
 

   

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

เรื่อง   รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาโควตาแนะแนว  

ประจําปการศึกษา 2565 
.................................................................................. 

 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีประกาศฉบับลงวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง ทุนการศึกษาโควตาแนะแนว ประจําปการศึกษา 2565 นั้น คณะกรรมการไดตรวจสอบแลววาเปนผูท่ีมี

คุณสมบัติครบถวน อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 

เรื่อง การมอบอํานาจให รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 008/2561 ลงวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบหมายการลงนามในประกาศของ

มหาวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาโควตาแนะแนว ประจําปการศึกษา 2565 จํานวน 51 คน 

ดังนี้ 

 รอบท่ี 1  สมัครเรียนภายในวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พรอมชําระคาบํารุงการศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตท่ีลงทะเบียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 เต็มจํานวน จะไดรับ

สวนลดเปนคาหนวยกิตจํานวนเงิน 10,000 บาท โดยแบงเปน 4 ภาคการศึกษา ดังนี้ 

 ปการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 เปนเงิน 2,500 บาท  

  ภาคการศึกษาท่ี 2/2565  เปนเงิน 2,500 บาท 

 ปการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาท่ี 1/2566 เปนเงิน 2,500 บาท 

  ภาคการศึกษาท่ี 2/2566 เปนเงิน 2,500 บาท 

มีผูไดรับทุนการศึกษา จํานวน 25 คน ดังรายชื่อตอไปนี้ 

 ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา          ช่ือ-สกุล 

    1  65700180  นางสาวศิริกุล  ดานเกสร 

  2  65700351 นายครรชิต  แกวคํา 

  3  65700368 นายวุฒินันท  สมมิตร 

  4  65700553 นางสาวฉันทพิชญา  ไกรสี 

  5  65700604 นายสุรเชษฐ  พรหมแสง 

  6  65700628 นางสาวจิรนันท  คําสุวรรณ 

  7  65700940 นายสันติสุข  พระจันทร 

  8  65700995 นางสาวมัณฑิตา  อุดงษ 

  9 65701003 นางสาวสุพรรษา  สมศรี 

  10 65701281 นางสาวพรทิพย  พุทธรักษา 

  11 65701541 นายอภิสิทธิ์ เกตุแกว 
 

                                                            12  65701729… 
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 ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา          ช่ือ-สกุล 

   12 65701729 นางสาวฐิติภา  เล็กใจกลา 

  13 65702255 นางสาวเนตรชนก  ศิริโชติอาภรณ 

  14 65702820 นางสาวกุลยา เครือปนแกว 

  15 65702875 นางสาวธนิดา  อาชีวะ 

  16 65703041  นางสาวรัตติกาล  เรืองวงษ 

  17 65703161 นายฉัตรมงคล  คํามาวงษ 

  18 65703407 นางสาวสุทธิดา  บุญเจียม 

  19 65703469 นางสาวพัณณิตา  ใบทอง 

  20 65703616 นางสาวจรรยาภรณ  วุฒิจิตรมงคล 

  21 65703774 นางสาวสุพิชฌา  ชาริพันธุ 

  22 65703914 นางสาววนัทปรียา  ธรรมโหร 

  23 65703945 นายปุณณพัฒน  ธารศรัทธา 

  24 65704231 นางสาวชลดา  คําธารา 

  25 65704539 นางสาว วรรณรดา  มินพิมาย 
 

  รอบท่ี 2  สมัครเรียนตั้งแตวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

พรอมชําระคาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตท่ีลงทะเบียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 

2565 เต็มจํานวน จะไดรับสวนลดเปนคาหนวยกิตจํานวนเงิน 5,000 บาท โดยแบงเปน 2 ภาคการศึกษา ดังนี้ 

 ปการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 เปนเงิน 2,500 บาท  

    ภาคการศึกษาท่ี 2/2565  เปนเงิน 2,500 บาท 

มีผูไดรับทุนการศึกษา จํานวน 26 คน ดังรายชื่อตอไปนี้ 

 ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา          ช่ือ-สกุล 

 1 65700762 นายชัยชนะ  ชางเกา 

 2 65702197 นางสาวรุงทิพย เลิศอิทธิอุดม 

 3 65704591 นายเมฆาวี  อนุกูล 

 4 65704604 นางสาวรวีพลอย  ศุขเขษม 

 5 65704680 นายศุภฤกษ  สงวนชล 

 6 65704844 นางสาวปยธิดา  กาบตุม 

 7 65708508 นายกัลยกร  สมพันธ 

 8 65710146 นางสาววีรายา  แซตั๊ง 
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 ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา          ช่ือ-สกุล 

    9 65711449 นางสาววาสนา  พูลหลํา 

 10 65711658 นางสาวปทมสรณ  อรชร 

 11 65711778 นางสาวสุวรรณี  ศรีโสม 

 12 65712071 นางสาวสุชานาถ เฉลียวไวย 

 13 65712122 นางสาวปฎก  นามวงศ 

 14 65712139 นางสาวอังวราค  อาดัม 

 15 65712259 นายอรรถชัย นภาลัย 

 16 65701318 นายจักรพรรดิ์  สิทธิเดช 

 17 65707281 นางสาวสุธารัตน  เกษมวงศ  

 18     65709565 นายปยวัช  ศุภเศรษฐศักดิ์  

 19 65710848 นางสาวพุธธิดา  คงกิจไพศาล 

 20 65710879 นางสาวไพลุกานต  คงกิจไพศาล 

 21 65711918 นางสาวประภาพร  พิมพครู 

 22 65712451 นายเสฏฐวุฒ ิ เตยออน      

 23 65712468 นางสาววนัชพร บุญชัง   

 24    65712519 นางสาวชฎาภรณ กระแสโท      

  25 65712540 นางสาวสาริศา  ออนวิมล    

 26 65712615 นางสาวเจนจิรา  ทองออน      
 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

         ประกาศ   ณ   วันท่ี   23   กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

                                                                
                                                         (รองศาสตราจารย ดร.ชาติชาย อิสรัมย) 

                                                   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

                รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
 

 

 

 


	ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีประกาศฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ทุนการศึกษาโควตาแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ 47/2543 ลงวันท...

