
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทนุการศึกษา  
“ทุนเฉพาะมหาวิทยาลัยสวนดุสติ” ปีการศึกษา 2565  

เพ่ือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 92 ทุน 
ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกลุ 

1 นางสาว เกล้าอุษา กาฬวัจนะ 

2 นาย เจษฎาพร อุ้มอุราญ 

3 นาย เดชาวัต โจมฤทธิ์ 

4 นางสาว เพชรลดา โพธิวัฒน ์

5 นางสาว เอมอร  กุดเลา 

6 นางสาว แพรวา นุ่นทอง 

7 นางสาว ไปรมา สุคะมะโน 

8 นางสาว กชพรรณ  พิมมาตร 

9 นางสาว กมลชนก พงษ์ธนานิกร 

10 นางสาว กมลวรรณ  ขวัญเมือง 

11 นางสาว กฤษณา เจริญภูม ิ

12 นางสาว กวินตรา อ่ิมหมื่นไวย์ 

13 นางสาว กัญญารัตน ฝอดสูงเนิน 

14 นางสาว กุลธิดา ภักดิ์วิสัย 

15 นาย คงศักดิ์ ภูมิวัตร์ 

16 นางสาว จรินธรณ์ วราพิไลรัตน์ 

17 นางสาว จันทมณี ไพวิเศษ 

18 นางสาว จันทิมา  กงแก้ว 

19 นางสาว จิณตกาญจน์  เกตุจันทร์ 

20 นางสาว จิรนันท์ แซ่อ้ึง 

21 นางสาว จิราพัชร สะอาดเอ่ียม 

22 นางสาว จิราภรณ์ เปสูงเนิน 

23 นางสาว จิราวรรณ พันธ์อุไร 

24 นางสาว จุฑาวรรณ  ชื่นอารมณ์ 

25 นางสาว ฉัตรติมา ศิร ิ



ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกลุ 

26 นางสาว ชนากานต์ กุลัดนาม 

27 นางสาว ชนิสรา เช็งเส็ง 

28 นางสาว ญาดา สุดประสงค์ 

29 นาย ณัฐพงศ์ ชัยมงคล 

30 นาย ธนชาติ กิมาพร 

31 นาย ธนธรณ์ คงเที่ยง 

32 นางสาว ธัญลักษณ์  ดาวตาล 

33 นางสาว ธิดา น้อยนาม 

34 นางสาว นภสวรรณ แก้วยาสี 

35 นางสาว นริสรา กล่่าโพธิ์ 

36 นางสาว นัฐกานต ์ บิลและ 

37 นางสาว นางสาวฐนิชา เสนานุวงศ ์

38 นางสาว นิภาพร วงษ์วาน 

39 นางสาว นิรมล ค่าลือ 

40 นางสาว นุชนาถ คุณวงศ์ 

41 นางสาว ปณัฐดา สุภัทรวัฒนโชค 

42 นางสาว ปนัดดา อยู่ประเสริฐ 

43 นางสาว ปภาวรินท์  ท่าน ุ

44 นางสาว ปรียาพร ฟ้าหวั่น 

45 นางสาว ปัณณธร คงวุธ 

46 นางสาว ปิยะดา  คฤหานนท์ 

47 นางสาว ปิยะธิดา ภูต้อม 

48 นางสาว พนิดา พวงพุ่ม 

49 นางสาว พรดาว สร้อยสองชั้น 

50 นาย พฤธพล ศรีคต 

51 นางสาว ภัทรนันท์ จันลาวงศ ์

52 นางสาว ภานุชนารถ  สุพงษ์ 

53 นางสาว มนัญชยา  พวงล่าเจียก 

54 นางสาว มลฤดี หมวกพ่วง 



ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกลุ 

55 นางสาว มัลลิกา ปลอดคง 

56 นาย ยศภัทร พานแสนซา 

57 นางสาว รดาพัชร เย็นใส 

58 นางสาว รวิพัชร์ สมชอบ 

59 นางสาว รัตกันท์ เขียวอไุร 

60 นางสาว รัตนากร ระฆังทอง 

61 นางสาว รุ่งทิพย์ ฉิมพลี 

62 นางสาว ลฎาภา โพธิกุล 

63 นาย ลัญจกร กิ่งรัตน์ 

64 นางสาว วรัญญา วงษ์ข่า 

65 นางสาว วราภรณ์  รอดสถิตย์ 

66 นางสาว วริศรา  แช่มชื่น 

67 นางสาว วิไล บุญชา 

68 นางสาว ศศิธร ธรรมีภักดิ ์

69 นางสาว ศศิวิมล เชื้อลิ้นฟ้า 

70 นางสาว ศิรินารี เลาะห์หมัด 

71 นางสาว ศิริลักษณ์ เลิกนอก 

72 นางสาว ศิริวรรณ บุตรอากาศ 

73 นาย ศุภกิจ ศรีสืบ 

74 นางสาว ศุภาวัน กาทอง 

75 นางสาว สิริพรรณภา  ศรีธรรม 

76 นางสาว สุกฤตา ปันเทพ 

77 นางสาว สุจารีย์ พุ่มพิศ 

78 นางสาว สุชานันท์ วังซ้าย 

79 นางสาว สุธิดา  พิมพ์โคตร 

80 นางสาว สุนิดา ก้านอินทร์ 

81 นางสาว สุปรียา  ผิวเหลือง 

82 นางสาว สุพรรณวษา โพธิ์ศรีทอง 

83 นาย สุรเชษฐ์ นาคเกษม 



ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกลุ 

84 นาย อภินันท์  คงสงค์  

85 นาย อภิราม นาคสุวรรณ 

86 นางสาว อรรัมภา บ่อหน่าย 

87 นางสาว อริสรา  สมบุญ 

88 นางสาว อลิสา  เชื้อนุ่น 

89 นางสาว อัญชลี  เอ็มประโคน 

90 นาย อับดุลฟัตตา เจ๊ะหะ 

91 นาย อัฟฮัม ปาเนาะ 

92 นางสาว อินทิรา อุดมรัตน์ 
 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดงักล่าวข้างต้น ใหด้ าเนินการดังนี ้

1. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line ดังกล่าวนี้และใช้ ชื่อ-สกุลจริงแทนชื่อ ID-line  

 
 

2. ให้นักศึกษาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
2.1 ใบส่าคัญรับเงิน 1 ใบ ( จะส่งให้ในกลุ่มไลน์ ) 
2.2 ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน 1 ใบ 
2.3 ส่าเนาบัตรประจ่าตัวนักศึกษา 1 ใบ 
2.4 ส่าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ  1 ใบ 

เอกสารข้อ 2.2- 2.4 ให้รบัรองส าเนาถกูต้องและลงนามด้วยปากกาหมกึสีน้ าเงิน  

เอกสารใบส าคัญรับเงิน (เอกสารข้อ 2.1) ให้ปริ้นและเขียนข้อความให้ครบถว้น 



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

ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ทุนเฉพาะปีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   โทร 02 244 5198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


