
ประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา "กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต" 
เพ่ือนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบและจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ทุนละ 5,000 บาท จ านวน 81 ทุน

ล าดับ นามสกุล
1 นางสาว ฮุสนา เจ๊ะโซะ
2 นางสาว อารียา ปานทอง
3 นางสาว อารียา หวานวงค์
4 นางสาว อาทิตยา ปิดตาระโต
5 นางสาว อัจฉรา    ค ้าคูณ
6 นางสาว อมรรัตน์ ฟุ้งสันเทียะ
7 นาย อนันตศักด์ิ บรรผนึก
8 นางสาว อนัญลักษณ์ ปรางทอง
9 นางสาว อติกานต์ ดิษฐกองทอง
10 นาย อดิศักด์ิ    จันทร์หา
11 นาย สุรเชษฐ์   นาคเกษม
12 นางสาว สุพรรษา ต่ออ้านาจ
13 นางสาว สุปรียา ผิวเหลือง
14 นางสาว สุธาทิพย์ ทองยาว
15 นางสาว สุทธินันท์ นาสูงชน
16 นางสาว สุจิตรา ฉวีวงค์
17 นาย สิรภพ สมชัยยา
18 นางสาว สรัลพร จินากุล
19 นาย ศุภะวิชย์ ค้าวิชัย
20 นาย ศุภสิน    เสือกลับ
21 นาย ศุภชัย วันจา
22 นางสาว ศิริรัทยา มณีจักร์
23 นางสาว ศรสวรรค์ มีอาชญา
24 นางสาว วิราวรรณ คันสร
25 นางสาว วิมลรัตน์ แสงสวาสด์ิ
26 นาย วรายุทธ เขียวแก้ว
27 นางสาว วรรณภา จันเทียม
28 นางสาว วรณัน แก้วสุข
29 นางสาว วชิราภา แสนศิลป์
30 นางสาว วชิรญาณ์    ศรีชู
31 นางสาว ลักษิกา แสงอรุณ
32 นางสาว รุสนานี มะยีดิง
33 นางสาว มัทนาวดี หนูทอง
34 นางสาว มัชณัตตา ทองแม้น
35 นางสาว ภัคจิรา    พิศมร

ช่ือ



ล าดับ นามสกุลช่ือ
36 นาย พีรดล เพชรพลาย
37 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ค้ามา
38 นางสาว พิมพร อภิวัฒนาทร
39 นาย พลสันต์ เลิศศรี
40 นางสาว พรพิมล ลายโถ
41 นางสาว ปุณณสา ขันเงิน
42 นางสาว ปาริชาติ ธูปสมุทร
43 นางสาว ปวริศา นาถมทอง
44 นางสาว ปภาวรินทร์ ล้นทม
45 นางสาว ปณิตา เทพสถิตย์
46 นางสาว นูรมาลา    ยูโซ๊ะ
47 นางสาว นิศาชล เชื อชา
48 นางสาว น ้าฝน ก้ามะหย่ีเงิน
49 นางสาว นันท์นภัส ต.สุวรรณ
50 นางสาว นลพรรณ บุญปก
51 นางสาว นภสวรรณ แก้วยาสี
52 นางสาว ธนัตดา เนตรแพ
53 นาย ธนภัทร    จันทร์แรม
54 นาย ทีฆทัศน์    ม่วงบุญศรี
55 นางสาว ดวงใจ กัมปนาท
56 นางสาว ณัฏฐ์จิรา อุกฤษฎ์ิชินภัค
57 นางสาว ญาดา เหลือสิงห์กุล
58 นางสาว ญาณิชา วงศ์ค้าภา
59 นางสาว ชลธิชา ศรีวารินทร์
60 นางสาว ชลธร บัวโรย
61 นางสาว ชนิตา คงเกลี ยง
62 นาย ชนม์พศุตม์ ผลแก้ว
63 นางสาว ชนนิกานต์ ทดแทน
64 นางสาว จาฏุพัสน์ สามทอง
65 นางสาว ขัติยาภรณ์ อะมุตะคุ
66 นางสาว ขัตติยาภรณ์    จันทร์สูงเนิน
67 นางสาว กินรี ภูพลอย
68 นาย กิตติภพ แสงเฟ่ือง
69 นางสาว กานต์พิชชา    โศภีพัทธ์ญาดา
70 นาย กาชิฟ    ธีร์จุฑาธรรม
71 นางสาว กรรณิการ์ สดช่ืน
72 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เกิด
73 นางสาว กชภร ภักรักษา
74 นางสาว ไพลิน ข้าชัย
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75 นางสาว แก้วมณี ศรีนอก
76 นางสาว เมธาวี ใจกล้า
77 นางสาว เมธาวี จงรักแสง
78 นาย เมตริก พูนขวัญ
79 นางสาว เปรมิกา ภูนากลม
80 นางสาว เปรมฤทัย บุญยก
81 นางสาว เบญจวรรณ มณีจันทร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น ให้ด าเนินการดังน้ี
1.      ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line ดังกล่าวนี และใช้ ช่ือ-สกุลจริงแทนช่ือ ID-line

2.      ให้นักศึกษาส่งเอกสารดังต่อไปนี 
2.1 ใบส้าคัญรับเงิน 1 ใบ ( จะส่งให้ในกลุ่มไลน์ )
2.2 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน 1 ใบ
2.3 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักศึกษา 1 ใบ
2.4 ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ 1 ใบ

เอกสารข้อ 2.2- 2.4 ให้รับรองส าเนาถูกต้องและลงนามด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงิน 
เอกสารใบส าคัญรับเงิน (เอกสารข้อ 2.1) ให้ปร้ินและเขียนข้อความให้ครบถ้วน

โดยนักศึกษาสามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเองท่ี 
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ส านักงานช่ัวคราว )
ห้อง 235 อาคาร 2 ช้ัน 3  หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ดังน้ี 
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษา (ทุนกองทุนสภามหาวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร 02 244 5198-9


