
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
------------------------------------- 

                ตามที่คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดให้มีการคัดเลือกนิสิตเพ่ือให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนส าหรับนิสิต (ทุนการศึกษานิสิต) ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 
จ านวน 52 ทุนๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) แบ่งเป็นหลักสูตรละ 4 ทุน แล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2564 นั้น  

คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนส าหรับนิสิต (ทุนการศึกษานิสิต) 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 1. นางสาวชุติกาญจน์ สุจริตชพี รหัสประจ าตัวนิสิต 60102010634 ชั้นปีที่ 5 
 2. นายอัษฎางค์ เหลืองมัณฑนา  รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010222 ชั้นปีที่ 4 
 3. นางสาวธนพร กุศล  รหัสประจ าตัวนิสิต 62102010460 ชั้นปีที่ 3 
 4. นายสุริยา การะกัน รหัสประจ าตัวนิสิต 63102010328 ชั้นปีที่ 2 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 1. นายพีรกานต์ ซิมเจริญ รหัสประจ าตัวนิสิต 60102010699 ชั้นปีที่ 5 
 2. นางสาวเยาวลักษณ์ เนติพัฒน์ รหัสประจ าตัวนิสิต 60102010296 ชั้นปีที่ 5 
 3. นางสาวธันย์ชนก เทพพิชัย  รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010263 ชั้นปีที่ 4 
 4. นายพงศธร ปลื้มทวี รหัสประจ าตัวนิสิต 63102010357 ชั้นปีที่ 2 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 1. นายปวริศร หาญทะเล รหัสประจ าตัวนิสิต 60102010383 ชั้นปีที่ 5 
 2. นายกองพล ช านาญ รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010238 ชั้นปีที่ 4 
 3. นางสาวเพ็ญพิชา ร้อยอ าแพง รหัสประจ าตัวนิสิต 62102010285 ชั้นปีที่ 3 
 4. นางสาวไอย์รฎา คงวัฒน์ธนานนท์ รหัสประจ าตัวนิสิต 64102010422 ชั้นปีที่ 1 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

