
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่มีรายช่ือตามประกาศเป็นผู้ได้รับทนุการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

 

ขอให้นักศึกษาที่มีรายช่ือตามประกาศ ด าเนนิการ ดังนี้ 
 

1  ให้มารายงานตัว ที่ศูนย์รับสมัคร  ไดต้ั้งแต่วันนี้ ถึงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561 
(นักศกึษาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษาและได้รับทุน 100% ต้องช าระค่าประกันอุบัติเหตุและประกันของเสียหาย จ านวน 800 บาท ) 

 

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 จะจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน    
โดยนักศึกษาต้องเปิดบัญชี “ธนาคารไทยพาณิชย์” สาขาย่อย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายส าเนาสมุดบัญชีหน้าแรก  
ส่งทีศู่นย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ฝ่ายทุนการศึกษา) 
ภายในวันที่ 15  มถิุนายน  2561 

 



ล าดบั รหัสนักศึกษา ชือ่ - นามสกุล สาขาวิชา หลักสูตร ชือ่ทุนทีไ่ดร้ับ จ านวนเงินทุนทีไ่ดร้ับ ระยะเวลาการรับทุน
เงื่อนไขในการรับทุนตอ่เน่ืองในแตล่ะปี

การศึกษา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี (CIBA)
1 610101040025 น.ส.เจนจิรา สระทองสอน การจัดการและการเปน็ผู้ประกอบการดิจิทลั 4 ป ีปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

2 610401120071 น.ส.ณัฏฐาวี อินทร์ตอง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 ป ีปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

3 นส.สุชาวลี  วิริยะสกลุพันธุ์ การตลาดยคุดิจิทลั 4 ป ีปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

4 614601030007 น.ส.ณิชกานต์ บญุชู การตลาดยคุดิจิทลั เทยีบโอน ปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

5 610101030051 นส.พรชิตา  อุตราศรี การตลาดยคุดิจิทลั 4 ป ีปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

6 610102010073 น.ส.สุพิชญา ศิริวรินทร์ การบญัชี 4 ป ีปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

7 610102010075 น.ส.ศุภสิรา บหุลันพฤกษ์ การบญัชี 4 ป ีปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

8 610102010006 น.ส.ปนติา อินเรือง การบญัชี 4 ป ีปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

9 614602010015 น.ส.ฐิติพร ชัยวร การบญัชี เทยีบโอน ปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

10 614602010016 น.ส.เบญจรัตน ์เชียงพันธ์ การบญัชี เทยีบโอน ปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร(์CITE)
11 นส.ณัชชา  วรรณวัฒนะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ป ีปกติ ทนุเรียนดีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบนิ (CADT)
12 610116010038 น.ส.พรนภสั รักษาคม ธุรกจิการบนิ 4 ป ีปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

13 นางสาวกนกพร  สกลุเลิศศิรนนัต์ ธุรกจิการบนิ 4 ป ีปกติ ทนุไสว - สนัน่ 100% ค่าหนว่ยกติ 100% + ค่าบ ารุงการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

15 นางสาวทอฝัน  ภชูาน การจัดการเทคโนโลยกีารบนิ 4 ป ีปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

วิทยาลัยครีเอทฟีดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT)
15 นส.อธิคม  สังข์วารี การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม 4 ป ีปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 50% ค่าหนว่ยกติ 50% + ค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

คณะนิเทศศาสตร์
16 นายชนะชล  เครือแกว้ ภาพยนต์และส่ือดิจิทลั 4 ป ีปกติ ทนุไสว - สนัน่ 100% ค่าหนว่ยกติ 100% + ค่าบ ารุงการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

17 นส.สสิสุดา  สีหา ภาพยนต์และส่ือดิจิทลั 4 ป ีปกติ ทนุพระสิทธิธาดา 100% ค่าหนว่ยกติ 100% + ค่าบ ารุงการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

18 นายธีรพัฒน ์ ทองแสงแกว้ ส่ือสารการแสดงดิจิทลั 4 ป ีปกติ ทนุความสามารถพิเศษด้านนเิทศศาสตร์ 100% ค่าหนว่ยกติ 100% + ค่าบ ารุงการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตรการศึกษา เปน็ไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัย/คณะ

*ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่มีรายชือ่ในประกาศรอบน้ี สามารถติดตามการประกาศผลในรอบที ่3  ได้อีกครั้งในวันที ่3 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับการพิจารณาให้รับทุน มธบ. รอบที่ 2


