
Office: Faculty of Science, Chulalongkorn University 
   Pathumwan, Bangkok 10330    

Tel. (66) 0-2218-5000 , 0-2218-5019 

The Professor Dr.TabNilanidhi Foundation 
 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
สำนักงาน: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โทร.0-2218-5000 , 0-2218-5019  
            

ประกาศ ฉบับท่ี 2/2565 
เร่ือง รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

ประจำปี พ.ศ. 2564 
************************* 

     คณะทำงานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้มอบรางวัลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  
แก่นิสิต นักศึกษา บัณฑิต และมหาบัณฑิต  ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี ้
 

ประเภทที ่1 รางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 
      รางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ สำหรับนิสิต/นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงวิชาของทุก
มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ช้ันปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2563 (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2) และในระดับชั้นปีท่ี 1 ของ
ผู้สมัคร มีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) อย่างน้อย 3 ใน 4 วิชา  คิดเป็นอย่างน้อย 12 
หน่วยกิต หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดของคณะหรือสำนักวิชาที่สังกัด และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 
3.50 ขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานมูลนิธิฯ ได้แก่ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย 

1-001 นางสาวมุสคาน บินดัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1-002 นางสาวพิชามญช์ุ ชูสกุล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1-003 นายอภิสิทธ์ิ รสจันทร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1-004 นางสาวธจรรยวรรณ สหัสพรชัยกุล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

1-005 นางสาวขวัญจิรา ราชตะคาม มหาวิทยาลยันเรศวร 

1-006 นายภาณุวิชญ ์ บุญประกอบ มหาวิทยาลยับูรพา 

1-007 นายฌาน ชาญด้วยวิทย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-008 นางสาวณัฏฐณิชา เรียนรู ้ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-009 นายพลิศ อนามบุตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-010 นางสาวพีรดา อัครวิเนค มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-011 นายพีรภาคย ์ วจนพานิช มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-012 นายภูร ิ ศรีอนุรักษ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-013 นายเจตนิพัทธ์ นิพัทธกุศลกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-014 นางสาวแพรวพรรณ ศิริสินอุดมกิจ มหาวิทยาลยัรังสติ 

1-015 นางสาวพิยดา ท้าวญาต ิ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

1-016 นายภัทราวุธ คำใส มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
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1-017 นางสาวสกุลรัตน์ คำอินทร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1-018 นายกาจบดี ผลิผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1-019 นางสาวณัฐวดี รักษ์สกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1-020 นายปรินทร รัตนพันธ ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1-021 นางสาวรัตติกาล พันกาแด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1-022 นางสาววิชุดา มโนรินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1-023 นางสาวสุพัตรา วรุณธารทิพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1-024 นางสาวนีรนารา รอดนิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1-025 นางสาวพรสวรรค์ จันทร์หน ู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1-026 นางสาวเกษิณี ชุมภูทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1-027 นางสาวกนกกร เทียมประเสริฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1-028 นางสาวณิชกานต์ กรีธาธร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1-029 นางสาวพรไพลิน หอมสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1-030 นายพีรวิชญ์ สุริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1-031 นางสาวหทัยรัตน์ บรรลือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1-032 นางสาวอรฑดา ปรีดาสวกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

1-033 นางสาวกาญจนาพร เดชพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1-034 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1-035 นางสาววรรณวิสา แข่งขัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1-036 นายศุภกร สัตยากุมภ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

1-037 นักเรียนนายร้อยรพี พลอยปฐม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

1-038 นายชญา พิเชียรวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1-039 นายอัซรีย์ จิตต์ปราณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1-040 นางสาวณิชกานต์ มหิทธิมหาวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 



Office: Faculty of Science, Chulalongkorn University 
   Pathumwan, Bangkok 10330    

Tel. (66) 0-2218-5000 , 0-2218-5019 

The Professor Dr.TabNilanidhi Foundation 
 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
สำนักงาน: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โทร.0-2218-5000 , 0-2218-5019  
                                                                   -3- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทที ่2 รางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต  
           รางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2563  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) สูงสุดของสาขาวิชาที่สังกัด
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานมูลนิธิฯ  ได้แก่ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 
      
