
 
 

 

 
 

ประกาศ ครัง้ที่ 2/2560 

เร่ือง แจ้งรายช่ือเจ้าหน้าท่ีดูแลนักเรียนทุน ประจ าปี 2560 (กุมภาพันธ์) 
 
 

ในปี 2560  มลูนิธิได้ก ำหนดและมอบหมำยให้มีเจ้ำหน้ำท่ีดแูลนกัเรียนทนุ  ประจ ำกลุม่นกัเรียนทนุ เพ่ือ
ให้บริกำรปรึกษำแก่นกัเรียนทนุ  โดยมีผลตัง้แต ่1 กมุภำพนัธ์ 2560  ดงันี ้

1. น.ส.ภทัรำนิษฐ์ เหลำ่พงศ์พฒิุ (พ่ีแกน)  ดแูลนกัเรียนทนุเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล  ภำคกลำง   
   ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และทนุช่วยเหลือกรณีพิเศษ 
2. น.ส.สชุำดำ จนัทร์เทียน (พ่ีดำ)   ดแูลนกัเรียนทนุภำคเหนือ  ภำคใต้  และทนุสนึำมิ 
3. น.ส.นจุรี  บญุมำนชุ (พ่ีนชุ)     ปฏิบตัิงำนสนบัสนนุงำนดแูลนกัเรียนทนุและโครงกำรตำ่งๆ 

 

  

 จงึประกำศมำให้ทรำบทัว่กนั  หำกมีข้อขดัข้องประกำรใด  กรุณำติดตอ่  คณุสชุำดำ  จนัทร์เทียน      
(พ่ีดำ)   หมำยเลขโทรศพัท์ 0-2669-9615  เวลำท ำกำร จนัทร์ - ศกุร์ เวลำ 09.00 - 18.00 น. 

 

 

 

       ประกำศ ณ วนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ 2560 

                   มลูนิธิด ำรงชยัธรรม 
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เป็นองค์กำรหรือสถำนสำธำรณกศุล ล ำดบัท่ี 643 ของประกำศกระทรวงกำรคลงัฯ 



เอกสำรแนบประกำศ 2/2560 
กลุ่ม 1  (70 คน) 

เขตกรงุเทพฯ-ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และทุนช่วยเหลือกรณีพิเศษ 
เจ้าหน้าท่ี : น.ส.ภทัรานิษฐ ์เหล่าพงศพ์ฒิุ (พ่ีแกน)   

โทรศพัท์ : 0-2669-9615   email : phattranis.dua@damrongchaitham.com 
ล าดบั เลขประจ าตวั ช่ือ - สกลุ ช่ือเล่น ระดบัชัน้ 

