
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2564 

………………………………………………………………………………………. 

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ด าเนินโครงการทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา ป ระจ าปี
การศึกษา 2564 เพ่ือจัดหาทุน และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ได้รับทุนการศึกษา ในพิธี
มอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ ที่  28  มกราคม  2565  เวลา  08.00-09.00 น.  
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นั้น 

       วิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564  โดยผลการพิจารณาทุนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอประกาศรายชื่อนักเรียน 
นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  จ านวน 78 คน ดังรายชื่อ 
ต่อไปนี้ 

1.   นางสาววาสนา       วินทะไชย   ปวช.1/1 การบัญชี 
2.   นางสาวนุชสรา  ปั้นสังข ์    ปวช.1/1 การบัญชี 
3.   นางสาวจุรีมาศ       กะทา             ปวช.2/1 การบัญชี 
4.   นางสาวเบญญาภา ศรีมาลา    ปวช.2/1       การบัญช ี
5.   นางสาวสุพัตรา       แก้วดี              ปวช.2/2 การบัญชี 
6.   นางสาวรตินันท์       สุคนธ์              ปวช.3/1 การบัญชี 
7.   นางสาวสุวนันท ์      ทองอ่ิม              ปวช.3/2 การบัญชี 
8.   นางสาวนภัสสร       แจ้งจีน              ปวช.3/3 การบัญชี 
9.   นางสาวสิริรัตน์           ยิ้มทอง               ปวช.3/2       การบัญชี 
10.  นางสาวขวัญภิรมย์        อินหล่อ              ปวช.3/2       การบัญชี  
11.   นายธนากร       บ าเรอ              ปวส.1/1 การบัญชี 
12.  นางสาวฐิติพร       ประถมอินทร์        ปวส.1/2 การบัญชี 
13.  นางสาวธนัชพร นมเนย              ปวส.1/3 การบัญชี 
14.  นางสาวชนัญชิดา     มาน้อย      ปวส.1/4 การบัญชี 
15.  นางสาวชลธิชา        สุขก้อม     ปวส.1/4 การบัญชี 
16.  นางสาวอังค์วรา กล่ าเมือง    ปวส.2/1 การบัญชี 
17.  นางสาวสิริรัตน์        มากมูล     ปวส.2/2 การบัญชี 
18.  นางสาวนริศรา        มิ่งเมือง     ปวส.2/3 การบัญชี 
19.  นางสาวปิยะนันท์     คมข า     ปวส.2/4 การบัญชี 
20.  นางสาวอัคริยา          เห้าอิ่ม                ปวส.2/2      การบัญชี 
21. นางสาววัชรินทร์      ทองสุข     ปวช.1 การตลาด 
22.  นางสาวกุลณัฐ         ตันปิน     ปวช.2 การตลาด 
 



