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ประกาศมหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
เรือ่ง  รายชือ่ผูร้บัทนุการศกึษา ประเภททนุเพชรศรปีทมุ 

ประจ าปกีารศกึษา  2562 
 

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความส าคัญด้านการศึกษา จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
ทุนส าหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 - 4 ประเภทส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและกิจกรรม
โดยสนับสนุนทุนการศึกษา 50% ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ระยะเวลาปกติตาม
หลักสูตร) และในปีการศึกษา 2562 นี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบในการมอบทุนการศึกษา จ านวน 37 ทุน ให้แก่ผู้ที่
มีรายชื่อดัง ต่อไปนี้ 
 
ที ่ รหสันกัศกึษา ชือ่ – นามสกลุ คณะ 
1 61001630 นางสาวสุภารัตน์ นามมล บริหารธุรกิจ 
2 61035238 นางสาวรัตนมน พูนเกิด บริหารธุรกิจ 
3 61040737 นางสาวกมลทิพย์ แขกเพ็ง บริหารธุรกิจ 
4 61009856 นางสาวณัฐชยา พราหมณ์น้อย บริหารธุรกิจ 
5 60042831 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ก๋ง บัญชี 
6 60026415 นางสาวปาลิตา สุริยะ บัญชี 
7 61002697 นายบูรพา เทศแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ 
8 60013310 นายนันทวัฒน์ เปลี่ยนไทย วิทยาลัยนานาชาติ 
9 61022993 นางสาวนันธิชา บุญสูง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

10 60045103 นางสาวปิ่นมณี โพธิ์จิกจับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
11 61004279 นางสาวอุบลกาญจน์ แสงสมุทร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
12 61027498 นางสาวอาทิตยา อุ่นแก้ว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
13 61020479 นางสาววณัชฌา สุวรรณมณี ศิลปศาสตร ์ 
14 61049410 นางสาวนุสรินทร์ จันทร์เวช ศิลปศาสตร ์ 
15 61000844 นางสาวปวันรันตน์ ศุภอรรถกุล ศิลปศาสตร ์ 
16 60035510 นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรสวัสดิ์ ศิลปศาสตร ์ 
ที ่ รหสันกัศกึษา ชือ่ – นามสกลุ คณะ 

17 59032738 นายณฐกร ศรอินทร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
18 60020706 นายสรรเพ็ชร สมานโส วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
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19 61040186 นางสาวจรวยพร กุณะพรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
20 61000368 นายเกียรติศักดิ์ แซ่กุ่ย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
21 61039043 นางสาวธวัลรัตน์ นิลโนรี นิเทศศาสตร์ 
22 60036957 นายชัยมนัส ฤทธิ์ดี นิเทศศาสตร์ 
23 61009870 นายณัฐชนน ดีประเสริฐ นิเทศศาสตร์ 
24 60013276 นางสาวนภัสส์ภษร อัครศิริฐรัตนา วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
25 60011187 นางสาวศลิษา สนิทนวน วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
26 61040453 นายศิวัช ขันกสิกรรม วิศวกรรมศาสตร์ 
27 61039954 นายนนทวัฒน์ ขวัญแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ 
28 60016980 นายสุรศักดิ์ แสงกลม วิศวกรรมศาสตร์ 
29 61041376 นายเสฎฐวุฒิ เหนียนเฉลย วิศวกรรมศาสตร์ 
30 61006851 นายมะสกรี เฮงดาดา สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
31 61015709 นายสุธานุวัฒน์ บุญปลูก สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
32 60030173 นางสาวคัทลียา ภู่เงิน ดิจิทัลมีเดีย 
33 61037423 นางสาวปูชิตา จงพ้นภัย ดิจิทัลมีเดีย 
34 61004762 นางสาวพิมรดา เพ็งสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ 
35 60001652 นายปทิต สิริกุลชัยนันท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
36 60047576 นางสาวนุชจรี ฉาบสีทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
37 61048439 นางสาวชนนี แสงสุวรรณ นิติศาสตร์ 

 
เงือ่นไขระหวา่งรบัทนุการศกึษา 
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.25 ขึ้น
ไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใด ๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

2. หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่ ากว่าระดับ 3.25 หรือปรากฏ 
ผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใด ๆ จะหมดสทิธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที 

3. ไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะ/สาขาวิชา ระหว่างรับทุนการศึกษา 
4. ให้ความร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน 
5. เป็นติวเตอร์  จ านวน 20  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
นกัศกึษาปฏบิตัิดงันี้ 
วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 1/2562 
วันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2562  นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต พร้อมพิมพ์ใบแจ้งการช าระ
เงิน 
     ระบบจะหักทุนการศึกษาอัตโนมัติ  
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     (หากกดยืนยันการลงทะเบียนแล้วพบว่าระบบไม่หักทุนการศึกษา  
     ให้ติดต่อส านักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6  
     โทร. 02 579 1111 ต่อ 2130)  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 


