
มหาลยั ล าดบั ช่ือ นามสกุล ปี คณะ สาขาวิชา

ม.ขอนแก่น 1 น.ส.นฐัธะมนต์ อรรคเนตร 3 วิทยาศาสตร์ สถิติ

2 นายเศรษฐพงศ์ นิลช านาญ 3 วิทยาศาสตร์ สถิติ

3 น.ส.ธญัลกัษณ์ คลา้ยสงคราม 4 วิทยาศาสตร์ สารสนเทศสถิติ

4 น.ส.สุพตัรา ปัญญาคุณ 4 วิทยาศาสตร์ สารสนเทศสถิติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 5 น.ส.ณิชา ล้ิมพาณิชยช์ยั 4 พาณิชยศาสตร์เเละการบญัชี ประกนัภยั

6 น.ส.ธนญัญา สันติภิญโญเลิศ 3 พาณิชยศาสตร์และการบญัชี ประกนัภยั

7 น.ส.พิมพช์นก กาญจนาวดี 3 พาณิชยศาสตร์และการบญัชี การประกนัภยั

8 น.ส.พิรัศมฐ์า เตชะวฒันานนัท์ 4 พาณิชยศาสตร์และการบญัชี ประกนัภยั

9 น.ส.ศิริลกัษณ์ ตั้งนนัทนาการ 4 พาณิชยศาสตร์และการบญัชี ประกนัภยั

ม.เชียงใหม่ 10 น.ส.นวรินทร์ สมณาวรรณ 3 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์ 11 นายณฐัภทัร บุญศิลป์ 3 ิิวิทยาศาสตร์ปละเทคโนโลยี วิทยาการประกนัภยั

12 น.ส.นิษฐเนตร์ ขจรเทวาวงศ์ 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการประกนัภยั

13 น.ส.รพีกญัญ์ สกุลวีรพนัธุ์ 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการประกนัภยั

14 นายสรวิชญ์ เติมทรัพยอ์นนัต์ 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการประกนัภยั

15 นายภูมิเมธ ปัญญาบดีกุล 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการประกนัภยั

ม.นเรศวร 16 น.ส.สุภารัตน์ ทองกลดั 4 บริหารธุรกิจ และการส่ือสาร การเงินและการธนาคาร

17 น.ส.ศุภางค์ ม่วงบา้นยาง 4 บริหารธุรกิจ และการส่ือสาร การเงินและการธนาคาร

รายช่ือ นักศึกษาได้รับการคัดเลอืกเข้าค่ายโครงการค่ายนักประกนัวนิาศภยัรุ่นเยาว์ คร้ังที่ 6

ระหว่างวนัที่ 4-6 พฤศจิกายน 2560 ณ The Royal Gems Golf Resort จังหวดันครปฐม
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ม.บูรพา 18 น.ส.มทัรี หนูกลาง 4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

19 นายศิวะคุปต์ ถ  ้าหิน 4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

20 นายสุรัตน์ สีทพั 4 วิทยาศาสตร์ สถิติ

21 น.ส.ลลิตา ตรึงจิตวิลาส 3 วิทยาศาสตร์ สถิติ

22 น.ส.พิรพรรณ สัมฤทธ์ิ 3 วิทยาศาสตร์ สถิติ

23 น.ส.พฑัฒิดา นุย้เพชร 3 วิทยาศาสตร์ประยกุต์ สถิติธุรกิจและการประกนัภยั

24 น.ส.วชิรญาณ์ เรืองรอง 3 วิทยาศาสตร์ประยกุต์ สถิติธุรกิจและการประกนัภยั

ม.มหิดล 25 นายกีระวิชญ์ ปวริศร์โกศล 4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกนัภยั

26 น.ส.จารุพชัร์ ประเสริฐดี 4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกนัภยั

27 นายณภทัร กมลเนตร 4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกนัภยั

28 นายรชตะ บุญรินทร์ 4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

29 น.ส.สุทธิดา พงษพ์านิช 3 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกนัภยั

ม.ราชภฏัจนัทรเกษม 30 น.ส.ฐิติมา สวยสด 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

ม.รามค าแหง 31 น.ส.รัตนาพร แซ่เอ้ียว 3 รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

32 น.ส.จิตรลดา รอดสวสัด์ิ 3 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

33 นายกานตธี์รา ถ่ีถว้น 3 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

34 น.ส.ธญัชนก แสงมณี 4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี

ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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35 น.ส.ขจาริน พงษส์วสัด์ิ 3 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

ม.วลยัลกัษณ์ 36 นายจตุรวิทย์ จินตาคม 4 การจดัการ บริหารธุรกิจ

37 น.ส.ลีลาวดี ริยาพนัธ์ 3 การจดัการ บริหารธุรกิจ

38 น.ส.ศศิรินทร์ ศรีเพญ็ 3 การจดัการ บริหารธุรกิจ (การเงิน)

39 น.ส.สิริมนต์ จูหอ้ง 4 การจดัการ บริหารธุรกิจ

40 น.ส.อุดมพร อกัษรน า 3 การจดัการ บริหารธุรกิจ (การเงิน)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 41 น.ส.สาธุตา แซ่ตั้ง 3 วิทยาศาสตร์ สถิติ

42 นายธนวินท์ สร้อยอูป 3 วิทยาศาสตร์ สถิติ

ม.ศิลปากร 43 น.ส.กุสุมา แขวงนคร 4 วิทยาศาสตร์ สถิติ

44 น.ส.เสาวลกัษณ์ อรัญพนัธ์ 4 วิทยาศาสตร์ สถิติ

ม.สงขลานครินทร์ (ตรัง) 45 น.ส.ฉวีวรรณ เหน่ียวพ่ึง 3 พาณิชยศาสตร์และการจดัการ การประกนัภยัจดัการความเส่ียง

46 น.ส.ณฐัวดี แซ่เฮง 3 พาณิชยศาสตร์และการจดัการ การประกนัภยัจดัการความเส่ียง

47 น.ส.วรรณรัตน์ ไพศรีรัตน์ 3 พาณิชยศาสตร์และการจดัการ การประกนัภยัจดัการความเส่ียง

ม.อสัสัมชญั 48 น.ส.กลัยารัตน์ นิยมธรรมรัตน์ 3 บริหารธุรกิจ การประกนั(insurance)

49 น.ส.ณชกร สังขแ์กว้ 3 บริหารธุรกิจ ประกนัภยั

50 น.ส.ธนพร อริยสมบติักุล 4 บริหารธุรกิจ ประกนัภยั

51 น.ส.วิภาวี วงศว์ราวิภทัร์ 4 บริหารธุรกิจ ประกนัภยั
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พ่ีเล้ียง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1 นายปพน อินทรชยั 3 พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สถิติศาสตร์ สาขาประกนัภยั

2 น.ส.ธญัพิทกัษ์ เหมรุ่งเรืองกุล 4 พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สถิติศาสตร์ สาขาประกนัภยั

ม.มหิดล 3 น.ส.วาสนา สาตบางหลวง 4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกนัภยั

4 นายศิรวิทย ์  ชินฉลองพร 4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกนัภยั

5 น.ส.ธิญดา หิรัญธนาเดช 4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

6 น.ส.ธนัยช์นก สุระศนัสนีย ์ 4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั


