
 

 

 
 

ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา 
โครงการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนและนักศึกษา 

ทีมี่ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทนุทรัพย ์
ประจ าปีการศึกษา 2565 (โครงการ 11/2565) 

  ตามที่มลูนิธินวธรรมไดจ้ดัท าโครงการมอบทนุการศกึษาใหก้บันกัเรียน และนกัศกึษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาด
แคลนทนุทรพัย ์ประจ าปีการศกึษา 2565 จ านวน 100 ทนุ  ซึ่งไดปิ้ดรบัสมคัรไปเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 ที่ผ่านมา 

  มลูนิธิฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่มีผูส้นใจส่งใบสมคัรขอรบัทนุเป็นจ านวนมาก แต่ดว้ยทนุการศกึษามจี านวนจ ากดั 
จึงจ าเป็นตอ้งมีการคดัเลือกตามเงื่อนไขของมลูนิธิฯ ที่ไดแ้จง้ในใบสมคัรแลว้นัน้ อนึ่ง ผลการคดัเลือกของคณะกรรมการ
มลูนิธิฯ ใหถื้อเป็นท่ีสิน้สดุ 

 บดันี ้มลูนิธินวธรรมขอแจง้ใหท้ราบว่ามูลนิธิฯ ไดค้ัดเลือกผูส้มัครเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ จึงขอประกาศรายชื่อผูม้ี
สิทธิไดร้บัทนุการศกึษา โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ทัง้นีม้ลูนิธิฯ จะโอนเงินใหผู้ไ้ดร้บัทนุภายในเดือนกรกฎาคม 2565 นี ้
 

ล าดับ ชื่อ ระดับชั้น สถานศึกษา จังหวดั 

1 ด.ช.  ณฐัพล  ป.2 โรงเรียนชา้งเผือกวิทยาคม รอ้ยเอ็ด 

2 ด.ญ. สวุภทัร  ป.2 โรงเรียนวดัพระปฐมเจดยี ์ นครปฐม 

3 ด.ช. ธนทั    ป.3 โรงเรียนศิรมิงคลศกึษา กรุงเทพฯ 

4 ด.ญ. นราวด ี  ป.3 โรงเรียนวดัหงส ์ ปทมุธาน ี

5 ด.ญ. พิมพล์ภสั  ป.3 โรงเรียนเทศบาลบา้นปากทาง พิจิตร 

6 ด.ช. พทุธภมูิ  ป.3 โรงเรียนพทุธเมตตาวิทยา อบุลราชธาน ี

7 ด.ญ. ปานรว ี  ป.3 โรงเรียนนพคณุศกึษา สมทุรปราการ 

8 ด.ญ. นภสัส  ป.3 โรงเรียนวดัเศวตฉตัร กรุงเทพฯ 

9 ด.ญ. ปรีชญาน ์  ป.4 โรงเรียนอดุมศกึษา กรุงเทพฯ 

10 ด.ช. กิตตินนัท ์  ป.4 โรงเรียนบา้นหนองโดน มหาสารคาม 

11 ด.ช. ฐปนวชัร  ป.4 โรงเรียนซางตาครูส้ศกึษา กรุงเทพฯ 

12 ด.ช. รตันชยั  ป.5 โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ 

13 ด.ช. เอือ้การย ์  ป.5 โรงเรียนสิรวิฒันา พิจิตร 

14 ด.ญ. ภทัรชนน  ป.5 โรงเรียนรตันบณัฑิตวิทยา นนทบรุ ี

15 ด.ช. ชิษณพุงศ ์  ป.5 โรงเรียนศิรมิาตยเ์ทวี เชียงราย 
 

 



 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สถานศึกษา จังหวดั 

16 ด.ช. สิรวิชญ ์  ป.5 โรงเรียนนิพทัธว์ิทยา กรุงเทพฯ 

17 ด.ญ. น า้ฝน  ป.5 โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษายานนาเวศ กรุงเทพฯ 

18 ด.ช. บดินทร ์  ป.5 โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร นครปฐม 

