
 

 

          

 

  

  
              

 
  

            ประกาศรายช่ือนักเรียนทุนการศึกษา ที่ได้รับการอนุมัตทิุนต่อเน่ือง 
                                      ครัง้ท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562  ( เฉพาะทุนต่อเน่ืองเท่านัน้ ) 

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด 
 

           นร.ทุนฯ ที่มีรายชื่อ  สามารถด าเนินการไปติดต่อ เพื่อขอรับเงนิทุนการศึกษา ได้ที่สถาบันการศึกษา 
   ได้ตัง้แต่วันที่ 31 กรกฏาคม  เป็นต้นไป ( สอบถามเพิ่มเตมิ โทร 02-254-5002 , 091-119-8101) 

  
 จังหวดัสถาบนั  ชื่อสถาบนั             รหัส นร.ทุนฯ        ชื่อ-นามสกุล นร.ทุนฯ      ระดับชัน้ 
กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ            2818     บษุยามาส    วิไลวรรณ ปริญญาตรีปี4 
กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ            2819     กานต์รวี  นาสมวาส  ปริญญาตรีปี4 
กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3851 รุ่งอรุณ โคตรภทัร์  ปริญญาตรีปี3 
กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  2892 เจนจิรา นาคาธร  ปริญญาตรีปี4 
กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  3805 ชนิกานต์   ไฉนงุ้น  ปริญญาตรีปี1 
กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  3241 ศาศวตั อินทร์จนัทร์ ปริญญาตรีปี2 
กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช   3615 จิรา ทองหลอ่  ปริญญาตรีปี1 
กรุงเทพมหานคร  วิทยาลยัเทคโนโลยีหมูบ้่านครู  3390 วิไลวรรณ   ทิง้โครต ปวส.1 
กาญจนบรีุ  วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรีุ  3836 วิยดา เพชรศิลา  ปวส.1 
กาญจนบรีุ  วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรีุ  3842 ณิภาวรรณ   พลจนัทร์ ปวส.1 
กาญจนบรีุ  วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรีุ  3839 ณฏัฐกิตติ์   ข าช่่ืน  ปวส.1 
กาญจนบรีุ  วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรีุ  3837 อญัชล ี แซค่ิว้  ปวส.1 
กาญจนบรีุ  วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรีุ  3841 สพุตัรา อทุการ  ปวส.1 
กาญจนบรีุ  วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรีุ  3840 อนชิุต วงษ์แก้ว  ปวส.1 
กาญจนบรีุ  วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรีุ  3831 วิยะดา แร่มี  ปวส.1 
ขอนแก่น  โรงเรียนอบุลรัตน์พิทยาคม   3637 นภสัสร ดงแก้ว  ม.5 
จนัทบรีุ   มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  3407 ทิพรัตน์ แห้วสโุณ  ปริญญาตรีปี1 
จนัทบรีุ   มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  3408 โสภิตา จนัทรเทพ ปริญญาตรีปี1 
จนัทบรีุ   มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  3011 เพ็ญนภา   วงัภสูทิธ์ิ ปริญญาตรีปี3 
ชลบรีุ   มหาวิทยาลยับรูพา    3473 พรนภา มีฤทธ์ิ  ปริญญาตรีปี1 
เชียงราย  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  3670 ศิริชยั วงัผา  ปริญญาตรีปี1 
เชียงราย  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  3005 สายนรี แซว่า่ง  ปริญญาตรีปี3 
เชียงใหม ่  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่   3323 ปิยธิดา สนิายะ  ปริญญาตรีปี2 
เชียงใหม ่  มหาวิทยาลยัแมโ่จ้    2624 น า้ทิพย์ รักชีวติ  ปริญญาตรีปี4 
เชียงใหม ่  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่  3744 เปรมสดุา   ชาติทอง ปริญญาตรีปี4 
เชียงใหม ่  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่  3879 บษุราคมั จาตรุปัญญาสกลุ ปริญญาตรีปี3 
 



 

 

          

 

  

 
 
 
 
จังหวดัสถาบนั  ชื่อสถาบนั                รหัส นร.ทุนฯ        ชื่อ-นามสกุล นร.ทุนฯ            ระดับชัน้ 
เชียงใหม ่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่  3880 ธญัจิรา ทรายทอง  ปริญญาตรีปี2
เชียงใหม ่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่  3896 ชลลดา พนาสมัฤทธิผล  ปริญญาตรีปี2 

