(สําเนา)
ประกาศคณะสังคมศาสตร
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค
ประจําป!การศึกษา 2560
ตามประกาศคณะสังคมศาสตร เรื่อง การสมัครขอรั บทุนการศึ กษาคณะสั งคมศาสตร ประจําป!
การศึกษา 2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 และประกาศคณะสังคมศาสตร เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะ
สังคมศาสตร ประจําป!การศึกษา 2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ได.ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กําลังศึกษา
อยู1ในระดับปริญญาตรีและลงทะเบียนเรียนในป!การศึกษา 2560 ที่ประสงคจะสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยยื่นใบ
สมัครได.ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาฝ9 า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาคณะสั ง คมศาสตรได. พิ จ ารณา
ตรวจสอบข.อมูลของนักศึกษาที่ได.รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประเภทต1อเนื่องจนสําเร็จการศึกษา และได.
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได.รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจําป!การศึกษา 2560 เรียบร.อยแล.ว
ดังรายละเอียดต1อไปนี้

๑. ทุนการศึกษาคุณสุวพีร ธรรมวัฒนะ
1.1 ประเภทต1อเนื่องจนสําเร็จการศึกษา ที่ได.รับต1อเนื่องจากป!การศึกษา 2559 จํานวน 6 ทุน มูลค1าทุนละ
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ.วน) รวมเปCนจํานวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ถ.วน) คือ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกรรณิการ จันธิมา
นางสาวสุทธิดา คําพลา
นางสาวพิมวดี โม.ใบ
นางสาววิชชุดา จันทรตากIอง
นางสาวปวีณา คํากาวงค
นางสาวศิริลักษณ กันจะนะ

รหัสประจําตัวนักศึกษา
570410003
570410053
580410042
580410057
590410044
590410067

สาขาวิชา
ภูมิศาสตร
ภูมิศาสตร
ภูมิศาสตร
ภูมิศาสตร
ภูมิศาสตร
ภูมิศาสตร

๒. ทุนการศึกษา ศิริผล
ประเภทเฉพาะป!การศึกษา จํานวน 1 ทุน มูลค1าทุนละ 20,000 บาท รวมเปCนจํานวนเงิน 20,000 บาท (สอง
หมื่นบาทถ.วน)
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
รหัสประจําตัวนักศึกษา
สาขาวิชา
1
นายวัชระ หอมหวล
560410131
สังคมวิทยาฯ
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๓. ทุนการศึกษา สมานชัย-ยุวดี เศรษฐพันธ
ประเภทเฉพาะป!การศึกษา จํานวน 1 ทุน มูลค1าทุนละ 15,000 บาท รวมเปCนจํานวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นห.าพันบาทถ.วน)
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
รหัสประจําตัวนักศึกษา
สาขาวิชา
1
นางสาวอาลิสา สิแล
570410190
สังคมวิทยาฯ

๔. ทุนการศึกษา ผู)ช*วยศาสตราจารย ดร.นวลศิริ วงศทางสวัสดิ์
ประเภทต1 อเนื่ องจนสํ าเร็จการศึกษา ที่ได. รับต1อเนื่องจากป! การศึกษา 2558 จํานวน 4 ทุ น มู ลค1 าทุนละ
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ.วน) รวมเปCนจํานวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ.วน) คือ
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อ - นามสกุล
รหัสประจําตัวนักศึกษา
นางสาวฐิติณัจยา เอี่ยมละออ
570410016
นายวีรพงษ วงศกIองแก.ว
570410044
นางสาวกิติยา เกียรติยศ
580410009
นางสาวพิรงครอง จํานงจิตรเจริญ
580410043

สาขาวิชา
ภูมิศาสตร
ภูมิศาสตร
ภูมิศาสตร
ภูมิศาสตร

๕. ทุนการศึกษา คุณพีระ คุณนิจดาวัลย ชัยพิมลผลิน
ประเภทต1อเนื่องจนสําเร็จการศึกษา ที่พิจารณาใหม1ในป!การศึกษา 2559 จํานวน 2 ทุน มูลค1าทุนละ 5,000
บาท (ห.าพันบาทถ.วน) รวมเปCนจํานวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ.วน) คือ
ลําดับที่
1
2

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวพิจิตรา ศรีจันทร
นายวรรณชัย วรกุลพัฒนา

รหัสประจําตัวนักศึกษา
600410043
600410056

สาขาวิชา
ภูมิศาสตร
ภูมิศาสตร

๖. ทุนการศึกษา รองศาสตราจารย ดร.สมพร สง*าวงศ
ประเภทต1อเนื่องจนสํ าเร็ จการศึกษา ที่ ได. รั บต1 อเนื่ องจากป!การศึ กษา 2559 จํ านวน 1 ทุน มูลค1 าทุ นละ
5,000 บาท (ห.าพันบาทถ.วน) รวมเปCนจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห.าพันบาทถ.วน) คือ
ลําดับที่
1

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวเจนจิรา ปากหวาน

รหัสประจําตัวนักศึกษา
570410012

สาขาวิชา
ภูมิศาสตร

ขอให.นักศึกษาที่ได.รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาคตามรายชื่อข.างต.นไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการ
รับทุนการศึกษา พร.อมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาและทําหลักฐานการรับทุนการศึกษาที่งานบริการ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร ตั้งแต1บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 หากพ.น
กําหนดนี้แล.วจะถือว1าสละสิทธิ์
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จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

ชาคริต โชติอมรศักดิ์
(อาจารย ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์)
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะสังคมศาสตร

