ขอให้นักศึกษารับแจ้งผลการพิจารณา
ทุนการศึกษาประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะฯ ได้กาหนดเพื่อดาเนินการ
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ใน
ระหว่างวันที่ 6-9มกราคม 2563 ณ งานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร HS.01นั้น และมีประชุมเพื่อพิจารณาผล
แล้ว คณะได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 จึงขอแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษา
ทราบและให้ ติดต่อ คุณอภิรัก ผิวบาง (พี่น้อย) งานพัฒนานักศึกษาฯคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
ด่วนที่สุด..(ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563) โดย ให้เตรียมเอกสารพร้อมประกอบเบิกจ่าย คือ
1. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือ สาเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด พร้อมเซ็นรับรองสาเนา
ถูกต้อง

ประกาศโดย กลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 13/2563)
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
---------------------------------------------------ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกนัก ศึกษา เพื่อเข้ารับ
ทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ในระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม
2563 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้า รับทุนการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาให้นักศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา
1. กองทุนพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 15 ทุน ๆ ละ 10,000.- บาท รวมเป็นเงินจานวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ที่

รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชา

ชั้นปี

1
2

593081051-5 นายพงศธร เชาวลิตกิจกุศล

ภาษาไทย

4

603080237-7 นายวีรชัย เจนวิถี

ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน

3

3

603080991-3 นางสาวรวิวรรณ พลสวัด

ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน

3

4

603081050-8 นางสาวอรุณรัตน์ ไชยสุข

ภาษาไทย

3

5

613080056-2 นางสาวนพวรรณ นารีรักษ์

รัฐประศาสนศาสตร์

2

6

613080079-0 นางสาวสรัลรัตน์ ผดากาล

ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

2

7

613080128-3 นางสาวสวพัชร เติมชัยอนันต์

รัฐประศาสนศาสตร์

2

8

613080318-8 นางสาวรัฐญา พึ่งสุจริต

ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

2

9

613080717-4 นางสาววรางคณา ดงทอง

ภาษาอังกฤษ

2

10

613080757-2 นางสาวนัทฑริการ์ บุญมา

รัฐประศาสนศาสตร์

2

11

613080773-4 นายวัชราวุฒิ สุขฟอง

รัฐประศาสนศาสตร์

2

12

613080820-1 นายอภิชัย อุทัยเเสง

ภาษาไทย

2

13

623080106-4 นางสาวธัญชนก หงษ์สิงห์ทอง

สังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

1

14

623080224-8 นางสาวปรียาภรณ์ ล้วนโสม

ภาษาอังกฤษ

1

15

623080388-8 นางสาวพัชรินทร์ คาแพงศรี

ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญีป่ ุ่น

1

2. ทุนการศึกษาชมรมศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 6 ทุน ๆ ละ 10,000.- บาท รวมเป็นเงินจานวน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ที่

รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชา

ชั้นปี

1
2

603080390-9 นายปฐวีศิลป์ ภูถมศรี

ภาษาไทย

3

603080456-5 นายเสฎฐวุฒิ จูมคอม

พัฒนาสังคม

3

3

603080903-6 นางสาวพิมพ์พรรณ ราคายิ่ง

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

3

4

603081076-0 นางสาวพลอยผกา ชาธิรัตน์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

3

5

613080521-1 นายวงศกร วรวิเศษ

รัฐประศาสนศาสตร์

2

6

623080321-0 นางสาวชุลีกร แก้ววิเศษ

ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A)

1

3. ทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิกรานต์ นามผาดอน
จานวน 1 ทุน ๆ ละ 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ที่

รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

1

623080649-6 นายชญานิน แก้วเพชร

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ชั้นปี
1

4. ทุนการศึกษา คุณเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์
จานวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ที่

รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

1

623080432-1 นางสาววิภาดา ประเสริฐบุญ

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

ชั้นปี
1

5. ทุนการศึกษา คุณวรรณรจิตร ภิญโญจิตร
จานวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ที่

รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

1

603081075-2 นางสาวธิติกาญจน์ แสงฤทธิ์

สาขาวิชา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ชั้นปี
3

6. ทุนการศึกษา คุณจิรชาติ บุญสุข จานวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000.- บาท
ทุนการศึกษา คุณชญากานต์ มอญขาม จานวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000.- บาท
รวมเป็นเงินจานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ที่

รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

1

613080005-9 นางสาวนิรัชพร เขจรจักร

สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต

ชั้นปี
2

7. ทุนการศึกษา คุณศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล (งวดที่ 2)
จานวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ที่

รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

1

613080484-1 นางสาวธวัลรัตน์ มะรัตน์

สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญีป่ ุ่น

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชั้นปี
2