19 ด.ญ. สกุฤตา  ม.1 โรงเรียนวดัราชโอรส กรุงเทพฯ 

20 ด.ญ. ศศิญา  ม.1 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

21 ด.ญ. ปิยนนัท ์  ม.1 โรงเรียนวงัผาพิทยาคม น่าน 

22 ด.ญ. ศศิรวรรณ  ม.2 โรงเรียนถาวรานกุลู สมทุรสงคราม 

23 ด.ช. สรุยิะ  ม.2 โรงเรียนบา้นปะอาว อบุลราชธาน ี

24 ด.ญ. กญัญาณฐั  ม.2 โรงเรียนหล่มสกัวิทยาคม เพชรบรูณ ์

25 ด.ญ. ปภาวรนิทร ์  ม.2 โรงเรียนสิรนิธร สรุนิทร ์

26 ด.ช. กฤติพงค ์  ม.2 โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย เชียงราย 

27 ด.ญ. จิรวรรณ  ม.2 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

28 ด.ญ. จรรยาภรณ ์  ม.2 โรงเรียนสตรีศรีสรุโิยทยั กรุงเทพฯ 

29 ด.ช. กรวิชญ ์  ม.2 โรงเรียนยะลาบ ารุงผดงุประชา ยะลา 

30 ด.ช. ธีรพงศ ์  ม.2 โรงเรียนยะลาบ ารุงผดงุประชา ยะลา 

31 ด.ญ. ธิรารตัน ์  ม.2 โรงเรียนยะลาบ ารุงผดงุประชา ยะลา 

32 ด.ช. วนัชยั  ม.2 โรงเรียนยะลาบ ารุงผดงุประชา ยะลา 

33 ด.ญ. ณชัชา  ม.3 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท ์ สมทุรปราการ 

34 ด.ญ. ศิรยิาภรณ ์  ม.3 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

35 ด.ญ. สิตานนั  ม.3 โรงเรียนสตรีศรีสรุโิยทยั กรุงเทพฯ 

36 ด.ญ. เนตรนภา  ม.3 โรงเรียนบา้นท่าชา้ง เพชรบรูณ ์

37 ด.ญ. กฤชสร  ม.3 โรงเรียนสตรียะลา ยะลา 

38   นาย กิตติพงศ ์  ม.4 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ 

39   นาย ศตคณุ  ม.4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธาน ี

40 น.ส. ปภาดา  ม.4 โรงเรียนสตรีศรีสรุโิยทยั กรุงเทพฯ 

41 น.ส. สกุญัญา  ม.4 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

42 น.ส. อรจิรา  ม.4 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์
 
 
 
 



 

 

 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สถานศึกษา จังหวดั 

43 น.ส. สวุรรณภา  ม.4 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

44 นาย นิธิกร  ม.4 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

45 น.ส. จิราวรรณ  ม.4 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

46 นาย ชลธิพฒัน ์  ม.4 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

47 น.ส. รชัชพร  ม.4 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

48 น.ส. สคุนธา  ม.4 โรงเรียนมหาวชิราวธุ สงขลา 

49 นาย ทตัเทพ  ม.5 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ 

50 น.ส. ณฐัชมน  ม.5 โรงเรียนมธัยมวดัสทุธาราม กรุงเทพฯ 

51 น.ส. พาขวญั  ม.5 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

52 น.ส. กลุสิน ิ  ม.5 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

53 น.ส. ญาณิศา  ม.6 โรงเรียนพิรริาลยัจงัหวดัแพร ่ แพร ่

54 น.ส. ปณิฏฐา  ม.6 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

55 น.ส. นฤมล  ม.6 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

56 น.ส. ขวญัรตัน ์  ม.6 โรงเรียนวีรวฒันโ์ยธิน สรุนิทร ์

57 นาย นทัธพงศ ์  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

58 น.ส. อคัรภา  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

59 นาย ธนภทัร  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

60 น.ส. พทุธิราภรณ ์  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

61 น.ส. นภาพรรณ  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

62 นาย สนัติวทัย ์  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

63 นาย วชัรากร  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

64 น.ส. อจัฉรา  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

65 น.ส. ศิรดา  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

66 น.ส. พิมพอ์ปัสร  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

67 น.ส. กาญจนา  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

68 น.ส. กนกพนัธ ์  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

69 น.ส. วิจิตรา  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 
 
 
 



