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ประกาศสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ “นักลงทนุรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 35 (NIP-S 35) 

…………………………………………………………. 

ตามที่ สถาบั นนั กลงทุ นรุ่น ใหม่  ได้ก าหนดจัดอบรมโครงการ “นักลงทุน รุ่น ใหม่ เพื่ อสั งคม ” รุ่นที่  35                       

(New Investors Program for Society: NIP-S 35) ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ไม่จ ากัดคณะ/

สาขาวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึง 17 กรกฎาคม 2565 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและตลาดทุน รวมทั้งความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม 

(Social Enterprise) ส่งเสริมแนวคิดของเยาวชนให้มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบน าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ซึ่งไม่มีการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการอบรมแต่อย่างใด (เรียนฟร)ี 

ทั้งนี้  สถาบันฯ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม โครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม”                  

รุ่นที่ 35 (NIP-S 35) จ านวน 100 คน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการดังกล่าวต้องส่งเอกสาร

ยืนยันการเข้าอบรม และช าระค่าใช้จ่ายระหว่างการอบรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าตรวจ ATK และอ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มิฉะนั้น สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกในล าดับถัดไปขึ้นมาแทนทันที 

และขอให้ท่านเข้าร่วมพิธีเปิดอบรมในวันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.15 – 18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม (ชั้น 1) 

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

 

        (ดร. มนตรี  ฐิรโฆไท) 

     ประธานสถาบันนักลงทนุรุน่ใหม่ 

 

*กรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าอบรม 

1. หลักฐานการช าระค่าใช้จ่ายระหว่างการอบรม โดยช าระผ่าน 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนพลู ชื่อบัญช ีสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ เลขท่ีบัญชี 2 0 0 – 4 1 9 6 6 1 – 0 

2. Resume / CV 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา ***พร้อมเซ็นต์ส าเนาถูกต้อง*** 

4. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา Transcript ***พร้อมเซ็นต์ส าเนาถูกต้อง*** 

(สามารถใช้ข้อมูลจากจากหน้า Website ส านักทะเบียนมหาลัยของท่านได้) 

น าส่งที ่ Email: nipsprogram@gmail.com  

Subject: วดป (ที่ช าระเงิน)_ชื่อ_นามสกุล 

mailto:nipsprogram@gmail.com
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ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

โครงการ "นักลงทุนรุ่นใหม่เพ่ือสังคม" รุ่นที่ 35   (NIP-S 35)  

 

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบันกำรศึกษำ 

1 นางสาว กชกร สุขเกษม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2 นางสาว กชกร เทพเจริญ Queen Mary university of London 

3 นาย กษิด์ิเดช สุนทรวิภาต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4 นางสาว กัญญาณัฐ วรกิจชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5 นางสาว กัลยภรณ์ หัสดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 นาย กีรติพนธ์ ศิริภาณุพงศา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 นางสาว ขวัญชนก ดวงสูงเนนิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 นางสาว จณิษตา งามมีศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 นาย จักรพันธ์ ศรีเกษมโยธิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 นาย จักรรัฐ ประมวลวิจารณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11 นาย จิราเจตน์ แก้วด้วง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื

12 นาย จิรายุ คูหากาญจน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 นาย ชนตั ชาญเดชรัตนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14 นาย ชยณัฏฐ์ รักวัฒนกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 นาย ชยากร สังข์ภาพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

16 นาย ชยางกูร บัวทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 นาย ชัยชนะ สุวัฒนพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 นาย ชาญณรงค์ ตราเต็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

19 ว่าท่ีร้อยตรี โชติพงศ์ ตรรกการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรามค าเเหง

20 นางสาว ญาดา ภูติจันทร์ Southwest petroleum university 

21 นาย ณกนล โพธิแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22 นาย ณฐพรรษ กุลวัฒโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

23 นาย ณภัทร กลางประพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

24 นางสาว ณัชชา เธียรตระวัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25 นางสาว ณัชชา ทาซ้าย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

