งที่ 5 (จํานวน 80 คน)

โครงการระหว่างวันท่ี 4 - 8 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องโทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นํา คร้ังที่ 5 ที่เบอร์โทรศัพท์ 082-790-1936, 02-727-3287, 02-727-3453, 02-727-3289 
ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 - วันอังคารท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 9.00 - 16.00 น. หากยืนยันแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการฯ 

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่โครงการได้สํารองจ่ายไปแล้ว



ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล ชื่อเล่น สถาบันการศึกษา คณะ
1 นางสาว ขนิษฐา วรชัย อ๋ิว มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษต
2 นางสาว จิรัชฌา สถิตนิมานการ แพร มาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
3 นาย ภูดิศ ทีฆวิวรรธน์ ฟิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดการ
4 นางสาว อรุณรุ่ง บุญญารัตนสถาพร โบว์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริหารธุรกิจ
5 นางสาว พรพรรณ ศรีปัจฉิม กระแต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทรัพยากรธรรมชาติ
6 นางสาว ศรอนงค์ วิจิตรประชา ชินจัง มหาวิทยาลัยมหิดล เทคนิคการแพทย์
7 นางสาว พิมพ์พรรณ เดือนแจ่ม มินด้ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์
8 นางสาว พลอยไพลิน หัตถกิจ พลอย มหาวิทยาลัยมหิดล เทคนิคการแพทย์
9 นางสาว ปัณฑิตา ศรีพระยา ปัณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์
10 นาย จิรวุฒิ แต่สกุล วุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์
11 นาย ณัฐสิชฌ์ พินยะสิน เอ็กซ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังคมศาสตร์
12 นางสาว สุภาลักษณ์ เนธิบุตร แพท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทรัพยากรธรรมชาติ
13 นาย นนทวัฒน์ พันธ์เต้ีย โน้ต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 นางสาว สุรีพร พิชัยเชิด แตงโม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทรัพยากรธรรมชาติ
15 นาย ณฉัตร จีระพันธุ แปลน มหาวิทยาลัยมหิดล เทคนิคการแพทย์

รายชื่อสํารอง  
หากมีการเรียกรายชื่อสํารอง สถาบันจะเป็นผู้ติดต่อไปยังท่านเอง
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