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รายช่ือนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา ปการศึกษา 2564 
 

ทุนใหเปลา มรธ.   

คณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลยั 14 ทุน ทุนละ 5,000 บาท    

1. นางสาวพรรณิภา ศรีสําอางค   ป 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    

2. นางสาวณัฐพัชร ชูธรรมสถิตย  ป 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    

3. นางสาววิภาสิริ สงิหลอ  ป 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    

4. นางสาวฟาอีซะห หะยีอารง     ป 1  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   

5. นางสาวปาจรียา มัธวาท  ป 1  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจทิัล  

6. นางสาวรุงฟา กลิ่นสุคนธ  ป 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

7. นางสาวมนัสชนิ มงคลแท  ป 2 สาขาวิชาภาษาไทย   

8. นางสาวณัฐธิดา กลั่นวาร  ป 2  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจทิัล 

9. นางสาวกัญญาณัฐ สุธรรม  ป 3  สาขาวิชาภาษาไทย 

10.นางสาวโสภิดา มวงอราม  ป 3 สาขาวิชาภาษาไทย 

11.นางสาวปยะพร ไทรงาม  ป 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

12.นางสาวพรรณิดา โสพนัธ  ป 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

13.นางสาวอรุณีย บงึไกร   ป 3 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

14.นางสาววัจนีย วงคมั่น   ป 3 สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

 

ทุนชิน โสภณพานิช   ป 2 ข้ึนไป / ตอเน่ือง ปละ 20,000 

1. นางสาวศุภศจ ีบุญเส็ง   ป 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและดิจิทลั 

2. นางสาวจิตรวรรณ ลอยเอี่ยม  ป 3  สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

 

ทุนสภาสังคมสงเคราะห  1/2564 

1. นางสาวชลธิชา บุญรอด  ป 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

2. นางสาวจันทรเพ็ญ สมสีดา  ป 4 สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 

3. นางสาวพิมลแข พระราช  ป 2 สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 

4. นางสาวอรอุมา อิ่มบญุส ุ  ป 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

5. นางสาวนภัสสร ใสแรม  ป 3 สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

6. นายจักรกฤษณ สิบพันทา  ป 3  สาขาวิชาออกแบบนิเทศิลป 

7. นางสาวชลิตา ทะแดง   ป 3  สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
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นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดรับรางวัล 
 

 

  
 

  
 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 จากการประกวดหนังสั้น โครงการ “เด็กต่ืนไฟ ป 2” ภายใตหัวขอ “ทางเลือกใหม ไฟฟาจากพลังงานทดแทน” 

จัดโดย กองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน โดยเปนการแขงขันของนักศึกษาจากตัวแทน

มหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยทีม “มานะ” ประกอบดวย 

1. นายพชรดล สงวนพงษ 

2. นางสาวโพศิตา วงสวัสด์ิ 

3. นายธนวัฒน เลิศอมรกิตติ 

4. นายคณิต สิงหน 

5. นายณัฐเสฏฐ อมรแมนนันท 

อาจารยทีป่รึกษาโครงการ ผูชวยศาสตราจารยปณณธร สมสรวย 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล ไดรบัรางวัลชมเชย จากการ

ประกวดภาพยนตรโฆษณาเพื่อสงัคม ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ครัง้ที่ 16 True Young Producer Awards 2020 ปลูกใจ (รักษ) โลก ในหัวขอ 'ใชพลาสติกอยางรู

คิด เพื่อทุกชีวิตและสิง่แวดลอม' โดยทีม “ทีมวาซั่น...กรุววว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎ

ธนบุรี” ชื่อผลงาน “รับ / ผิด / ชอบ?” ประกอบดวย 

1. น.ส.ธิดามาศ สุทธิศักด์ิเมธี 

2. นายสรายุทธ บญุสมบัติ 

3. นายนัดทพล หงสวงศ 

อาจารยทีป่รึกษา อาจารยแสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ
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นายสิทธินนท บุญยรัตนผลิน นักศึกษาช้ันป 1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจทิัล คณะ

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นักกีฬาปนจกัสลีตั ทีมสโมสรไทย-ญี่ปุน ไดรับรางวัลเหรียญ

เงิน ประเภทประชาชนทั่วไป ในการแขงกีฬาปนจักสลีัตชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ถวยพระราชทานชิงสมเด็จพระเจา

ลูกยาเธอ เจาฟาทปีงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สริิวิบลูยราชกุมาร ประจําป 2564 ระหวางวันที่ 15-22 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตศรสีะเกษ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอแสดงความยินดีกับนางสาวเหมือนฝน กุลเกตุ ศิษยเกาสาขาวิชานาฏศิลป

และการแสดง ที่ไดดํารงตําแหนงมิสแกรนดปราจีนบุรี ประจําป 2565 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด          

มิสแกรนดบุรีรัมย และอีก 2 รางวัล คือ นางงามมิตรภาพ และนางงาม perfect post 
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ขอแสดงความยินดีกับ พี่ฟาใส-นางสาววรรณภัทร โพธิวัฒน บัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง รุน 1 คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ไดรับการแตงต้ังเปนครู คศ.๑ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 

จังหวัดศรีสะเกษ 

 

   
 

ขอแสดงความยินดีกับ เรือโทงามพรต พรหมมานต ร.น. (พี่เอ็ม) นายทหารพระธรรมนูญ สังกัดกองบัญชาการ

กองทัพไทย ในโอกาสไดรับการบรรจุแตงต้ังเปนนายทหารพระธรรมนูญ ไดรับการเลื่อนยศเปนเรือโท และสําเร็จ

การศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ พี่เอ็ม เปนศิษยเกาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุปูชนีย” ป 2565 แด ครูพี่เอ็ม-ปรีชาพล ทองภู ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ กลุมสาระ  

การเรียนรู ศิลปะ โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง พี่ เอ็ม เปนศิษย เกาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต            

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป รุน 13 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

  
 

ขอแสดงความยินดีกับ ร.ต.ท.วิศรุต บัณฑิตขจร ศิษยเกาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในโอกาสสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนและไดรับการบรรจุ

แตงต้ังเปนนายตํารวจช้ันสัญญาบัตร 
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นางสาวเบญจพร ชะเอม นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              

ไดรับรางวัลธนบุรี ศรีนพมาศ สาขาบําเพ็ญประโยชน จิตอาสา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ประเภทนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2564 และไดรับการแตงต้ังใหเปนเลขาโฆษก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม  