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

1-041 นางสาวภีมนภัทร ภมรวิริยะมิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1-042 นางสาวศิรดา รัษฐานุวัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1-043 นายโสภณัฐ เทียมทัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1-044 นางสาวจิดาภา กนกรัตนนุกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1-045 นายชุติภาส วังแก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1-046 นายธีรณัฐ โพธิ์รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1-047 นางสาวธนัชชา ปลื้มสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

1-048 นางสาวพิชชาภา แซ่อึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1-049 นางสาวพิมพ์ชนก หมื่นตาบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1-050 นางสาวพิมพ์สิริ ศิริบุญฤทธิ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

1-051 นางสาวณัฐณิชา ฟักสังข ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1-052 นายประณต เข็มมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1-053 นางสาวสุปรียา เผือดผ่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1-054 นางสาวอัญมณี กะรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1-055 นายชยพล สาสนรักกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1-056 นายปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธิ ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2-001 นายศุภวิชญ ์ เส็งพานิช คณิตศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-002 นายธนวันต ์ อาชาวงศ์ จุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-003 นายกฤษณพงศ ์ รุ่งแสง ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-004 นายคณิศร คัฒทะจันทร ์ ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-005 นางสาวสุพิชญา วิริยะหริัญไพบูลย ์ พฤกษศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-006 นางสาวนุชนารถ สุนทรนนท ์ พันธุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-007 นายภวัต อัครพิพัฒนา ฟิสิกส ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-008 นางสาวเสาวรัตน ์ คงอินทร์ รังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-009 นางสาวทัสชา ปฏิภาณปรีชาวุฒ ิ วัสดุศาสตร์ แขนงวิชาพอลิเมอร์และสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-010 นายดำรงค ์ ตงศิร ิ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-011 นางสาวสุภัชชา จ่าปะคัง วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-012 นางสาวณิชาพรรณ กสิกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-013 นางสาวปทิตตา ปรีดานรวุฒ ิ เคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-014 นายพุฒิพงศ์ อุ่ยตระกลู เคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-015 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทร์ประเสริฐ เคมีประยุกต ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-016 นายศุภกานต ์ สมประสงค ์ เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-017 นางสาวอภิญญา เสมอวงศ ์ เทคนิคการแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-018 นางสาวสิรภัทร ทิตาสิรมิณรีดา เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-019 นายนภทีป ์ ป้อมสันเทียะ โภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-020 นางสาวมุทธาทิณ ี ตั้งมงคลสุข โภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-021 นายสุกฤษฎิ ์ เพชรประดิษฐา คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-022 นางสาววิลาสิน ี เครือวาคำ คณิตศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-023 นางสาวธัญสิน ี แสนคำ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-024 นางสาวกนัทิมา ปางลิลาศ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-025 นางสาวนัชชา สอิ้งทอง ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-026 นายภาณุพล อันทรบุตร ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-027 นางสาวจิรารัช แก้วกระจ่าง ภูมิสารสนเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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2-028 นางสาวอภิญญา พรหมจารีย ์ ภูมิสารสนเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-029 นางสาวสุพิชญา ลออเงิน วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-030 นายภากร กูดทา วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-031 นางสาวธนพร บุญรักษา สถิต ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-032 นางสาวจุฑามาศ คำมูลมาตย ์ สารสนเทศสถติ ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-033 นางสาวกุลณัฐ ขาวเขียว เคม ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-034 นายธีรดนย ์ แสงจันทร ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-035 นายเจษฏ์จุฬา ตันติ ์ Information Technology มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-036 นายบรรณพล ลิมานนท์ Management Technology มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-037 นางสาวธิษณามาด ี นาคอยู่ การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล  
(วิชาเอกศิลปะและการออกแบบเกม) 
หลักสตูรนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-038 นางสาวนพรัตน ์ เพชรนพเก้า การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล  
(วิชาเอกแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์) 
หลักสตูรนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-039 นางสาวเภาวรินทร ์ กล่ำชื่น คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-040 นางสาวกานต์ชนิต หนูเพชร คณิตศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-041 นายสินทว ี นวลภักด ี ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-042 นายเจษฎาวัฒน ์ เหมะธรุินทร ์ วัสดุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-043 นายกันตภณ สอนเกิด วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-044 นายคุณัชญ ์ ตรากลาง วิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-045 นายอาศิกัญจ ์ รัชตะเจริญศักดิ ์ วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจดัการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-046 นางสาวกัญจน ์ ศรีชีวะชาต ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-047 นางสาวณัฐกฤตา ป่งแก้ว สถิต ิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-048 นางสาวนภสร โชคชัยสิร ิ เคม ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-049 นายพงศธร ขุนราช เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-050 นายนิธ ิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ ์ เทคโนโลยีดิจิทลัแนวสร้างสรรค์  
(วิชาเอกวิศวกรรมและการออกแบบเกม) 
หลักสตูรนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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2-051 นางสาวจีรนันท์ ป้องท้าว คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

