ข่าวทุนการศึกษา 08/12/2654

นักศึกษาทุนมูลนิธิ The SET Foundation ภาคเรียนที่ 2/2564
ที่มีรายชื่อให้ดาเนินการดังนี้

เอกสาร
1. เอกสารใบสาคัญรับเงิน 1 ใบ พร้อมลงลายมือชื่อช่อง ผู้รับเงิน (อย่างเดียว)
2. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
สามารถส่งได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 จะมีกล่องวางอยู่ที่โต๊ะหน้าลิฟท์หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่
ทุนการศึกษาทางช่องทาง โทรศัพท์087-8424085 หรือ Facebook wuttichai artkla (ในเวลาราชการ)
รายชื่อนักศึกษาทุนต่อเนื่อง
1. นางสาวสุนิษา เกตุสิระไชย
2. นางสาวนครินทร์ กระสานติ์คีรี
3. นางสาวรดา แซ่ม้า
4. นายกันตภณ บุญอินทร์
5. นางสาวเกษมศรี ท้องฟ้าธารง
6. นางสาวสลิลทิพย์ กันหาเรียง
7. นางสาวศิริขวัญ แซ่ย่าง
8. นางสาวกวินทรา อ้นเงิน
9. นางสาวปาลิตา ศรีภุมมา
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10. นางสาวเกตน์นิภา แซ่วื่อ
11. นางสาวจินดา วนาพุทธรักษ์
12. นางสาวกฤษณา อังกฤษ
13.นายพิพัฒพงษ์ ไชยฤทธิ์
14. นางสาวธัญญ์ชยา คงดี
15. นางสาวนริศรา ทรัพย์เพชร
16. นางสาวรมณี อินทพงษ์
17. นายเสฏฐวุฒิ ใจชมภู
18. นางสาวประนอม โคมลอย
19. นายณัฐพล หว่างวรกิจ
20. นางสาวรพีพรรณ สวรรค์คีรีเขต
21. นางสาวกนกวรรณ สอนคุ้ม
22. นายณัฐดนัย ภัสสรวิสิฐ
23. นางสาววิชุดา ทองสถิตภู
24. นางสาวอารีรัตน์ โพเทพ
25. นางสาวแสงรวี ด้วงดี
26. นางสาววิภา โพธิ์แดน
27. นางสาวสุวิศา สระทองเทียน
28. นางสาวพิชญา ตนัยต่อกุล
29. นางสาววิภารัตน์ ศรีตระกูลคีรี
30. นางสาวอุไร วงศ์ธีรภาพ
31. นางสาวสุดาวัลย์ แซ่ย่าง
32. นางสาววิมล สิรีอาไพ
33. นางสาวชดารัตน์ เทียนพลชัย
34. นางสาวอรณิช ศิริยั่งยืน
35. นางสาวอาทิตยา อินมูล
36. นางสาวฉันทิสา แซ่กือ
37. นางสาววีริศรา เกียรติกมลเลิศ
38. นางสาวกวินนาถ ผาด่าน
39. นายจิตรภาณุ ริยะป่า
40. นางสาวธยาลักษณ์ วัฒนาไพรศิลป์
41. นางสาวอมรรัตน์ บัวศรี
42. นางสาวอรทัย พระคาจันทึก
43. นางสาวสุมาลี จันทรมณฑล
44. นางสาวปาริชาติ ธัญชาติไพศาล
45. นายสิทธิชาติ แลงามตา
46. นางสาวมณฑิรา กิตติวัฒนานุกุล
47. นางสาวกชพร แซ่ม้า
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48. นางสาวอลิชา พิทักษ์คามเขต
49. นางสาวพลอยพรรณ พวงบุปผา
50. นางสาวอาทิตญาพร ล่าศิริ
51. นางสาววรรณธิญา เซ็นน้อย
52. นางสาวพรพรรณา สัตยาคูณ
53. นางสาวจงกล ชลนทีเกิดคุณ
54. นางสาวศริญญา มุกขุนทด
55. นายบารมี นิธิเมธา
56. นางสาวรุ่งธิวา โฉมงาม
57. นางสาวพิชชา นุ่มคง
58. นางสาวอรทัย อ่อนน้อย
59. นายจิรวัฒน์ บุญทอง
60. นางสาวอารียา นาราภักดีกุล
61. นางสาวอริสา ศรีทอง
62. นางสาวรจนา เจตนาการกิจ
63. นางสาวจิตรภาณุ แซ่ว้าน
64. นางสาววาสนา แซ่จาง
65. นางสาวนวลนิล ยางศรี
66. นางสาวอรุณ สักลอ
67. นางสาวจีรัชยา ตะวงษา
68. นายอภิสิทธิ์ โพธิ์มาก
69. นายนพรัตน์ ผิวขาว
70. นางสาวธัญญา ผ่านพัก
71. นางสาวอทิตยา ศรีประเสริฐ
72. นายทวีศักดิ์ ขุนเขียว
73. นางสาวสาวินี แซ่ว้าน
74. นางสาวณัฐกานต์ ทองนิล
75. นางสาวพัชรี พนาวิกัยพันธุ์
76. นายธีรพงษ์ ใจสิน
77. นางสาวสโรชา คาแสนราช
78. นางสาวกาญจนาพร มโนมัย
79. นางสาวชูลี แก้วมณี
80. นางสาววริศรา แซ่ม้า
รายชื่อนักศึกษาทุนไม่ต่อเนื่อง
1. นางสาวสร้อยสุวรรณ กิจประจักร
2. นางสาวกัณฐิกา
พันธมิตร
3. นางสาวพัขรี
พนาวิกัยพันธุ์
4. นางสาวสุภาพร
แซ่ลี
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5. นางสาวสานิกา
6. นางสาวดาราพร
7. นางสาวอาทิติยา
8. นายอภิชัย
9. นางสาวชุติมา
10. นางสาวรัตนากร
11. นางสาวถิรดา
12. นายสุริยา
13. นางสาวชัชนก
14. นางสาววรินยุพา
15. นายอดิลักษณ์
16. นางสาวพิมพ์
17. นายปฏิภาณ
18. นางสาวมาลี
19. นายจิรพงษ์
20. นางสาวนิศรา
21. นางสาวสุภาวดี
22. นางสาววิภารัตน์
23. นายธรรมนิศย์
24. นางสาวจิตตมาส
25. นางสาวสุกัญญา
26. นายศุภกร
27. นางสาวจินดารัตน์
28. นางสาววชิรญาณ์
29. นางสาวสุดารัตน์
30. นายรุ่งทิวา
31. นางสาวอังคณา
32. นางสาวอริสา
33. นางสาวรัตติกาล
34. นางสาวปวันรัตน์
35. นางสาวพรนภา
36. นางสาวทัศนียา
37. นางสาววาสิกา
38. นางสาวขนิษฐา
39. นายทนเดช
40. นายอัษฏา

