
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนขาดแคลนทุนทรพัย์ ระดับปริญญาตร ี
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีประกาศรับสมัครนักศึกษา             

ระดับปริญญาตรี เพ่ือคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ไปแล้วนั้น   บัดนี้ คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาได้พิจารณาแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จ านวน 62 คน 
ดังนี้ 

 

ล าดับที่ เลขทะเบียน ทุนการศึกษาที่ได้รับ 

1 5702525030 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

2 5702610154 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

3 5802455013 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

4 5802520048 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

5 5802520055 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

6 5802520063   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

7 5802525013 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

8 5802525062 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

9 5802525088 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

10 5802525104 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

11 5802525146 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

12 5802610138 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

13 5802615798 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

14 5802615830 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

15 5802680453   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

16 5802685247   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

17 5902465102 ค่าลงทะเบียน   

18 5902495018   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

19 5902520039   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

20 5902525020 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 
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ล าดับที่ เลขทะเบียน ทุนการศึกษาที่ได้รับ 

21 5902610335   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

22 5902610400 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

23 5902610582 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

24 5902615680 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

25 5902615789 ค่าลงทะเบียน   

26 5902680809   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

27 5902685105 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

28 5902685873 ค่าลงทะเบียน   

29 5902686095 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

30 5902686343 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

31 6002470018 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

32 6002470604 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

33 6002490024 ค่าลงทะเบียน   

34 6002610035 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

35 6002615042   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

36 6002615273 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

37 6002615315 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

38 6002615406 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

39 6002615422 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

40 6002615588 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

41 6002616057 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

42 6002680491 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

43 6002685342   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

44 6002685458 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

45 6002686076 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

46 6102460240   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

47 6102460562 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 
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ล าดับที่ เลขทะเบียน ทุนการศึกษาที่ได้รับ 

48 6102460588 ค่าลงทะเบียน   

49 6102525026   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

50 6102525042 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

51 6102610331 ค่าลงทะเบียน   

52 6102615157 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

53 6102615207 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

54 6102625024 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

55 6102680052 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

56 6102680201 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

57 6102680557   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

58 6102681225 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

59 6102685341   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

60 6102685887 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

61 6102686117 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

62 6102686919 ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

 

จ านวนเงินทุน 
 

ค่าลงทะเบียน  
- ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้นักศึกษาน าใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษามาเบิกจ่ายกับคณะฯ                

ตามอัตราเหมาจ่ายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
- ภาคเรียนที่ 2/2561 คณะฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาตามอัตราเหมาจ่าย            

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด โดยเบิกจ่ายตรงให้กับมหาวิทยาลัย 
 

ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน  
คณะฯ จะจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาเดือนละ 4,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน           

ยกเว้นนักศึกษาตามรายชื่อดังนี้ 
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ล าดับที่ 15 เลขทะเบียน 5802680453 เบิกจ่ายเดือนละ 2,500 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน 
ล าดับที่ 16 เลขทะเบียน 5802685247 เบิกจ่ายเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน 
ล าดับที่ 21 เลขทะเบียน 5902610335 เบิกจ่ายเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน 
ล าดับที่ 22 เลขทะเบียน 5902610400 เบิกจ่ายเดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน 
ล าดับที่ 26 เลขทะเบียน 5902680809 เบิกจ่ายเดือนละ 2,500 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน 
ล าดับที่ 46 เลขทะเบียน 6102460240 เบิกจ่ายเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน 
 
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562 โดยโอนเข้าบัญชีนักศึกษาเป็นรายเดือน 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 

 
 