26 นาย ณัชพัฒน์ เป่ียมทิพย์มนัส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 นาย ณัฐพิสิษฐ์ โลจนวณิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย

28 นาย ณัฐภัทร ฐิรโฆไท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29 นางสาว ณัฐหทัย อรรจนสุพพัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 นางสาว ณิชกานต์ พรเทพสุขสม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 นางสาว ณิชญรินทร์ พงษ์เพ็ชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

32 นางสาว ณิชมน ศรีธวัชชัย มหาวิทยาลัยมหิดล

33 นางสาว ณิชาบูล ปริญญานสุรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 นางสาว ดวงพร สิริกุลวัฒนานนท์ National University of Singapore 

35 นางสาว ดาวาว เส็งหลวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

โครงการ "นักลงทุนรุ่นใหม่เพ่ือสังคม" รุ่นที่ 35   (NIP-S 35) 

 

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบันกำรศึกษำ 

36 นาย ตะวัน สมบูรณ์กิตติชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

37 นางสาว ทิพย์วลี แต้มศิริชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

38 นาน ธนชาติ ภิญโญชีพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

39 นาย ธนทัต คูณอเนกสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

40 นาย ธนวัฒน์ เอ่ียวสานรัุกษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

41 นางสาว ธัญธร รัตติจิรวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

42 นาย ธีรภัทร สุขประเสริฐกุล The Chinese University of Hong Kong

43 นางสาว นฤชล วรภัทรภวัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื

44 นางสาว นฤมล ศศะรมย์ วิทยาลัยทองสุข

45 นาย บรรณสรณ์ เอ้ือจิตอนนัตกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

46 นาย ปฏิพล วิริยมานะธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

47 นาย ปติสสะพล วงศ์สุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

48 น.ส. ปภัชญา จรูญแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

49 นาย ปวรเดช สายช่างทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

50 นาย ปัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

51 นาย ปัณณ์ เส็งพานชิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

52 นาย ปัณณธร สร้อยแสงทอง Purdue University

53 นางสาว ปัณณพร นาควิจิตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

54 นางสาว ปัทมน จิตชัยเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

55 นางสาว ปิยะพร เตชะโชควิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

56 นางสาว ปิยะรัตน์ เจริญชัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

57 นางสาว ปุณยภา หนศูรีแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

58 นางสาว ปุณยาพร วานิชผดุงธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

59 นาย พชร เพ็ชรฉนวน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

60 นาย พรต ทับทิมเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

61 นางสาว พอลิสา เธียรเอ่ียมอนนัต์ Columbia University In the City of New York

62 นางสาว พัณณ์ชิตา ธีรพัฒนโรจน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

63 นางสาว พิชชาภรณ์ ตรงดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

64 นาย พิชญบูลย์ สุนทรวนาเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

65 นางสาว พิมพ์ลภัส ศรีภิลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

66 นางสาว ฟ้าธารีดา ภูวดลอานนท์ University of San Francisco

67 นาย ภัทร์ ภัทรวิกรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

68 นาย ภัทรพงษ์ จารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

69 นางสาว ภัทราพร ฉัตรภิรมย์เดช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

70 นาย ภูมรินทร์ ฉลาดแย้ม มหาวิทยาลัยรังสิต  



 

บริษัท เจ เอ็ม ที พบัลิชช่ิง จ ำกัด (Website: www.makemoneyclub.com)   

สถำนท่ีตั้ง เลขท่ี 55/121-122 อำคำรสีลมพำร์ควิว ช้ัน 3 ซอยศำลำแดง 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  

โทร. 094-860-6133 / 092-272-9662 / 081-446-5149  

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

โครงการ "นักลงทุนรุ่นใหม่เพ่ือสังคม" รุ่นที่ 35   (NIP-S 35) 

 

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบันกำรศึกษำ 

71 นาย ภูวินทร์ ต้ังศักด์ิยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

72 นางสาว รัฐธัญญา เรืองโรจน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