1 SP51-1-1-004 ด.ญ. ชนิกานต ์ ทองนิยม หนูนา ม.1 
2 59-4-4-0739 น.ส. สโนว ์ ศริคิา้ โน ม.4 
3 SP51-1-1-003 น.ส. อนุธดิา ทองนิยม นิว ม.4 
4 57-2-4-0702 น.ส. ปนดัดา หมืน่อาจ ไก่ ม.6 
5 57-4-4-0707 นาย อภเิชษฐ ์ มานะสนิ บอนด ์ ม.6 
6 57-4-4-0708 น.ส. ชตุมิา ไตรจะโปะ แอร ์ ม.6 
7 56-1-4-001 น.ส. พศัราภรณ์ สวุรรณวโรดม หญงิ ปีที ่1 
8 56-2-4-002 น.ส. เสารว์ติร ี ปุณณะการ ี เกา้ ปีที ่1 
9 56-4-4-004 นาย จริภทัร เหล่า ฟง่ ปีที ่1 
10 56-4-4-005 นาย นฤบดนิทร ์ อปุศกัดิ ์ โทน ปีที ่1 
11 56-4-4-006 นาย ชลติ ชอบรมัย ์ โคก้ ปีที ่1 
12 59-2-7-0740 นาย คณสันนัท ์ สริเิดชชาญชยั ครสิ ปีที ่1 
13 59-4-7-0744 น.ส. มณธดิา ชืน่นอก สม้ ปีที ่1 
14 55-1-4-001 นาย สงกรานต ์ มหากาฬ กรานต ์ ปีที ่2 
15 55-1-4-002 น.ส. ดาราวรรณ แจ่มคลา้ย ไอซ์ ปีที ่2 
16 55-2-4-003 น.ส. กนกวรรณ โพธิง์าม นุ่น ปีที ่2 
17 55-2-4-004 น.ส. จริาพร จ าเรญิลาภ แตงโม ปีที ่2 
18 55-4-4-008 นาย ปิยะพงษ ์ บงัศร ี ตาม ปีที ่2 
19 55-4-4-009 น.ส. เสาวลกัษณ์ ทองอว้น นทั ปีที ่2 
20 57-2-6-0722 น.ส. แสงระว ี เจเถื่อน แพร ปีที ่2 
21 58-1-7-0735 น.ส. พลอยไพลนิ ศริสิม พลอย ปีที ่2 
22 58-2-7-0736 น.ส. ปทัมพร ทรพัยว์โรบล บวั ปีที ่2 
23 58-2-7-0737 น.ส. วนศภุะณตั เดชเกาะเกา่ ปอ ปีที ่2 
24 54-1-4-001 นาย แมน คลา้ยสวุรรณ แมน ปีที ่3 
25 54-2-4-002 นาย ชชัพงศ ์ เจษฎาชยัศร ี พงศ ์ ปีที ่3 
26 54-2-4-003 นาย สยามรฐั อนิทรารกัษ์สกลุ จ๊อบ ปีที ่3 
27 54-2-4-005 น.ส. พมิพพ์ชิชา  อคัรเดชารศัมิก์ลุ สม ปีที ่3 
28 54-4-4-023 น.ส. ทพิยว์รรณ ธนะมลู นุกนิก ปีที ่3 
29 56-4-6-027 นาย ชลธร เตชะรชักจิการกลุ ท๊อป ปีที ่3 
30 57-1-7-0709 น.ส. จงกชกร กรมไทยสง ยุย้ ปีที ่3 
31 57-2-7-0710 น.ส. บาหล ี นิจโชต ิ บาหล ี ปีที ่3 
32 57-2-7-0711 น.ส. องัคณา ระกาพนัธ ์ องั ปีที ่3 
33 57-2-7-0716 น.ส. อรพชิา เทยีมผล นาย ปีที ่3 
34 57-4-7-0714 น.ส. กลัญาณ ี ขวญัสนัเทยีะ แพรว ปีที ่3 
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กลุ่ม 1  (70 คน) – ต่อ 
เขตกรงุเทพฯ-ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และทุนช่วยเหลือกรณีพิเศษ 