 

 

 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สถานศึกษา จังหวดั 

70 น.ส. จิราพชัร  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

71 นาย ทศันพ์ล  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

72 น.ส. ลิชา  ม.6 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เชียงใหม ่

73 นาย ธนาดลุ  ม.6 โรงเรียนอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 

74 น.ส. อารีรตัน ์  ปวช.1 วิทยาลยัอาชวีะศกึษารอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 

75 นาย จิตติพฒัน ์  ปวช.1 วิทยาลยัการอาชีพ แพร ่

76 น.ส. ศศิวมิล  ปวช.2 วิทยาลยัการอาชีพ แพร ่

77 น.ส. อารยา  ปวช.2 วิทยาลยัการอาชีพ แพร ่

78 น.ส. ณฐัธยาน ์  ปี 1 มหาวิทยาลยัมหิดล นครปฐม 

79 นาย ขตัิยะ  ปี 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาสารคาม 

80 นาย ณฐัวฒุ ิ  ปี 1 มหาลยัการกีฬาแห่งชาตวิิทยาเขตยะลา ยะลา 

81 นาย ศรุต  ปี 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ปทมุธาน ี

82 นาย ทตัพงศ ์  ปี 1 มหาวิทยาลยับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพฯ 

83 นาย คณุานนต ์  ปี 1 มหาวิทยาลยักรุงเทพ กรุงเทพฯ 

84 นาย พีรพล  ปี 1 มหาลยัการกีฬาแห่งชาตวิิทยาเขตยะลา ยะลา 

85 นาย แวรุสลนั  ปี 2 มหาลยัการกีฬาแห่งชาตวิิทยาเขตยะลา ยะลา 

86 นาย อตัตนั  ปี 2 มหาลยัการกีฬาแห่งชาตวิิทยาเขตยะลา ยะลา 

87 นาย มฮู าหมดัอามนี  ปี 2 มหาลยัการกีฬาแห่งชาตวิิทยาเขตยะลา ยะลา 

88 น.ส. ฟาอีซะห ์  ปี 2 มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ ปัตตาน ี

89 น.ส. พรรณชนก  ปี 2 มหาวิทยาลยัราชภฎั สวนสนุนัทา กรุงเทพฯ 

90 น.ส. สจุิตรา  ปี 2 มหาวิทยาศิลปากร นครปฐม 

91 น.ส. บณัฑิตา  ปี 2 มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช กรุงเทพฯ 

92 น.ส. กลุธิดา  ปี 3 มหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา 

93 นาย มฮูมัหมดัอรููฟาน  ปี 3 มหาลยัการกีฬาแห่งชาตวิิทยาเขตยะลา ยะลา 

94 น.ส. อิลฮมั  ปี 3 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วทิยาเขตยะลา นราธิวาส 

95 น.ส. โซเฟีย  ปี 3 มหาลยัการกีฬาแห่งชาตวิิทยาเขตยะลา ยะลา 

96 นาย รตันช์นนท ์  ปี 3 มหาวิทยาลยัราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ 
 
 
 



 

 

 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สถานศึกษา จังหวดั 

97 น.ส. นสุรา  ปี 4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา 

98 น.ส. อามีนาฮ ์  ปี 4 มหาวิทยาลยัราชภฎั สวนสนุนัทา กรุงเทพฯ 

99 นาย เอกพล  ปี 4 มหาวิทยาลยัธนบรุ ี กรุงเทพฯ 

100 น.ส. กาญจนส์ดุา  ปี 5 มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ นครนายก 
 
***หมายเหตุ เกณฑก์ารคัดเลอืกผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา พิจารณาจาก 

1. คณุสมบตัิ และเงื่อนไขตามที่แจง้ในใบสมคัร 
2. พฤติกรรมเบือ้งตน้ของผูส้มคัร และการเขยีนบรรยายเหตผุลในใบสมคัร 
3. อื่นๆ เช่น ความสมบรูณข์องเอกสาร  สภาพครอบครวั และความเป็นอยู่ เป็นตน้ 

 


