
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ “ทุนช่วยเหลือนักศึกษา 
ที่ได้รับผลกระทบจากโควดิ-19 คร้ังที่ 2” ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดสุิต  

ประจ าปีการศึกษา 2564 

ล าดับที ่   ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาว เกวลิน แย้มละม่อม 

2 นางสาว เบญจรัตน์ เอ่ียมเขียว 

3 นางสาว ไรยัน ดอเลาะ 

4 นางสาว กชกร กุลทอง 

5 นางสาว กนกวรรณ กุลรัตน์ 

6 นางสาว กนกอร พาหา 

7 นางสาว กฤษณา แซ่ก้วย 

8 นางสาว กัญญารัตน์ โคกหอม 

9 นางสาว ขนิษฐา จินดานาวิน 

10 นางสาว คักคนา ภิรมย์ทอง 

11 นางสาว จตุพร แก่นเพ็ชร 

12 นางสาว จรรญาภรณ์ ขุนหมื่นวงษ์ 

13 นางสาว จิตรวรรณ แก้วบัวดี 

14 นางสาว จุฬาลักษณ์ พุทธเสน 

15 นางสาว ฉัตรติมา ศิร ิ

16 นางสาว ชนิสรา คงทน 

17 นางสาว ชมพู ่ ไม่มีนามสกุล 

18 นาย ชัยสิทธิ์ โยงไธสง 

19 นางสาว ซอฟาวาตีย์ บินยูโซะ 

20 นางสาว ญาดารัตน์ แสงใส 

21 นางสาว ณัฐภัค ตระกูลสุ 

22 นางสาว ณัฐริกา วาซัน 

23 นางสาว ณัฐสุดา พลเสน 

24 นางสาว ทิพวรรณ ศรีสาคร 



ล าดับที ่   ชื่อ นามสกุล 
25 นางสาว นัยมีย์ เจ๊ะแว 

26 นางสาว ปณัฐพร กลิ่นมณฑา 

27 นางสาว ปณิดา เดชทองค า 

28 นางสาว ปาริชาติ นพรัตน์ 

29 นางสาว ปิยฉัตร พรมพันธ์ 

30 นาย พงศกร จิตรสุวรรณ 

31 นาย พงศ์พันธ ์ ศรีจันทรา 

32 นางสาว พัชรพร มุ่งบุญ 

33 นางสาว พิมพิศา อภิชัย 

34 นางสาว ฟ้าใส อิงชัยภูม ิ

35 นางสาว ฟาตอนะห์ มามะ 

36 นาย ฟาอิซ ดอคอ 

37 นาย มนตรี แสนสุริวงศ์ 

38 นางสาว มนธิชา ศรีจันทร์ผ่อง 

39 นางสาว มนัสมล ชัยวิบูลย์เวช 

40 นางสาว รสรินทร์ สมพอง 

41 นางสาว รัตนมน เพ็ชรจันทร์ 

42 นางสาว รุจิยา จึงประเสริฐศรี 

43 นางสาว ลดาวัลย์ หวังมาน 

44 นางสาว วราภรณ์ ดีบุบผา 

45 นางสาว วรารัตน์ กระจาย 

46 นาย วรินทร มากทอง 

47 นางสาว วาสนา ทิพย์ประเสริฐ 

48 นางสาว วีคูล เช้ือพรวน 

49 นางสาว ศศิวิมล พลเยี่ยม 

50 นางสาว ศุภางพิชญ ์ โชติรัตนพงศ์ธร 

51 นาย สถิตย ์ เดี่ยวจรัส 



ล าดับที ่   ชื่อ นามสกุล 
52 นางสาว สลินทิพย์ ทวีชาติ 

53 นางสาว สาธินี แซ่ลิ้ม 

54 นาย สุทธิพงษ์ ปั้นชื่น 

55 นางสาว สุภนิดา ชอบดี 

56 นางสาว สุภาพร หาญสกล 

57 นางสาว อนัญญา ศรีสวัสดิ์ 

58 นางสาว อัญชิษฐา บุญขจาย 

59 นางสาว อันธิกา อมรวาที 

60 นางสาว อาภัสรา ศรีจันทร์ 

61 นางสาว อุทัยรัตน์ แก้วมีชัย 

62 นางสาว อุรัสยา พรมอ่อน 
 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line ดังกล่าวนี้และใช้ ชื่อ-สกุลจริงแทนชื่อ ID-line  

 
2. ให้นักศึกษาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

2.1 ใบส าคัญรับเงิน 1 ใบ 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ใบ 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 1 ใบ 
2.4 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ 1 ใบ 
เอกสารข้อ 2- 4 ให้รับรองส าเนาถูกต้องและลงนามด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงิน เอกสารใบส าคัญรับเงิน
ให้ปริ้นและเขียนข้อความให้ครบถ้วน 

โดยนักศึกษาสามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคาร ๓ ชั้น ๑  หรือ 
ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษา (ทุนโควิด) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๒๙๕ ถนน
นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02 244 5198-9 