  1. นายสัจจพล ภาโนมัย  รหัสประจ าตัวนิสิต 60102010205 ชั้นปีที่ 5 
 2. นางสาวอัญชลี จันเจือ รหัสประจ าตัวนิสิต 60102010721 ชั้นปีที่ 5 
 3. นายวรวุฒิ ชัยชนะ รหัสประจ าตัวนิสิต 63102010545 ชั้นปีที่ 2 
 4. นายศิลา พิลา  รหัสประจ าตัวนิสิต 64102010593 ชั้นปีที่ 1 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 1. นายวศิน เจริญหมั่น  รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010471 ชั้นปีที่ 4 
 2. นางสาวแพรวา ฤกษ์นาวา รหัสประจ าตัวนิสิต 62102010480 ชั้นปีที่ 3 
 3. นางสาวสกุลเงิน พิณชูจิต รหัสประจ าตัวนิสิต 62102010486 ชั้นปีที่ 3 
 4. นางสาวเบญจวรรณ ยางนอก รหัสประจ าตัวนิสิต 63102010590 ชั้นปีที่ 2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 1. นางสาวหทัยรัตน์ คันธจันทร์  รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010322 ชั้นปีที่ 4 
 2. นางสาววิภารัตน์ การะเกตุ รหัสประจ าตัวนิสิต 62102010079 ชั้นปีที่ 3 
 3. นายอธิวัฒน์ แก้วโสภา รหัสประจ าตัวนิสิต 63102010403 ชั้นปีที่ 2 
 4. นางสาวศศิธร อินสกุล รหัสประจ าตัวนิสิต 64102010171 ชั้นปีที่ 1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 1. นายอาชานนท์ สุวรรณน้อย รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010373 ชั้นปีที่ 4 
 2. นางสาวกชกร ผลกลาง  รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010323 ชั้นปีที่ 4 
 3. นางสาวฐิติภัค พัฒนพงศ์สิริกุล รหัสประจ าตัวนิสิต 64102010448 ชั้นปีที่ 1 
 4. นายทีปกร สุราภา รหัสประจ าตัวนิสิต 64102010450 ชั้นปีที่ 1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 1. นางสาวอมรรัตน์ ลาชมภู  รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010093 ชั้นปีที่ 4 
 2. นางสาวอรัชพร ปราบประชา รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010094 ชั้นปีที่ 4 
 3. นางสาวกุลกนก แก้ววิเชียร รหัสประจ าตัวนิสิต 62102010111 ชั้นปีที่ 3 
 4. นางสาวชลธชิา เทศสาลี รหัสประจ าตัวนิสิต 63102010038 ชั้นปีที่ 2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 1. นางสาวเบญจวรรณ กรินทร์ รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010183 ชั้นปีที่ 4 
 2. นางสาวนริศตา ราตรี  รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010442 ชั้นปีที่ 4 
 3. นางสาวสิริยา บุญนาค รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010451 ชั้นปีที่ 4 
 4. นางสาวธิติพร บุญประเทือง รหัสประจ าตัวนิสิต 64102010502 ชั้นปีที่ 1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 1. นางสาวณัฐพร เอ่ียมสมบัติ รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010102 ชั้นปีที่ 4 
 2. นางสาวพลอยไพลิน แซ่เจ็ง รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010395 ชั้นปีที่ 4 
 3. นางสาวพุทธิตา ปัดไธสง  รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010397 ชั้นปีที่ 4 
 4. นางสาววรางคณา ฟักเงิน  รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010112 ชั้นปีที่ 4 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
 1. นางสาวธีรนันท์ จะวะนะ รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010405 ชั้นปีที่ 4 
 2. นายกานต์ กล่อมดี รหัสประจ าตัวนิสิต 62102010420 ชั้นปีที่ 3 
 3. นายวรรธนัย บุญชว่ย รหัสประจ าตัวนิสิต 63102010464 ชั้นปีที่ 2 
 4. นางสาวชนากานต์ พิรักษ์ รหัสประจ าตัวนิสิต 64102010262 ชั้นปีที่ 1 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 1. นางสาวต่วนอะห์ลัม ต่วนสนิ  รหัสประจ าตัวนิสิต 61102010424 ชั้นปีที่ 4 
 2. นายธนาธิป ชนะศรี รหัสประจ าตัวนิสิต 62102010027 ชั้นปีที่ 3 
 3. นางสาวชนิดา วีระปรศ ุ รหัสประจ าตัวนิสิต 63102010468 ชั้นปีที่ 2 
             4. นางสาวบวรรัตน์ หลิมเจรญิ     รหัสประจ าตัวนิสิต 64102010294        ชั้นปีที่ 1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
 1. นางสาวฐิติวรดา โพธิ์ทอง  รหัสประจ าตัวนิสิต 62102010034 ชั้นปีที่ 3 
 2. นายธนโชติ วรุณชัยมงคล  รหัสประจ าตัวนิสิต 62102010317 ชั้นปีที่ 3 
 3. นางสาวพิชญาภรณ์ เหมาะสม  รหัสประจ าตัวนิสิต 62102010531 ชั้นปีที่ 3 
 4. นางสาวรัชฎาภรณ์ กลับสขุ  รหัสประจ าตัวนิสิต 63102010554 ชั้นปีที่ 2 

                  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564       
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่ระบุไว้ในประกาศ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ 
ส่งเอกสารส าหรับกรอกในระบบ ERP ของนิสิต ประกอบด้วย 

1  ส าเนาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ใช้ในปัจจุบัน เท่านั้น ที่มีเลขบัญชี และชื่อเจ้าของบัญชี  
(ชื่อนิสิต) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

2 ส าเนาบัตรประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง และให้เขียน E-Mail    
ที่ใช้งานจริง และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้ ลงในส าเนาบัตรประชาชน 

3 ส าเนาบัตรนิสิต 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
ขอให้ส่งเอกสาร มายังหน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
ทั้งนี้  ในการพิจารณารายชื่อผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนดและถือเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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