ล าดบั เลขประจ าตวั ช่ือ - สกลุ ช่ือเล่น ระดบัชัน้ 
35 57-4-7-0717 นาย ทนิกร ป่ินทอง เอ๋ ปีที ่3 
36 56-2-6-020 น.ส. นภสัวรรณ เหลาะหลง พดั ปีที ่3 (ต่อเนื่อง) 
37 50-1-1-003 นาย พรีพล อดุมลาภ ควิ ปีที ่4 
38 50-1-1-004 น.ส. กรรณิการ ์ เกตุแกว้ โบนสั ปีที ่4 
39 50-2-1-006 น.ส. นภาภรณ์ เอลเลอรม์นน์ เจนนี่ ปีที ่4 
40 53-2-4-001 น.ส. บบีฮีาวา เกง่กาจกลุ บบี ี ปีที ่4 
41 53-2-4-002 น.ส. ปฐมาวด ี สหีนู แนน ปีที ่4 
42 53-2-4-003 น.ส. พมิพมิล   พวงมาลยั พมิ ปีที ่4 
43 53-2-4-004 น.ส. จกัรพนัธ ์ อนิทรน์า โจ ๋ ปีที ่4 
44 53-2-4-006 น.ส. เชอรติา ศรสีวุรรณ เชอรร์ี ่ ปีที ่4 
45 53-2-4-007 น.ส. แอบบีเ้กว เกลน แอบบี ้ ปีที ่4 
46 53-2-4-008 น.ส. เกศศร ี ยรุเกตุ เกศ ปีที ่4 
47 53-4-4-013 น.ส. นิลาพร ป้านภมู ิ ปอ ปีที ่4 
48 56-2-7-009 น.ส. พทุธรกัษา แสนเฮอืง เทล ปีที ่4 
49 56-2-7-010 นาย กติตศิกัดิ ์ แดงชาต ิ เดวดิ ปีที ่4 
50 56-2-7-011 น.ส. กาญจนา สดใส อุย้ ปีที ่4 
51 56-4-7-014 น.ส. จริาภา อารเีอือ้ หยก ปีที ่4 
52 56-4-7-015 นาย อรรถพล ยตะโคตร ทมี ปีที ่4 
53 56-4-7-016 น.ส. นุชนาฏ สายจนัทร ์ แนน ปีที ่4 
54 56-4-7-017 น.ส. อรทยั โทชาต ิ ป๊อบ ปีที ่4 
55 SP52-1-3-001 น.ส. กลัยรตัน์ ยิง่พนูทรพัย ์ นุ๊ก ปีที ่4 
56 50-2-1-005 น.ส. เกศรนิทร ์ สรมัย ์ ไอซ์ ปีที ่4 (ต่อเนื่อง) 
57 55-4-6-038 น.ส. สรุพีร เยน็ขนั ปลา ปีที ่4 (ต่อเนื่อง) 
58 55-4-6-040 นาย อนุชา พยคัฆะ บอย ปีที ่4 (ต่อเนื่อง) 
59 55-4-6-042 นาย พรีพล ศนูยจ์นัทร ์ แซค็ ปีที ่4 (ต่อเนื่อง) 
60 55-4-6-043 น.ส. จนัทรส์ดุา สดุชมโฉม มนี ปีที ่4 (ต่อเนื่อง) 
61 55-4-6-044 น.ส. วภิาดา น าพา กมิ ปีที ่4 (ต่อเนื่อง) 
62 49-2-1-028 น.ส. นรนิรตัน์ มยูหีมดั วนีา ปีที ่5 
63 52-2-4-007 น.ส. ฉววีรรณ เพชรด ี เกด ปีที ่5 
64 52-4-4-023 น.ส. ศภุกัษณา วรนาม พชั ปีที ่5 
65 52-4-4-025 น.ส. ธนญัญา พลอาษา มิง่ ปีที ่5 
66 55-2-7-011 น.ส. พลอยไพลนิ เลศิล ้า บุ๊ค ปีที ่5 
67 55-2-7-012 น.ส. ธดิารตัน์ อน้บ ารงุ ออ้น ปีที ่5 
68 55-2-7-013 นาย นฐัวุฒ ิ ทองดอนน้อย นุ๊ก ปีที ่5 
69 55-4-7-023 นาย จรีะศกัดิ ์ เหมบุรษุ ลัน้ ปีที ่5 
70 48-2-1-004 น.ส. สภุญา พลอยแสงสาย เมย ์ ปีที ่6 
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กลุ่ม 2  (69 คน)  
ภาคเหนือ  ภาคใต้  และทุนสึนามิ 

เจ้าหน้าท่ี : น.ส.สชุาดา จนัทรเ์ทียน (พ่ีดา)  
โทรศพัท ์: 0-2669-9615   email : suchada.jan@damrongchaitham.com  