 เชียงใหม ่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่  2785 อภิสทิธ์ิ พลพนัธ์   ปริญญาตรีปี4 
เชียงใหม ่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่  2939 ลดัดาวลัย์   พรมใจ  ปริญญาตรีปี4 
เชียงใหม ่ วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม ่   3845 กลัยกร เป็นสขุ   ปวส.1 
เชียงใหม ่ วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม ่   3686 ณฐัพงค์ ค าภีระวงษา  ปวช.3 
นครปฐม วิทยาลยัอาชีวศกึษานครปฐม  3568 ณฐัฐินนัท์   เจริญยศ  ปริญญาตรีปี3 
นครปฐม มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  3204 ปริญญา ยอดทะเนยี  ปริญญาตรีปี2 
นครปฐม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 3015 โสภิสา เมืองเจริญ ปริญญาตรีปี3 
นครราชสมีา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  2643 ศิริวรรณ มว่งเกต ุ   ปริญญาตรีปี3 
นครราชสมีา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  2904 จิราภรณ์ จวงจนัทร์  ปริญญาตรีปี3 
นครราชสมีา โรงเรียนปักธงชยัประชานิรมติ  3651 อญัชล ี จนัทรชยั   ม.5 
นครศรีธรรมราช วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช  3768 วีรากร จนัทร์มีศรี  ปวช.1 
นครศรีธรรมราช วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช  3769 ภทัรพล ขลกิหิรัญ   ปวช.1 
นครศรีธรรมราช วิทยาลยัศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช 3340 วรนชุ พรมสวุรรณ  ปวส.1 
นนทบรีุ  วิทยาลยัเทคโนโลยีนนทบรีุ   3384 กลัยาณี แวน่แก้ว   ปวส.1 
นนทบรีุ  วิทยาลยัเทคโนโลยีนนทบรีุ   3385 กนกภรณ์  แย้มพลอย  ปวส.1 
นา่น  วิทยาลยัเทคนิคนา่น   3460 สมชาย ผดัจนัตา   ปวส.1 
นา่น  วิทยาลยัเทคนิคนา่น   3455 ชยานนัต์   หมัน่เหมาะ  ปวส.1 
นา่น  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมงัคลาภิเษก 3917 ณฐัพงษ์ จนัทะเนตร  ม.4 
บรีุรัมย์  มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์   3374 พิมพ์วิภา พะกาแก้ว  ปริญญาตรีปี1 
ประจวบคีรีขนัธ์ โรงเรียนอา่วน้อยวิทยานคิม   3796 จิราพร สร้อยโสภา  ม.4 
พะเยา  มหาวิทยาลยัพะเยา   2749 ชลาวธุ มลูสวุรรณ์  ปริญญาตรีปี2 
พะเยา  วิทยาลยัเทคนิคเชียงค า   3222 พงศภรณ์   ดอนมลู  ปวส.2 
พิษณโุลก โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ภาคเหนือ  3572 เจนจิรา เหม็นแดง  ม.6 
พิษณโุลก โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ภาคเหนือ  3885 ศิรประภา  พลูทอง   ม.4 
พิษณโุลก มหาวิทยาลยันเรศวร   3214 เสาวณีย์ ฟมูัน่   ปริญญาตรีปี2 
พิษณโุลก มหาวิทยาลยันเรศวร   3212 ศภุชยั ใจไหว   ปริญญาตรีปี2 
เพชรบรีุ  วิทยาลยัเทคนิคเพชรบรีุ   3202 ชิติพทัธ์ เอี่ยมชาวเหนือ  ปวส.1 
เพชรบรูณ์ โรงเรียนดงขยุวิทยาคม   100021 ปรุเชษฐ รอดเกต ุ   ม.2 
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   3887 ภวูดล เรืองสขุ   ปริญญาตรีปี2 
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   3433 สกุญัญา แก้วบดุดา  ปริญญาตรีปี2 
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   3432 ชลดา สขุพรม   ปริญญาตรีปี2 
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   3028 วราภรณ์ จวบสขุ   ปริญญาตรีปี3 



 

 

          

 

  

 
 
 
 

  จังหวดัสถาบัน  ชื่อสถาบนั               รหัส นร.ทุนฯ        ชื่อ-นามสกุล นร.ทุนฯ      ระดับชัน้ 
  มหาสารคาม              มหาวิทยาลยัมหาสารคาม     3131 ธนพร ไชยพิเนตร ปริญญาตรีปี3 
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   2817 สพุตัรา นามวงค์  ปริญญาตรีปี4 

  มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   3030 ป่ินมณี เกือ้ทาน  ปริญญาตรีปี3 
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   2732 ขวญั ปานด้วง  ปริญญาตรีปี4 
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   2727 วนัวิสาข์ ตาปราบ  ปริญญาตรีปี4 
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   3190 ศิรินทรา บญุแสง  ปริญญาตรีปี2 
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   3613 ปาจรีย์ ทองนาค  ปริญญาตรีปี2 
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   2900 ปรีชา โพธ์ิพุม่  ปริญญาตรีปี4 
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   2883 พชัริดา สดุชา  ปริญญาตรีปี4 
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   3166 สริินาถ สมบตัิวงศ์ ปริญญาตรีปี3 
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   3053 รัตนา สบืโสดา  ปริญญาตรีปี3 
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   2945 พชัรินทร์ มีประจ า  ปริญญาตรีปี4 
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   2808 นพฤทธ์ิ ซ้อมจนัทา ปริญญาตรีปี4 
ร้อยเอ็ด   มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด   2809 แพรวพราว  เชือ้ธรรม ปริญญาตรีปี4 
ระยอง   วิทยาลยัเทคนิคระยอง   3413 เพ็ญศรี ทองวิจิตร์ ปวส.1 
ลพบรีุ   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี   3369 ธนารัตน์ พลโคต  ปริญญาตรีปี1 
ลพบรีุ   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี   3370 อจัฉราภรณ์   หิรัญชยั ปริญญาตรีปี1 
เลย   วิทยาลยัอาชีวศกึษาเลย   3636 ลดัดาวลัย์   นามวงษ์ ปวช.2 
ศรีสะเกษ  วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ   3950 ภทัรเดช แซต่ัง้  ปวช.3 
ศรีสะเกษ  วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ   3784 แพริษา ทองแสง  ปวส.1 
ศรีสะเกษ  วิทยาลยัอาชีวศกึษาจลุมณีศรีสะเกษ  3813 สนุิตา สงิห์ซอม  ปวช.1 
ศรีสะเกษ  โรงเรียนพรานวิบลูวิทยา   3944 ประภาพรรณ   นาแก้ว ม.5 
สกลนคร  วิทยาลยัการอาชีพสวา่งแดนดิน  3927 ภานวุฒัน์  สารโพคา ปวช.1 
สกลนคร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วข.เฉลมิพระเกียรติ  2973 กนัยารัตน์   ทศัม ี  ปริญญาตรีปี3 
สกลนคร  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  3036 สริินาถ ค าสงค์  ปริญญาตรีปี3 
สงขลา   วิทยาลยัอาชีวศกึษาสงขลา   3351 สรีุรัตน์ เดหมาน  ปวส.1 
สงขลา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 3038 สริินญา ทองกล า่  ปริญญาตรีปี3 
สงขลา   มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  3400 อรนิช ก าเนดิผล ปริญญาตรีปี1 
สงขลา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  3755 ปิยะนชุ สวุรรณชาตรี   ปริญญาตรีปี3 
สมทุรปราการ  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  3077 รสสคุนธ์ กนัเจียก  ปริญญาตรีปี3 
สมทุรปราการ  โรงเรียนคลองกระทุม่ราษฎร์อทุิศ  3876 พรธิวา บญุเนตร  ป.6 
สระบรีุ   วิทยาลยัเทคนิคทา่หลวงซิเมนต์ไทยอนสุรณ์ 3676 ธีรยทุธ ศิริจนัทรโชค ปวส.1 
สพุรรณบรีุ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ  3859 วชัรพล อินทรมณี ปริญญาตรีปี5 
อ านาจเจริญ  โรงเรียนน า้ปลกีศกึษา   3956 อรัญญา เสนาด ี  ม.5 



 

 

          

 

  

 
 
 
 
จังหวดัสถาบนั  ชื่อสถาบนั                รหัส นร.ทุนฯ        ชื่อ-นามสกุล นร.ทุนฯ      ระดับชัน้ 
อ านาจเจริญ  โรงเรียนน า้ปลกีศกึษา  3957 ณฏัฐนิชา  สขุทองหลาง  ม.5 
อ านาจเจริญ  โรงเรียนน า้ปลกีศกึษา  3955 เจนจิรา โพธ์ิหล้า   ม.5 
อ านาจเจริญ  โรงเรียนน า้ปลกีศกึษา  3700 ดวงสมร สพุล   ม.6 
อ านาจเจริญ  โรงเรียนน า้ปลกีศกึษา  3958 เบญจมาศ  สว่นบญุ  ม.4 
อ านาจเจริญ  โรงเรียนน า้ปลกีศกึษา  3717 จิราพร ภษูา   ม.6 
อ านาจเจริญ  โรงเรียนน า้ปลกีศกึษา  3699 นนัทภคั น้อยวิบล   ม.6 
อ านาจเจริญ  วิทยาลยัเทคนิคอ านาจเจริญ  3953 นิติวฒุ ิ สงิห์สธุรรม  ปวช.1 
อดุรธาน ี  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  3179 นนัทะกาญจน์   จนัทะราช  ปริญญาตรีปี2 
อตุรดิตถ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ 3707 ธนญัวรรณ    สวุรรณประสาท ปริญญาตรีปี4 
อตุรดิตถ์  โรงเรียนอตุรดติถ์   3948 จิราวรรณ     พรมรัตน์  ม.4 
อบุลราชธาน ี  โรงเรียนนาจะหลวย  3943 ภสัษพร ปาทะ   ม.6 
อบุลราชธาน ี  โรงเรียนวดัสวายน้อยวิทยา  3781 องัคณา สมแสวง   ม.4 
อบุลราชธาน ี  วิทยาลยัเทคนิคเดชอดุม  3939 พงศกร ประทีปทอง  ปวช.2 
อบุลราชธาน ี  วิทยาลยัอาชีวศกึษาวดัสวายน้อย 3980 จารุวรรณ   ภารประสพ  ปวช.1 
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