แซ่พ่าน
บุญจันทร์
โบราณมูล
ใจชื้น
แซ่ว้าน
จันทร์โสภา
มั่นภักดี
รัตน์พธร
แซ่ม้า
สาระบัว
ว่าคุณธรรม
แซ่ม้า
คะเนนอก
วนากรคงลาภ
สีพา
ภูมิโคกรัก
โพธิ์อยู่
เมฆี
แก้วมณี
นิยมวีระเลิศ
เขาอิน
พรมทอง
หนองห้าง
กระเทศ
บรรดาศักดิ์
ตองเต
คาประดับ
ชากร
เพชรรอด
แสงกล้า
เดื่อทอง
วีระนันทกุล
ทองหล่อ
นิลพัด
คล่องใจ

ใบสำคัญที่..........................
ฎีกำที่..................................

ใบสำคัญรับเงิน
วันที่….......…เดือน………........…..พ.ศ...…....…
ข้ำพเจ้ำ …………............……..............………………อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ .........................ถนน...........................................
ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ /เขต...................................................จังหวัด...............................................
ได้รับเงินจำก....มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร......กระทรวง....กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว).
รำยกำร

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน (

)
ลงชื่อ………………………………………..ผูร้ ับเงิน
ลงชื่อ………………………………………..ผูจ้ ่ำยเงิน
ใบสำคัญที่..........................
ฎีกำที่..................................

ใบสำคัญรับเงิน
วันที่….......…เดือน………........…..พ.ศ...…....…
ข้ำพเจ้ำ …………............……..............………………อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ .........................ถนน...........................................
ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ /เขต...................................................จังหวัด...............................................
ได้รับเงินจำก....มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร......กระทรวง....กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว).
รำยกำร

จำนวนเงิน (

จำนวนเงิน

)
ลงชื่อ………………………………………..ผูร้ ับเงิน
ลงชื่อ………………………………………..ผูจ้ ่ำยเงิน