ล าดบั เลขประจ าตวั ช่ือ – สกลุ ช่ือเล่น ระดบัชัน้ 
1 57-3-4-0703 น.ส. นภาพรรณ ร าไพพนา แด ่ ม.6 
2 57-3-4-0704 น.ส. เนตรนภา พรมพลู แมว ม.6 
3 57-3-4-0705 น.ส. วรดา หาญศกัดิอ์าร ี ดา ม.6 
4 57-3-4-0706 น.ส. วทันพร ภเูวยีงจนัทร ์ แหมม่ ม.6 
5 56-5-4-007 นาย พริเดช ชว่ยนุกลู อัต๊ ปีที ่1 
6 56-5-4-008 นาย นนทกาล ยาวาระยะ นนท ์ ปีที ่1 
7 59-3-7-0741 น.ส. กรรณิการ ์ เพชรด า กิฟ๊ ปีที ่1 
8 59-3-7-0742 น.ส. ณชันนัทร ์ กจิประพจน์ มิน้ท ์ ปีที ่1 
9 59-5-7-0745 นาย สรวศิ ด ารงวุฒ ิ กอลฟ์ ปีที ่1 
10 59-5-7-0746 นาย เจษฎาวุธ แกว้ยงั เบล ปีที ่1 
11 59-5-7-0747 น.ส. นซัฟาห ์ ซ าตาล ี นทั ปีที ่1 
12 59-3-7-0743 น.ส. อรญัภรณ์ ดษิฐยภทัรท ์ เมย ์ ปวส.1 
13 55-3-4-007 น.ส. อญัชล ี ค าฝอย อญั ปีที ่2 
14 57-3-6-0724 น.ส. จนัทรห์อม รอ่งตอง ฟ้า ปีที ่2 
15 57-3-6-0729 นาย สมบุญ แชมอื อนัซ ู ปีที ่2 
16 57-3-6-0731 นาย ราม ลาดปาละ ราม ปีที ่2 
17 58-5-7-0738 น.ส. สภุาพร คนหมัน่ ออม ปีที ่2 
18 57-3-6-0723 น.ส. บุญรอ้ง จะปอ จ๊ะเอ๋ ปวส.2 
19 57-3-6-0728 นาย กู ่ นามด ี กู ่ ปวส.2 
20 57-3-6-0730 นาย สา่งทนุ -- จาย ปวส.2 
21 57-3-6-0732 น.ส. มาลนิ ี ตระการวาร ี การต์นู ปวส.2 
22 54-3-4-011 น.ส. ดรณุี เจรญิลาภผล แพท ปีที ่3 
23 54-3-4-013 น.ส. วรรณา กตกิาโชคสกลุ นีน่า ปีที ่3 
24 54-3-4-014 น.ส. ทพิยณ์ีต แซ่ยา้ง นิด ปีที ่3 
25 54-3-4-016 นาย ภานุวฒัน์ เตโจ ตัม้ ปีที ่3 
26 54-3-4-017 น.ส. ปรยีานุช พฒุพิร ซ ี ปีที ่3 
27 54-3-4-018 น.ส. ปารชิาต ิ สรุยิะ แพทร ์ ปีที ่3 
28 54-3-4-019 น.ส. ทพิยว์าร ี วงศเ์หมย เกด ปีที ่3 
29 54-3-4-021 น.ส. พชัรนิทร ์ ปินตาธรรม กิฟ๊ ปีที ่3 
30 54-5-4-024 นาย ธวชัชยั ลอืเดช โย ปีที ่3 
31 54-5-4-025 น.ส. ปิยดา ถาวรวรานนท ์ ฟ้า ปีที ่3 
32 56-3-6-021 นาย ธชัชติ ขวญัดวงใจ โอ ปีที ่3 
33 56-5-6-029 น.ส. นนัทส์นิ ี จนัทรเ์ภา นิ้ง ปีที ่3 
34 57-3-7-0712 น.ส. อรวรรณ พรมรกัษ์ ศร ี ปีที ่3 
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กลุ่ม 2  (69 คน)  - ต่อ 
ภาคเหนือ  ภาคใต้  และทุนสึนามิ 

ล าดบั เลขประจ าตวั ช่ือ – สกลุ ช่ือเล่น ระดบัชัน้ 
35 57-3-7-0713 น.ส. อสิราภรณ์ ขวญัอุน่ มขุ ปีที ่3 
36 57-5-7-0719 น.ส. มรัดยีะห ์ แวดาแม มรั ปีที ่3 
37 57-5-7-0720 น.ส. ยารยี๊ะ เหาะสนั ย๊ะห ์ ปีที ่3 
38 57-5-7-0721 น.ส. สนุิสา สกุแกว้ น ้า ปีที ่3 
39 54-3-4-006 นาย ประพนัธ ์ ค าบรรลอื เบริด์ ปีที ่3 (ต่อเนื่อง) 
40 54-3-4-010 น.ส. แสงด ี ใจสะอาด เอริน์ ปีที ่3 (ต่อเนื่อง) 
41 56-3-6-023 นาย ปอนด ์ แสนสดุ ปอนด ์ ปีที ่3 (ต่อเนื่อง) 
42 56-3-6-024 น.ส. พมิสดุา นทอีาชา นานา ปีที ่3 (ต่อเนื่อง) 
43 56-3-6-025 น.ส. ปนดัดา โสภา ฝน ปีที ่3 (ต่อเนื่อง) 
44 56-5-6-030 น.ส. ธวลัรตัน์ รตันาภรณ์ กบ ปีที ่3 (ต่อเนื่อง) 
45 53-3-4-009 น.ส. ภาวณ ี เกษตรโสภาพนัธ ์ ไหมเจง้ ปีที ่4 
46 53-3-4-010 นาย ศกัดิด์า ปะละเขยีว เจน ปีที ่4 
47 53-5-4-015 น.ส. อสัมะ ยะโกะ อสัมะ ปีที ่4 
48 53-5-4-017 น.ส. สาลกิา กญัจนกาญจน์ สา ปีที ่4 
49 53-5-4-018 น.ส. บุศรอ มเุซะ วา ปีที ่4 
50 53-5-4-019 น.ส. เจนจริา วงษ์ศรนีาค เจน ปีที ่4 
51 53-5-4-020 นาย อานนัท ์ สขุใส นนัท ์ ปีที ่4 
52 55-3-6-036 นาย วนัเฉลมิ เนื่องกลิน่ เจ ปีที ่4 
53 55-3-6-037 นาย ธาวนิ ประกายครี ี วนิ ปีที ่4 
54 56-3-7-012 นาย ธราพงษ ์ ลุละวนั เมฆ ปีที ่4 
55 56-3-7-013 นาย นิตกิรณ์ ตัง้หลกั เต ้ ปีที ่4 
56 56-5-7-018 นาย ธรณิศร คงแกว้ กอลฟ์ ปีที ่4 
57 56-5-7-019 น.ส. สพุรรษา ชายเสย แนน ปีที ่4 
58 50-3-1-007 นาย นราธปิ กนัทาจา โมบวิ ปีที ่4 (ต่อเนื่อง) 
59 55-3-6-034 นาย สรุชยั สวุนิาเจ บมู ปีที ่4 (ต่อเนื่อง) 
60 55-3-6-039 น.ส. วจิติรพร  - โอ ๋ ปีที ่4 (ต่อเนื่อง) 
61 52-3-4-009 น.ส. ปทัมพร กติตศิกัดิย์ ัง่ยนื ไมล ์ ปีที ่5 
62 52-3-4-012 น.ส. สวุรรณ ี อดุเอย้ แป้ง ปีที ่5 
63 52-3-4-018 น.ส. ยพุารตัน์ มนัพรา้ว นก ปีที ่5 
64 55-3-7-015 นาย เอกลกัษณ์ แขกยงค ์ เจมส ์ ปีที ่5 
65 55-3-7-016 น.ส. กฤตยิา รืน่เวช ทราย ปีที ่5 
66 55-3-7-017 น.ส. ชลธชิา ดเีกดิ เมย ์ ปีที ่5 
67 55-5-7-027 น.ส. ชลธชิา แซ่โคว้ จนู ปีที ่5 
68 S48-5-1-105 น.ส. ดวงสมร เวชกามา แพรว ปีที ่5 
69 51-3-4-018 น.ส. สภุาพร วงคด์ว้ง งอ ปีที ่6 
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