
  
 

 
 

ประกาศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่ 1/2566 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2566 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก าหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุน 

ประจ าปีการศึกษา 2566  โ ด ยกา ร  สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. ประเภททุนรัตนมงคล 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมัครสาขาวิชา 

1 นางสาวจิณณพัฒน์ เทพรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2 นางสาวอันนา ห่อสกุลกล วิศวกรรมการเงิน 

3 นายธนภูมิ สุขธงไชยสกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4 นายนันทกานต์ คงประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5 นายสุกมล ค ากุล วิศวกรรมการเงิน 
6 นายศรีศิลป สุเสวนานนท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

7 นางสาวนิโลบล ธงน้อย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8 นางสาวอัจฉรา เมี่ยงครองคราม เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม 
9 นายจิรเมธ นาทุ่งมน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

10 นางสาวณัฐสิณี กลิ่นปเสิด บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม 

11 นายภัทรกร บุญประคม วิศวกรรมการเงิน 
12 นางสาววรัญญา พรมท้าว บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม 

13 นางสาวสุพิชชา ปุ๊ดสม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
14 นางสาวณปภัช โตไธสง บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม 

15 นางสาวจิณณพัตส์ เทพรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 



  
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมัครสาขาวิชา 
16 นางสาวปภานัน วิรุฬห์พงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

17 นางสาวปภาวี วิรุฬห์พงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

18 นางสาวอันติกา ทรงศิริปัญญา วิศวกรรมการเงิน 
19 นางสาวสิริยากร ใจเเก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

20 นางสาวอนันตญา สถานสุข ดิจิทัลซิมมูเลชั่น 
21 นางสาวณีรชา ปะเสระณัง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

22 นางสาวศิริวรรณ ประครองพันธ์ วิศวกรรมการเงิน 

23 นายพูนพงษ์ สงวนตระกูล วิศวกรรมการเงิน 
24 นางสาวลดา มณีลอย สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ) 

25 นายภูวเมศร์ กองชัย วิศวกรรมการเงิน 

26 นางสาวกชกร ทีงาม วิศวกรรมการเงิน 
27 นางสาวนิชาภา แววสีงาม วิศวกรรมการเงิน 

28 นางสาวธีรนาฎ ถิ่นหนองจอก สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ) 

29 นายดนุพร แสนเสริม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
30 นางสาวพัชชริกา สองเมือง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

31 นายชัยพร มุ่งช่อนกลาง วิศวกรรมการเงิน 
32 นางสาวอารียา ปัญญาดี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
2. ประเภททุน UTCC GOLD 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมัครสาขาวิชา 

1 นายวรภพ นรชัยสกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2 นายพอใจ กลิ่นงาม วิศวกรรมการเงิน 

3 นางสาววรินรดา สุพงษ์ วิศวกรรมการเงิน 
4 นางสาวนิรัชพร ส่องแสงจันทร์ วิศวกรรมการเงิน 

5 นางสาวณภัทร นุโยนรัมย์ วิศวกรรมการเงิน 

6 นายภูมิกร ศรีสารคาม วิศวกรรมการเงิน 
7 นายวีรภัทร บุตรโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

8 นางสาววิภาวี นทีสุวรรณ เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม 



  
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมัครสาขาวิชา 
9 นายวัชรินทร์ ยะกิจ วิศวกรรมการเงิน 

10 นางสาวจารุภา สว่างขม สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ) 

11 นายณัฐนันท์ เรืองโชคอนันท์ ดิจิทัลซิมมูเลชั่น 
12 นางสาวมุธิตา หว้าสมนึก สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ) 

13 นางสาวจันทิมา แคนอินทร์ สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ) 
14 นางสาวสิริภรณ์ จันทจักร์ วิศวกรรมการเงิน 

15 นายณฐนนท์  ส่องสกาวฟ้า ดิจิทัลซิมมูเลชั่น 

16 นายอนุชา  ดูเบย์ วิศวกรรมการเงิน 
17 นายวนนนท์  แสงทองฟ้า              วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

3. ประเภททุน SILVER 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมัครสาขาวิชา 

1 นายจักรพงศ์ ปาลวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2 นางสาวสรัลพร นิ่มแสง สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ) 
 

สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้อง 
Study 1-2 ส านักหอสมุดกลาง อาคาร 24  ชั้น 5 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2566 
 
 
 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์  เขมะเพชร)  
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 