2-052 นางสาวบัณฑติา เถื่อนกูล ชีววิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร 

2-053 นางสาวชนิดาภา วินาลัย ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

2-054 นายชุติพนธ์ สายสนองยศ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2-055 นางสาวเตชิน ี ขาวสำอางค์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและ 
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2-056 นางสาวน้ำทิพย ์ จันทราช สถิต ิ มหาวิทยาลยันเรศวร 

2-057 นางสาวปวริศา แข็งขัน เคม ี มหาวิทยาลยันเรศวร 

2-058 MR.CHHOR TITHMESA คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยับูรพา 

2-059 นางสาวพรรณรายณ ์ วิงวอน คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยับูรพา 

2-060 นางสาวณัฐษมน สิงหาอาจ ชีวเคมี มหาวิทยาลยับูรพา 

2-061 MISS.PHALLA PHEARIVAN ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยับูรพา 

2-062 นางสาวรัตนากร ฉัตรวัฒนา วาริชศาสตร ์ มหาวิทยาลยับูรพา 

2-063 นางสาวปิยะธิดา หิรัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยับูรพา 

2-064 นายจักร ี เฉลิมขวัญภูวัต สถิต ิ มหาวิทยาลยับูรพา 

2-065 นางสาวณิชกานต ์ โล่หส์ถาพรพิพิธ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

2-066 นางสาวสิทธิรตัน ์ วนธรรมพงศ ์ คณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลยัมหิดล 

2-067 นางสาวสรันรัตน ์ รุจิราธญัวัฒน์ คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการ
ข้อมูล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2-068 นางสาวสุธามาศ สาดทอง ชีวนวัตกรรม มหาวิทยาลยัมหิดล 

2-069 นายนิธ ิ ตันติวิทยาพิทักษ์ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล 

2-070 นางสาวนีร พันธุ์อุดม ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยา 
สภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2-071 นางสาวนภชนินทร ์ คงสาธิตพร ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

2-072 นายนนทนัตถ ์ เพ็ชร์พิชัย วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน มหาวิทยาลยัมหิดล 

2-073 นางสาวปาลติา อุดมจารมุณ ี วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล 

