
 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่มีรายช่ือตามประกาศเป็นผู้ได้รับทนุการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

 

ขอให้นักศึกษาที่มีรายช่ือตามประกาศ ด าเนนิการ ดังนี้ 
 

1  ให้มารายงานตัวเพือ่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ช าระค่าประกนัอุบัติเหตุและประกนัของเสียหาย จ านวน 800 บาท )     

ท่ีศูนย์รับสมัคร  ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  20  เมษายน  2561    

 

2.  นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ. และไดร้ับทุน มธบ. ด้วย  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

2.1  ตอ้งการยกเลิกการกู้ยืม ติดต่อเพื่อขอยกเลิกได้ทันที ท่ีศูนย์รับสมัคร 

2.2  ตอ้งการ กู้เฉพาะค่าครองชีพ 
(เฉพาะผู้กู้ กยศ.) 

ติดต่อได้ทันที ท่ีศูนย์รับสมัคร 

2.3  ตอ้งการกู้ยืมค่าเลา่เรียน และ     
ค่าครองชีพ 

ทุนที่ได้รับ มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่าง

เรียน    โดยนักศึกษาต้องเปิดบัญชี “ธนาคารไทยพาณิชย์” 
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี
หน้าแรก  ส่งให้  “คุณนุชนาฎ” ท่ีศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  
ภายในวันที่ 15  มถิุนายน  2561 

 



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือทุนท่ีได้รับ จ ำนวนเงินทุนท่ีได้รับ ระยะเวลำกำรรับทุน
เง่ือนไขในกำรรับทุนต่อเน่ืองในแต่

ละปีกำรศึกษำ

วิทยำลัยบริหำรธุรกิจนวัตกรรมและกำรบัญชี (CIBA)
1 นางสาวปิยวรรณ  ทองถนอม ทุนพระสิทธิธาดา 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

2 นางสาวโสภาภรณ์  ตระกูล ทุนพระสิทธิธาดา 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

3 นางสาวธัญวรัตน์  เส่ียงบุญ ทุนพระสิทธิธาดา 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

4 นางสาวภารดี  ผลาเผือก ทุนพระสิทธิธาดา 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

5 นางสาวกรรณิกา  คงเมือง ทุนพระสิทธิธาดา 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

6 นายธนวัฒน์  บัวทอง ทุนพระสิทธิธาดา 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

7 นางสาวมาริสา  รจนา ทุนพระสิทธิธาดา 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

8 นางสาวชยามล บูรณะ ทุนพระสิทธิธาดา 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

9 นายธนภูมิ  สุนันท์ ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ CIBA Smart 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

10 นางสาวกนกวรรณ  โยธารักษ์ ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ CIBA Smart 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

วิทยำลัยนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์(CITE)
11 นายฐิติวุฒิ  คะชิดะ ทุนพระสิทธิธาดา 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

วิทยำลัยกำรแพทย์บูรณำกำร (CIM)
12 นางสาววรรณทนา  อุดม ทุนไสว - สน่ัน 100% ค่าหน่วยกิต 100% + ค่าบ ารุงการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

13 นางสาวศุภลักษณ์  ใจสาร ทุนพระสิทธิธาดา 100% ค่าหน่วยกิต 100% + ค่าบ ารุงการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

คณะนิติศำสตร์ปรีดี พนมยงค์
14 นางสาวอาทิตยา  สิงห์ไชยนาถ ทุนพระสิทธิธาดา 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรพิจำรณำให้รับทุน มธบ. รอบท่ี 1



คณะนิเทศศำสตร์
15 นางสาวจันทกานต์  วงศ์สุวรรณ ทุนสาขาการส่ือสารการตลาดดิจิทัล 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

16 นายธนกร  อุดสร้อย ทุนสาขาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

17 นางสาววิชุตตา  จ าปาสุข ทุนพระสิทธิธาดา 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

18 นางสาวปาริฉัตร  วรรณทอง ทุนสาขาส่ือดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 50% ค่าหน่วยกิต 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

คณะรัฐประศำสนศำสตร์
19 นางสาวกัญญารัตน์  เท่ียงจิตร ทุนพระสิทธิธาดา 20% ค่าหน่วยกิต 20% + ค่าบ ารุงการศึกษา 20% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

20 นางสาวณัฐชยา  วงศ์คต ทุนพระสิทธิธาดา 40% ค่าหน่วยกิต 40% + ค่าบ ารุงการศึกษา 40% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

21 นางสาวชนิดา  เอ่ียมเอ็ง ทุนพระสิทธิธาดา 40% ค่าหน่วยกิต 40% + ค่าบ ารุงการศึกษา 40% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

*ส ำหรับนักศึกษำท่ีไม่มีรำยช่ือในประกำศรอบน้ี สำมำรถติดตำมกำรประกำศผลในรอบท่ี 2  ได้อีกคร้ังในวันท่ี 4 มิถุนำยน 2561