73 นางสาว รัตนพร แซ่โล้ว วิทยาลัยทองสุข

74 นาย วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

75 นางสาว วรรณวิญ ฉิมธนู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

76 นาย วฤทธ์ิ นภาศรี Royal Holloway University of London

77 นาย วสุ สาธุกิจชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

78 นาย วสุธรณ์ บุตรศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

79 นาย วิชยุตม์ สุขโข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

80 นางสาว วีรินทร์ เชาว์มั่น University of Bath

81 นาย เวธนอั์ตต์ ฐานนัดรสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

82 นาย ศรัณย์พัทธ์ ตึกสุอินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

83 นาย ศราวิน พัธโนชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

84 นางสาว ศรินรัตน์ ธงชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

85 นางสาว ศรุดา คุ้มทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

86 นางสาว ศิริมล เอ่ียมสารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

87 นางสาว ศิวพร พลขันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

88 นาย ศุภณัฐ ทวีวิรัช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

89 นางสาว ศุภาพิชญ์ ลีละศิธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

90 นางสาว สุกษมา คล่องนกัรบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

91 นางสาว สุพิชชา เกียรติวาทีรัตนะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

92 นาย อธิปพัฒน์ สกุลบุญพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

93 นางสาว อภิชญา วิบูลย์จันทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

94 นาย อภิสิทธ์ิ ศรีเท่ียง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

95 นาย อมเรศ ศรีธนาอมร มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาลัยมหิดล

96 นางสาว อารยา สกุลทองเสรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

97 นางสาว อาริสา การานสุนธ์ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

98 นางสาว อุไรรักษ์ ตันพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

99 นางสาว อุระธิดา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

100 นาย ฮารูน อิแอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  



เวลา วันพฤหสบดีท่ี 7 กรกฎาคม 2565 วันศุกร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2565 วันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฎาคม 2565 วันจันทร์ท่ี 11 กรกฎาคม 2565 วันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม 2565

09.15 - 09.45 น. ลงทะเบียน

11.30 - 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 12.45 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน

15.00 - 15.30 น. พัก 30 นาที พัก 30 นาที พัก 30 นาที พัก 30 นาที

เวลา วันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2565 วันพฤหสบดีท่ี 14 กรกฎาคม 2565 วันศุกร์ท่ี 15 กรกฎาคม 2565 วันเสาร็ท่ี 16 กรกฎาคม 2565 วันอาทิตย์ท่ี 17 กรกฎาคม 2565

09.15 - 09.45 น. ลงทะเบียน

11.30 - 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 12.45 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน

15.00 - 15.30 น. พัก 30 นาที พัก 30 นาที พัก 30 นาที

กิจกรรม

CSR

บรรยายช่วงท่ี 1

              *วันท่ี 8, 10, 12, 13 และ 15 สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้ต้ังแต่เวลา 11.00 - 12.30 น.

              **กิจกรรม CSR สามารถเลือกท าได้วันใดวันหน่ึงตามตารางอบรม

บรรยายช่วงท่ี 1

บรรยายช่วงท่ี 2

กิจกรรม

กลุ่มวิชาการ
น าเสนอผลงานวิชาการ

น าเสนอผลงานวิชาการ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

แต่ละสีนัดหมายกันเอง

กิจกรรม

ศึกษาดูงาน
บรรยายช่วงท่ี 1

บรรยายช่วงท่ี 2

บรรยายช่วงท่ี 1

บรรยายช่วงท่ี 2

บรรยายช่วงท่ี 1

บรรยายช่วงท่ี 2

บรรยายช่วงท่ี 1

บรรยายช่วงท่ี 2

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

หมายเหตุ : หลักสูตรขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางตามความเหมาะสม

การแสดงพิธีปิด

17.30 - 18.00 น.

10.00 - 11.30 น. 

13.00 - 15.00 น. 

15.30 - 17.30 น. 

หลักสูตรโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพ่ือสังคม” รุ่นท่ี 35

15.30 - 17.30 น. 

10.00 - 11.30 น. 

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

พิธีมอบประกาศนียบัตร

13.00 - 15.00 น. 

17.30 - 18.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

พิธีเปิดหลักสูตร และปฐมนิเทศ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์