2-074 นายกัจจานะ บุญปาลติ เคม ี มหาวิทยาลยัมหิดล 

2-075 นายชามาวีร ์ เลิศวัฒนาพร เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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2-076 นางสาวทานตะวัน สุขนันทศักดิ ์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ มหาวิทยาลยัรังสติ 
2-077 นางสาวสสิธร เรืองสว่าง จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2-078 นางสาวณัฐพร มะหิงษา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2-079 นางสาวมยุร ี เกษากิจ วิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2-080 นายพรเทพ น้ำใจสุข วิศวกรรมซอฟแวร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2-081 นางสาวเกตนส์ิร ิ อุ่นบริบูรณ ์ สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2-082 นางสาวนันทนา ยอดแก้ว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2-083 นางสาวหรัญญา พันสนิท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2-084 นางสาวชณากาณ พันธุมาศ เทคโนโลยีมลัติมเีดีย มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2-085 นางสาวปาลดิา อภิชยาชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2-086 นางสาวบุญญสิา เปี่ยมศลิป ์ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
2-087 นางสาวซูวัยบะห ์ แวยะ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
2-088 นางสาวอ้อยทิพย ์ ปานหน ู อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
2-089 นางสาวนิชรัตน ์ พัชกูล จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2-090 นางสาวณัฐนิชา รื่นถ้อย ชีววิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2-091 นายธนบด ี ชุมสาย ณ อยุธยา วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2-092 นายธนะพล แซ่เล้า คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-093 นางสาวอรวรา เลิศศริวรเมธ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-094 นางสาวศิรินทิพย ์ ทองเอีย ชีววิทยา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-095 นายณภพ ณ ระนอง ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-096 นายณัฐวัชร คูวิจิตรจาร ุ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-097 นางสาวเพชรรัตน ์ สิริศักดิ์วสิุทธ์ิ เคม ี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-098 นายปรเมษฐ ์ วิชิตนพวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-099 นางสาวสิรณิัฐ ขวัญซ้าย คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-100 นางสาวจุฑามาศ มานิตย ์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-101 นางสาวฐิติยา เปี่ยมเจริญวุฒิ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-102 นางสาวณัฐชยา ปาละคะเชนทร ์ ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-103 นางสาวนภสร ศิลาราช วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-104 นางสาวธิดารตัน ์ ทองสี สถิต ิ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-105 นางสาวธณาธรณ ์ ชูบุญลาภ เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-106 นางสาวกมลวรรณ อนุสาร เคมี-ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-107 นางสาวอิฟวา วิระสิทธ์ิ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-108 นางสาวณิชภัทร อินหมัน เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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2-109 MR. SOTHORNIN MAM เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2-110 นางสาวธนาภรณ ์ หอมเย็น คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-111 นายสนั่น อุดหนุน จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-112 นางสาวศิริฉาย พุฒจันทร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-113 นางสาวรัชตา ศุขวัฒน์ ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-114 นางสาวกุสุมา อุปสุข ฟิสิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-115 นางสาวสิรภิราด ์ กิ่งจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-116 นางสาวเกษมณ ี เหลือนึก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-117 นางสาวสุดารัตน ์ เที่ยงธรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-118 นายพงศกร เรียงนาม เคม ี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-119 นางสาวนันทนัช เสนาวงษ ์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-120 นางสาวทักษพร รวมสา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-121 นายกานต ์ สรรพสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรตอ่เนื่อง) มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-122 นายธิติพล ฟักสวัสดิ ์ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-123 นายเนตริัฐ คชชะ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-124 นางสาวกชนิภา รักร่วม ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-125 นางสาวพัทธนันท ์ วิริยะธนิต ชีวเคมี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-126 นางสาวชยาภรณ ์ หลักเมือง พฤกษศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-127 นายจักรินทร ์ กฤษณะปราณีต พันธุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-128 นายกฤตย ์ เสาวนิช ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-129 นายรพีพัฒน ์ แก้วประสิทธ์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-130 นางสาวกัลยกร เกตุมาโร วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-131 นายธิติพงษ ์ ไวคำนวณ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-132 นางสาวปัณฑติา เนินริมหนอง สถิต ิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-133 นางสาวทัณฑิมา ทวิชาติวรบุตร สัตววิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-134 นางสาววีรภัทรา วันทิยา เคม ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2-135 นายณัฐ พรหมมา คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2-136 นายธนาวุฒ ิ โชติมณ ี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2-137 นายภาณุพล มงคลกาวิล ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2-138 นางสาวแพรววนิต ประกอบศร ี ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2-139 นางสาวณัฏฐส์ิน ี ไวโรจนกจิ ธรณีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2-140 นายปิยวัฒน ์ ฉัตรชัยชมภ ู ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2-141 นายวรกันต ์ อะทะ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2-142 นางสาวกนกกาญจน ์ วงษ์สวัสดิ ์ สถิต ิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2-143 นายพีรณัฐ วินิจมโนกุล สัตววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2-144 นางสาววรัญญา พึ่งรัศมี อัญมณีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2-145 นางสาวปาริฉัตร จินดา เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2-146 นางสาวกัญญารัตน ์ เรืองบุญ เคม ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2-147 นางสาวรวีวรรณ ผลนุกลู เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2-148 นางสาวพิชญาภา แก้วชุมพล จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2-149 นางสาวนฤมล พึ่งพร ฟิสิกส์ประยุกต์  
(หลักสูตรสองภาษา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2-150 นางสาวปาณิศา ตะยูนรมัย ์ ภาควิชาเคม ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2-151 นายนพนนท์ เที่ยงแท ้ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2-152 นายสิทธินนท์ เสือไวย ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2-153 นางสาวอัญชิสา พึ่งวิกรัย สถิต ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2-154 นายธนพจน ์ ลิ่มตั้ง คณิตศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2-155 นางสาวอรทัย ศรีจำรสั วิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

