
 
ประกาศวิทยาลัยสันตพล 

ฉบับท่ี 31 / 2564 

เรื่อง รายช่ือนักศึกษาท่ียังไม&มีสิทธิ์ได*รับเงินช&วยเหลือตามหลักเกณฑ. 
โครงการมาตรการการลดภาระค&าใช*จ&ายด*านการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ภาครัฐและเอกชน จํานวน 5,000 บาท รอบท่ี 2 
.................................................................................................................................................................... 

ตามท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม  
มีหนังสือด!วนท่ีสุด ท่ี อว 0208.4/13635 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2564 ได-อนุมัติงบประมาณโครงการ
มาตรการการลดภาระค!าใช-จ!ายด-านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือแก-ไขป:ญหา เยียวยา และฟ=>นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได-รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให-วิทยาลัยสันตพล เปCนผู-ดําเนินการ 
เบิกจ!ายเงินงบประมาณแทน นั้น  

วิทยาลัยสันตพล จึงออกประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ียังไม!มีสิทธิ์ได-รับเงินช!วยเหลือตาม
หลักเกณฑ�โครงการมาตรการการลดภาระค!าใช-จ!ายด-านการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
และเอกชน รอบท่ี 2 เนื่องจากยังดําเนินการยืนยันขอรับสิทธิ์โครงการมาตรการลดภาระค!าใช-จ!ายด-าน
การศึกษา จํานวน 5,000 บาท ไม!สมบูรณ� ตามรายชื่อท่ีแนบท-ายประกาศนี้ และขอให-นักศึกษาดําเนินการ
ตามข-อมูลในช!องหมายเหตุให-เสร็จสิ้นภายในวันพุธท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 หากดําเนินการเรียบร-อยแล-ว 
วิทยาลัยฯ จึงจะดําเนินการโอนเงินช!วยเหลือ จํานวน 5,000 บาท ในวันศุกร�ท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 หาก
มีข-อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได-ท่ี Line : @santapol_connect 

ประกาศ ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 
 
 
 

 
         (นายจักริน  นันทโพธิเดช) 
      รองอธิการบดี ปฏิบัติหน-าท่ีแทน 
                  อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายช่ือนักศึกษาท่ียังไม&มีสิทธิ์ได*รับเงินช&วยเหลือตามหลักเกณฑ. 

โครงการมาตรการการลดภาระค&าใช*จ&ายด*านการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ภาครัฐและเอกชน จํานวน 5,000 บาท รอบท่ี 2 

(แนบท*ายประกาศวิทยาลัยสันตพล ฉบับท่ี 31/2564 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564) 

 

 

 

 

  

ลําดับ 
เลขประจําตัว

นักศึกษา 
ช่ือ -   สกุล  สาขาวิชา หมายเหตุ 

1 6320201005 นาย อุดมศักด์ิ ชินบุตร การบัญชี ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

2 6410401006 นางสาว วรานุช บรรเทาพิษ การบัญชี ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

3 6410401007 นางสาว ป]ยะนุช ทะทุมมา การบัญชี ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

4 6420201001 นางสาว กุลรัตน� โอชารส การบัญชี ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

5 6420201068 นางสาว สุกัญญา สุยอย การบัญชี ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

6 6420401029 นางสาว พิมนารีย� สุรีรัตน� การบัญชี ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

7 6420401030 นางสาว อโรชา คําเมียงคุณ การบัญชี ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

8 6211835283 นางสาว ณัฐณิชา หาญทา การศึกษาปฐมวัย ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

9 6310408024 นางสาว ชลธิชา ดาบุตร การศึกษาปฐมวัย ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

10 6420408052 นางสาว พัชรีพร สารสิน การศึกษาปฐมวัย ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

11 6310204003 นางสาว ชมพูนุช สมชัย เทคโนโลยีดิจิทัล ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

12 6420405033 นาย สมบูรณ� วรวัตร นิติศาสตร� ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

13 6420409020 นางสาว วิยะดา ผาทอง ภาษาไทย ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

14 6410407011 นาย ศักรินทร� เจิมขุนทด มัลติมีเดียอาร�ตและแอนิเมชัน ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

15 6410407012 นาย ศุบุญเลี้ยง อนุญาหงษ� มัลติมีเดียอาร�ตและแอนิเมชัน ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

16 6410407006 นางสาว อริสา ผือฮีเขวา มัลติมีเดียอาร�ตและแอนิเมชัน ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

17 6420201013 นางสาว อินทิรา อุตมาน การบัญชี ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 

เรียงลําดับตามหมายเหตุ 



 

 

 

 

 
 

ลําดับ 
เลขประจําตัว

นักศึกษา 
ช่ือ - สกุล  สาขาวิชา หมายเหตุ 

18 6420201065 นางสาว ศุภณิดา อินไชยา การบัญชี ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 2 

19 6420201043 นาย ศรัณย�พงศ� เปลรินทร� การบัญชี ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 2 

20 6420408032 นางสาว วาสนา สีฉัน การศึกษาปฐมวัย ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 2 

21 6420405044 นาย ป]ยวัฒน� เสียมภูเขียว นิติศาสตร� ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 2 

22 6420405048 นาย ศาสตรา ผาจันดา นิติศาสตร� ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 2 

23 6420405049 นาย จรัล โคตรประทุม นิติศาสตร� ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 2 

24 6211174314 นาย สุระสิทธิ์ พงษ�วัชรนนท� การจัดการทรัพยากรมนุษย� ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 และ 2 

25 6420403023 นางสาว นันทพร พุ!มพวง การจัดการทรัพยากรมนุษย� ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 และ 2 

26 6420202035 นางสาว ทิพวรรณ วงเวียน การตลาดดิจิทัล ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 และ 2 

27 6211412439 นางสาว ศิรินยา ไชยมาสุข การบัญชี ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 และ 2 

28 6420405042 นาย พันธมิตร อินทรมาตย� นิติศาสตร� ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 และ 2 

29 6420405045 ส .ต.  พิศฌากร ตรงดี นิติศาสตร� ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 และ 2 

30 6422410306 นางสาว ธนภรณ� เสี่ยงเทียนชัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 และ 2 

31 6422410617 นาย ภวินท� ประทุมพงษ� ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 และ 2 

32 6422410627 นางสาว อภิญญา กิจเอ้ือวิริยะ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดําเนนิการตามหมายเหตุข-อ 1 และ 2 

เรียงลําดับตามหมายเหตุ 

หมายเหตุ :  ข-อ 1. กรอกแบบยืนยันขอรับสิทธิ์ฯ ผ!านลิ้งค� https://forms.gle/Kd737kkLR8Ukpehn9 
  ข-อ 2. ส!งใบแจ-งยืนยันขอรับสิทธิ์ฯ มาท่ีวิทยาลัยสันตพล โดยสามารถดาวน�โหลดแบบฟอร�ม   

        ใบยืนยันขอรับสิทธิ์ได-ท่ี www.stu.ac.th 