23.  นางสาวสุภาพร        เสือภู่  ปวช.3          การตลาด 
24.  นางสาวชลนิกานต์    จันทร์เกสร ปวส.1          การตลาด (ทวิภาคี พรีเมี่ยม) 
25.  นางสาวยุภาภรณ์      เทศพูล           ปวส.2          การตลาด 
26.  นางสาวรุ่งอรุณ       วัฒทัน             ปวส.1           การตลาด  
27.  นางสาวอัจฉริญา โฉมอ่อน  ปวช.3          การตลาด 
28.  นางสาวนัฐริกา        แสงจันทร์         ปวช.3           การเลขานุการ 
29.  นางสาวก้านคูณ         อุปถัมภ์            ปวช.1           การจัดการส านักงาน 
30.  นางสาวชนิกานต์      โมเรือง             ปวช.1           การจัดการส านักงาน 
31.  นางสาวเกตุวลี         ชนะนาม           ปวช.2           การจัดการส านักงาน 
32.  นางสาวชุติกาญจน์   ม่วงค า              ปวช.2           การจัดการส านักงาน 
33.  นายเอกพจน์           ปานผ่อง           ปวส.1            การจัดการส านักงาน 
34.  นางสาวลัดดาวัลย์      ลอยเลิศ            ปวส.2           การจัดการส านักงาน 
35.  นางสาวจิราภรณ์      อินเลิศ   ปวช.1/1  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
36.  นางสาวสุภาภรณ์     บางเหลื่อม  ปวช.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
37.  นายกัณฑ์เอนก        คงชู   ปวช.1/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
38.  นางสาวกมลพรรณ   งามฉาน   ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
39.  นางสาวปิยฉัตร       วงษาหาราช  ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
40.  นางสาวจารุวรรณ    ขันเดช             ปวช.2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
41.  นายภรัณยู             หมอนทอง  ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
42.  นางสาวสุจิตรา        นาคประเสริฐ  ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
43.  นายสราวุฒิ            วานิชย ์             ปวช.3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
44.  นายยุคลธร            ศรีจังหวัด  ปวช.3/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
45.  นางสาวพรพิมล ดวงแก้ว   ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
46.  นางสาวพัชราพร      สุวรรณภาชน ์  ปวส.1/1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
47.  นางสาวจิราภรณ์      เอ่ียมประไพ  ปวส.1/1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
48.  นางสาวพรนิชา        ยิ้มเพชร   ปวส.1/2 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
49.  นางสาวปิยนุช         สืบประยูร  ปวส.2/2 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
50.  นางสาวโยษิตา        มิ่งกลิ่น   ปวส.2/3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
51.  นายพรหมเทพ           ลอยมณี            ปวส.1/1         เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
52.  นายณัฐดนัย    สีทอง               ป.ตร ี1           คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
53.  นางสาวเจนจิรา       รอดสบาย  ปวส.1  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
54.  นางสาวชลธิชา        ส่งเผือก   ปวส.1  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
55.  นางสาวเบญจวรรณ    ขุนนะ               ปวส.2           การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
56.  นายคณิสร             ไมลาศรี             ปวช.3           แฟชั่นและสิ่งทอ 
57.  นางสาวสุภาวดี       ยศเรือง             ปวช.1           แฟชั่นและสิ่งทอ 
58.  นางสาวกมลวรรณ      คล้ายแจ้ง           ปวช.1/1       อาหารและโภชนาการ 
59.  นางสาวธัญชนก บัวพลอย   ปวช.1/2 อาหารและโภชนาการ 
60.  นางสาวปราถนา  มฤทธิ์ดา   ปวส.1  อาหารและโภชนาการ 
61.  นางสาวบุษกร    กวีกูล    ปวส.1  อาหารและโภชนาการ 
62.  นางสาวธัญเรศ  แต้มทอง            ปวช.3  อาหารและโภชนาการ 
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63.  นางสาวอัญชลีภรณ์     ส าลี                 ปวส.2            อาหารและโภชนาการ 
64.  นางสาวสุวรรณี  คชรัตน์   ปวส.2  อาหารและโภชนาการ 
65.  นางสาวนิชาภัทร        กัณฑเกตุ           ปวช.1            ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
66.  นายสัณหณัฐ          ทรัพย์ประมูล  ปวส.1  การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
67.  นายธีรนพ              บุญหนู             ปวส.2            การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
68.  นางสาววรพรรณ        ทับนาค            ปวช.1            วิจิตรศิลป์ 
69.  นางสาวปนิตตา       กิ่งแก้ว   ปวช.1         วิจิตรศิลป์ 
70.  นางสาวสุพรรษา      สุดใจ               ปวช.3            วิจิตรศิลป์ 
71.  นายขจรยศ               จัตุรสั   ปวช.1  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
72.  นางสาวภัทรนันท์        หอมทอง  ปวช.2  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
73.  นางสาวเพ็ญนภา        พินิจเกียรติกุล  ปวส.1  ดิจิทัลกราฟิก 
74.  นายพชร                  ศรีศลิป์    ปวส.2  ดิจิทัลกราฟิก 
75.  นายก้องเกียรติ           เขียวข า    ปวช.2  การท่องเที่ยว (MEP) 
76.  นางสาวญาณิศา          โสอุดร    ปวช.2  การท่องเที่ยว (MEP) 
77.  นายภูริพัต                 สายทอง  ปวช.3  การท่องเที่ยว (MEP) 
78.  นางสาวกัลยาณี           ชาตรี   ปวส.2            การโรงแรม (ทวิภาคี) 

 

                ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัว และก าหนดการซักซ้อม และพิธีมอบ
ทุนการศึกษา ในวันจันทร์ ที่  24  มกราคม  2565  เวลา 08.00 - 16.00 น.  บริเวณห้องงานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 

     

      ว่าที่ร้อยโท 
           (นิคม  เหลี่ยมจุ้ย) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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