2-156 นายธนยศ งอนสำโรง ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2-157 นายชาคริต ปรุเขตต ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2-158 นายอภิวัฒน ์ มือขุนทด เคม ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2-159 นางสาวปิ่นทิรา กุมารน้อย เคม ี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2-160 นายกิตติพัฒน ์ เธียรธัญกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
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ประเภทที ่3 รางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     รางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทุก
สาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2563  มีผลการเรียนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของสาขาวิชาที่สังกัด และมี
ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา เช่น  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูล ISI proceedings 
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานมูลนิธิฯ ได้แก่ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

3-001 นายภากร นลินรชตกัญจน ์ สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-002 นางสาวพิภูชนา เผ่าวิบลู กายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-003 นางสาวรุ้งตะวัน หนูเทศ ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-004 นางสาวลลิดา แสงผ่อง ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-005 นายภวัต วัฒนจารีกูล ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-006 นางสาวศุจินธรา หมื่นบาล ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-007 นายคอลิด ถิ่นเกาะแก้ว ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-008 นางสาวพิมลวลัย ์ บุญโกย พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยสีิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-009 นางสาวจุฑามาศ โพธาขวัญประชา วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-010 นางสาวสุกัญญา นาครักษ ์ เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-011 นางสาววิลาสิน ี ศุภางค ์ เทคโนโลยีเช้ือเพลิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-012 นายณัฐฐวุฒ ิ วิเวโก วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-013 นางสาวมาลิน ี ทองแบน วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-014 นายภีมพัฒน ์ วงศ์ศรีพิสันต ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-015 นายภาสกร ภิรมณ์รัก ฟิสิกส ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-016 นายธนวัฒน์ ฤกษ์รัชนีกร เคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-017 นายเพิ่มนท ี ญาณวสิิฏฐ ์ เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-018 นายชนาญวัต กอธีระกุล จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจลุินทรยี์ 
หลักสตูรภาษาอังกฤษ   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-019 นายนัฐวุฒ ิ แสงเจือ คณิตศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-020 นางสาวสรลัพร วงศ์พัฒนานุกุล อาหารและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 
3-021 นางสาวพรชนก สุขศิร ิ เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-022 นายปกรณส์ิทธ์ิ พ่วงโต เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-023 นางสาวสุทธิณัฐา ญาณวรุตม์วงศ ์ เทคโนโลยีเซรามิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-024 นางสาวชลธิดา บุญตามส่ง เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-025 นายธนกฤต กลมเกลียว โลกศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-026 นายปิยะพล แก่นคง พฤกษศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-027 นางสาวพิมพ์วิภา สุวรรณกาศ พันธุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-028 นายพงศกร คุณาสิทธ์ิ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-029 นายเด่นพงษ ์ พงษ์พิพัฒน์ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-030 นายนิพนธ ์ ไวยกรณ ์ คณิตศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-031 นางสาวศิรประภา ศิวินา จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-032 นางสาวสุดคะนึง ปินจอม ชีววิทยาสำหรับคร ู มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-033 นางสาวพัชรินธร พิมพ์ศร ี ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-034 นางสาวพิชญา มั่นสุวรรณ นิติวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-035 นางสาวสุจรีา พฤกษชาติ ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-036 นายปุรุเมธ พิพิธวรกุล วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-037 นางสาวฐิตาภรณ ์ ฐิติญาณ วิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-038 MISS KHOIRISTA NOOR วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-039 นางสาวจาระว ี ผ่านสำแดง วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-040 นางสาวสุปราณ ี คำโสม วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-041 นายกมลเทพ มูลไธสง เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-042 นางสาวณัฐธิดา ละม้ายพันธ์ เคม ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-043 นางสาวจริยา มาสระน้อย เคมีอินทรีย ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-044 นางสาวธนพร พูนพัฒนปรีชา Bio-Chemical Engineering and 

Technology 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3-045 นายซันเส็ง ธี Civil Engineering and Technology มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3-046 นางสาวรัฐนันท์ ติลกกุล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภณัฑ์

