
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับที่ได้รับทุนการศึกษา  
“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ปกีารศึกษา 2565  

เพ่ือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 50 ทุน  
ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกลุ 

1 นางสาว กชภร ภักรักษา 
2 นางสาว กมลชนก เอี่ยมทรัพย์ 
3 นางสาว กันยารัตน์  แซ่จู 
4 นางสาว กุลิสรา คล้ายพงษ์ 
5 นางสาว จิรดา รุ่งเรืองรัตน์ 
6 นางสาว ชุติมา น้อยสุข 
7 นางสาว ณัฎฐา หลักสุวรรณ 
8 นางสาว ณัฐชนันต์ มืดพา 
9 นางสาว ณัฐนนท ์ เจียรบรรเจิด 
10 นางสาว ณัฐพร โพธิ์ภูมี 
11 นางสาว ณัฐพร  พลวัฒน์ 
12 นาย ณัฐพล อุดมสุข 

13 นางสาว ธนพร เทพา 
14 นางสาว ธนลักษณ์ แสงเขียวงาม 

15 นาย ธนาทร  พันธรธิปก 
16 นาย นพกร จันทะคูณ 
17 นางสาว นลพรรณ บุญปก 
18 นางสาว นวินดา รักนิสัย 
19 นางสาว นันท์นภัส เหล่าวงศ์พุทธา 
20 นางสาว นิจจารีย์ เส็นฤทธิ์ 
21 นางสาว นิชนันท ์ วิจิตเทอดธรรม 
22 นางสาว นิสารัตน ์ บูรณะโอสถ 
23 นางสาว เบญจรัตน์ ลี่โรจนจริยากุล 
24 นางสาว ประภาวัลย์ ธรรมลังกา 
25 นางสาว ปวริศา นาถมทอง 



ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกลุ 

26 นางสาว พรรณพิลาศ กันยาพรเจริญ 
27 นาย พุทธวรรธน์ เอกชัยเจริญสุข 
28 นางสาว ภควดี โปธิปิก 
29 นางสาว มนัสวี เอี่ยมเจริญ 
30 นาย รัชศักดิ์ ทรงศักดิ์ราตรี 
31 นางสาว รัญชิดา  พุ่มเพ็ง 
32 นางสาว รัตนมน  เพ็ชรจันทร์ 
33 นางสาว ลิลาวรรณ พิริยะไพศาล 
34 นางสาว วรรณนิสา องอาจ 
35 นางสาว วรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

36 นาย วิธวัช อุตมะรัตน์ 
37 นางสาว ศิริวรรณ์ แย้มสอาด 
38 นางสาว สิตานันต ์ ฉัตรทอง 
39 นางสาว สิรีธร มีป้อม 
40 นาย สุกฤษฏิ์ แก้วก าพล 
41 นางสาว สุกัญญา ต าลึงทอง 
42 นางสาว สุธาสินี บุญมี 
43 นางสาว สุภาภรณ์  แสนทวีสุข 
44 นาย สุรศักดิ์  แซ่หม่า 
45 นางสาว อังคณา กาญจนรัตน์ 
46 นางสาว อัณธิฌา เพียรมนูพิพัฒน์ 

47 นาย อาทิตย์ พื้นปูม 
48 นางสาว อาอีเซาะห ์ แวหะยี 
49 นางสาว อุรชา สังขรัตน์ 
50 นางสาว ไอรดา วิลาพันธ์ 

 
 
 

 



 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดงักล่าวข้างต้น ใหด้ าเนินการดังนี ้

1. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line ดังกล่าวนี้และใช้ ชื่อ-สกุลจริงแทนชื่อ ID-line  
 

 
 

2. ให้นักศึกษาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
2.1 ใบส าคัญรับเงิน 1 ใบ ( จะส่งให้ในกลุ่มไลน์ ) 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ใบ 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 1 ใบ 
2.4 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ  1 ใบ 

เอกสารข้อ 2.2- 2.4 ให้รบัรองส าเนาถกูต้องและลงนามด้วยปากกาหมกึสีน้ าเงิน  

เอกสารใบส าคัญรับเงิน (เอกสารข้อ 2.1) ให้ปริ้นและเขียนข้อความให้ครบถว้น (ยกเว้นไม่
ต้องลงวันที)่ 

โดยนักศึกษาสามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเองท่ี ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
อาคาร 3 ชั้น 1  ห้อง 315 หรือ ส่งทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน  ตามท่ีอยู่ดังนี้ 

  ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทร 02 244 5198 
 

 

 

 



 