นวัตกรรมอาหาร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3-047 นายพรภวิษย ์ พงษ์สุภาพ วิชาการจัดการเกษตรอินทรยี ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3-048 นางสาวกัญทิมา พัฒนราช วิชาฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3-049 นางสาวบุษยภัค บัวศักดิ์ชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3-050 นายธนภัทร จรอำ เคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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3-051 นางสาวพรสดุา คชรัตน ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวสัด ุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3-052 นางสาวกฤษติญา บุญธีรานนท์ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3-053 นางสาวอภิสรา ศรีพานิช สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3-054 นางสาวรัตนาพร พระชัย เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3-055 นางสาวปริยาภัทร พึ่งสวัสดิ ์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3-056 นายกิตต ิ อภิชัยไพบูลย ์ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3-057 นางสาวจิราภรณ ์ คุณรตันวรวงศ ์ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3-058 นายพนมศักดิ ์ อยู่เขตร ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยันเรศวร 

3-059 นายพีรพัฒน ์ เกตุพันธ ์ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

3-060 นางสาวหัสยา จุ้ยสกุล ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

3-061 นางสาวพรนภา เพ็ชรอำไพ ฟิสิกส์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

3-062 นายพีรภัทร ์ ภาคภูมิกมลเลิศ สถิต ิ มหาวิทยาลยันเรศวร 

3-063 นางสาวมนต์ธิดา ไชยพุฒ เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

3-064 นางสาวสุดารัตน ์ เกษมชลธาร เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยันเรศวร 

3-065 นายณัฐภัทร แสงมาลา คณิตศาสตร์ศึกษา  มหาวิทยาลยับูรพา 

3-066 นางสาวเจนจริา ดาวสื่อ คณิตศาสตร์ศึกษา  มหาวิทยาลยับูรพา 

3-067 นางสาวชยาภา นิลโกศล จุลชีววิทยาประยุกต ์ มหาวิทยาลยับูรพา 

3-068 นางสาวนภัสวรรณ ปัญญา ชีวเคมี  มหาวิทยาลยับูรพา 

3-069 นางสาวเบญจวรรณ คชเสน ี วาริชศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 

3-070 นายจตุพร สุขหนา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  มหาวิทยาลยับูรพา 

3-071 นางสาวสลิตา ดีเมเยอร ์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  มหาวิทยาลยับูรพา 

3-072 นางสาวมัธญาณ ี โลมจะบก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - มหาวิทยาลยับูรพา 

3-073 นางสาวนิภาพร พลเภา เคมี  มหาวิทยาลยับูรพา 

3-074 นายภูมพล บัวทอง คณิตศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-075 นางสาวพรพรรณ อนุศาสน ี พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหาร
ปลอดภัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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3-076 นางสาวธัญชนก ขอพร พยาธิชีววิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-077 นายเขตชิน เจียรวัฒนกุล พิษวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-078 MR. DAVID SENJAYA ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-079 นางสาววชิรา สุวรรณรตัน ์ วิทยาการพืช มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-080 นางสาวธัญญารัตน ์ สุระเสียง พันธุศาสตรร์ะดับโมเลกลุและพันธุ

วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-081 นางสาวหทัยทิพย ์ บุญชุ่ม กายภาพบำบัด มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-082 MISS DO THI KIM ANH ทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-083 MISS ARPITA KARKI กายภาพบำบัด (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-084 นางสาววรญา ลายสนิทเสรีกุล กายอุปกรณ์ (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-085 MISS KHANH DUONG NGOC CONG ประเมินเทคโนโลยดี้านสุขภาพ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-086 นายกฤติพงศ์ ปรังฤทธ์ิ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย  มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-087 นางสาวชนม์ธนิสา วิวัฒน์วรายศ จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-088 นายธนวัต ปุณยกนก ประสาทวิทยาศาสตร์  

(หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-089 MR. KEVIN MULIAWAN SOETANTO วิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-090 นายกิตธิณัฐ แก้วกูล วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-091 นายอภิรักษ ์ บำยุทธ อนามัยสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-092 นางสาวชนม์นิภา วิฑูรสูตร อาชีวอนามัยและพิษวิทยา  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-093 นางสาวนิตยา บัวงาม เทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-094 นางสาวพัสนันท์ ล้อมวงษ์โสภณ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-095 นางสาวปรณิวด ี ชูแก้ว เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-096 นางสาวมณินทร ทาบสุวรรณ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย  

(หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-097 MISS ABIGAIL HUI EN  CHAN อายุรศาสตรเ์ขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-098 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ ์ สุขสว่าง ฟิสิกส์การแพทย์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
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3-099 นางสาวจุฬาลักษณ ์ วูวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-100 นายปัณณพันธ ์ มกระธัช ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-101 นางสาววราสิน ี มัจฉริยกลุ ชีวเคมี (หลักสตูรนานาชาติ)  มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-102 นายธราธิป กุลโชติรตัน ์ ทันตกรรมรากเทียม (หลักสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-103 นางสาวพัชรพรรณ สุวรรณนลิ เทคนิคการแพทย ์(นานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-104 นางสาวอริศรา ภูวเจรญิพงศ์ วิทยาศาสตร์การเเพทย ์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

3-105 นายมรตุพงศ์ คงเขียว เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
และสุขภาพ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

3-106 นายวศิน พานิช เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3-107 นายกิตติพงศ ์ ทรัพย์วัฒนาชัย คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3-108 นางสาววัชร์วิมล ประเสริฐวรากุล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3-109 นายกิตติศักดิ ์ ธรรมาภิชัย เคม ี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3-110 นางสาวบุศรินทร ์ ทวีคุณ เคมีศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3-111 นางสาวศุภัคษร โตระสะ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

3-112 นายวรรณรตัน ์ จันทร์เกต ุ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติชีวเคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

3-113 นางสาวณัฐนิชา จันทร์สุด เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

3-114 นางสาวณัฐษา กิจเชวงกุล เคม ี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

3-115 นางสาวธนธรณ ์ ฉันทวรกิจ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3-116 นางสาววีรีศา บุญทะศักดิ ์ พฤกษศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3-117 นายอัครพล ทุมวงศ์ รังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3-118 นางสาวณัฐชยา รตะสุขารมย ์ สถิต ิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3-119 นายสุกิจ บุญหล้า เคม ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3-120 นางสาวสุทธาสิน ี เปรมทอง วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3-121 นายปิติพงศ ์ อรุณรุวิวัฒน์ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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3-122 นายพิชญุตม ์ ศรีใส จุลชีววิทยาประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3-123 นางสาวเกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่ ดาราศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3-124 นางสาวจิรนันท์ หอมนาน ธรณีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3-125 นางสาวสุดารัตน ์ วงศ์เก๋ ฟิสิกส์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3-126 นายไกรสรวัฒน ์ ปัญโญ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3-127 นางสาวจิราภา ธัญญา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3-128 นางสาวบุญยชล ผลด ี เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3-129 นายณัฐชนน สันธทรัพย ์ ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3-130 นายพฤกษ์ ล้อมวนวงศ์ พืชสวน มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3-131 นายเอกพันธ ์ แซ่ย่าง พืชไร่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3-132 MR. MANOJ DEVKOTA วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยนีาโน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

3-133 นายอภิเชษฐ เงินยวง จุลชีววิทยาประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

3-134 นางสาววรัญญา นิลรัตน ์ การสอนคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

3-135 นางสาวอุไรรัตน ์ ดีปาน คณิตศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

3-136 นายเอกรัฐ ภัทรวุฒิวงศ์ ฟิสิกส์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

3-137 นายปิยชาต ิ มรกตคันโธ ฟิสิกส์ศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

3-138 นายอภิสิทธ์ิ การะเวก เคมี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

3-139 นางสาวเกศศิรัชฎ ์ ศรีทรสุทธ์ิ เคมีศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

3-140 MR. MUHAMMAD TAUFIK เคมีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

3-141 นายณัฐวุฒิ ขันใส คณิตศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

3-142 นายภควต คงปรีชา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

3-143 MR. NAING PHYO KYAW ภูมิสารสนเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

3-144 สิบตำรวจเอกหญิงปญัญ์ชิตา สุจรติ   นิติวิทยาศาสตร ์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี   22 เมษายน พ.ศ. 2565 

 
 

                                     (ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  แสงวณิช) 
                                  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

                                                         ประธานคณะทำงานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธ ิ   


