


      ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนคณะวิทยาศาสตร์ (ทุนขาดแคลน) ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 
 

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
1 6210401821 นางสาวสุธาสินี สินอนันตชัย เคมี 
2 6410400829 นางสาวพิมพ์รัก อักษรเวชผลิน พฤกษศาสตร์ 
3 6210403522 นางสาวมลธิตา ของรัมย์ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
4 6210407374 นายปฐมพร เอ่ียมอร่าม วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
5 6210403093 นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว เคมี 
6 6210403085 นางสาวพิยาดา จงเจริญ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 
7 6210407366 นางสาวนิรฌา ศิริแสน วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
8 6510401690 นางสาวธนัทอร จันทรัตน์ สถิติ 
9 6410402198 นายพัทธพล  สุโน วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
10 6210401953 นางสาวณัฐมล  กรงทอง ฟิสิกส์ 
11 6410405464 นางสาวณัฐนรี สังข์รอด พฤกษศาสตร์ 
12 6210403204 นางสาวธิดาวรรณ ปฤษณา วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
13 6410401221 นายชัยชนะ ไชยรินทร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
14 6510451051 นายอติราช  แก้ววิเชียร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
15 6510403943 นางสาวจุฑามาศ ตุละพงษ์ พฤกษศาสตร์ 
16 6310400231 นางสาวกวิสรา  แสนจักร ์ เคมี 
17 6210400019 นางสาวเกตน์สิรี ซุ้นเจริญ เคมี 
18 6310400541 นางสาวสุธิมนต์ พันธ์นาเมือง สถิติ 
19 6310403320 นางสาวณัฐธิดา วงค์ราจา พันธุศาสตร์ 
20 6210403280 นางสาวสุวรรณรัตน์ บุญอยู่ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
21 6410401108 นางสาวปารเมศ กิตติราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
22 6210401449 นางสาวศิริพร ทองอนันต์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 
23 6210400469 นางสาวสุชาพรรณ  มาแก้ว ฟิสิกส์ 
24 6410403976 นายพันธิตร สีแย้ม สถิติ 
25 6510402882 นายเทพพิทักษ์ ทิมสี จุลชีววิทยา 
26 6210406483 นางสาวสุมิตา หะรังศรี ชีวเคมี 
27 6310404318 นางสาวจรรญารัตน์  ช่วยวงศ ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 
28 6210403255 นางสาววริศรา  โสดารัตน ์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
29 6310405799 นางสาวธัญพิชชา เจนคิด พฤกษศาสตร์ 
30 6310400703 นางสาวอารียา มังษะชาติ จุลชีววิทยา 
31 6210402160 นายสมัชชา  สินดำ เคมี 
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ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
32 6410400314 นางสาววรรณกร  เทศทอง สถิติ 
33 6510403366 นางสาวจีรนันท์ สงเปีย พันธุศาสตร์ 
34 6510450470 นางสาวธัญชนก หอมหวล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
35 6210401724 นายพรไพรรัตน์ นุชอนงค์ เคมี 
36 6210403247 นางสาววรัญญา ทองงามขำ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
37 6410405669 นางสาวศุภารดา สีนวล พฤกษศาสตร์ 
38 6410404867 นายปรมี พรหมโสภา จุลชีววิทยา 
39 6410405154 นางสาวชนกนันท์ ศิวะวิชชกิจ พันธุศาสตร์ 
40 6510401720 นางสาวเบญจพร  รอดงาม สถิติ 
41 6210401082 นางสาวกิ่งฉัตร  บุญมีพิพิธ ฟิสิกส์ 
42 6310400835 นางสาวปริศนา แข็งฤทธิ์ สัตววิทยา 
43 6410401329 นายณัชวุฒิ  ไชยหาวงศ ์ เคมีอุตสาหกรรม 
44 6310402307 นางสาวจิราภา สังฆธรรม เคมี 
45 6410450320 นายปริภัทร์  มะลีแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
46 6310406493 นายสุชาติ  สุขศรีสวัสดิ ์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
47 6210401155 นางสาวภรณ์ทิพย์ นาคแท้ พันธุศาสตร์ 
48 6410401477 นางสาวเสาวลักษณ์ เสือภู่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 
49 6210404758 นางสาวนวัตมน สมบัติเจริญ เคมี 
50 6510405431 นางสาวญาดา รัตนวราหะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
51 6510402645 นางสาวกรกนก โลหะธาตุ จุลชีววิทยา 
52 6310405845 นางสาวรักษ์พิมาน รุ่งสุรีย์โชค พฤกษศาสตร์ 
53 6310405403 นางสาวพรพิมล  ชินกลาง จุลชีววิทยา 
54 6410405847 นางสาวน่านฟ้า เนียมสุวรรณ์ สัตววิทยา 
55 6310405918 นางสาวอานันตยา  ไวยพงษ์ศรี พฤกษศาสตร์ 
56 6510405989 นางสาวชุติมณฑน์  แสงทอง วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
57 6310406388 นางสาวกัญญารัตน์  อรุณรัตนกิจ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
58 6210450491 นายอัครวัฒน์ เมฆแสงอรุณรุ่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
59 6210403115 นางสาวญานิศา  ชุมอินทอง ชีวเคมี 
60 6410403534 นางสาวณิชกานต์ บุญยิ้ม ชีววิทยา 
61 6510407337 นายสุทธิโรจน์ ติงพิทักษ์สกุล วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
62 6510405245 นางสาวสุภาภรณ์  ดำรงกิจ ชีวเคมี 
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ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
63 6210403123 นางสาวธนาภรณ์ เพ็งปรางค์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 
64 6210403565 นางสาววาสนา เชิงหอม วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
65 6410404948 นางสาวลภัสรดา  เรืองมณี จุลชีววิทยา 
66 6210405207 นายพัฒิพงษ์  มาลา สถิติ 
67 6410406398 นายศิรณัฏฐ์ ตันตสิรินทร์ ชีวเคมี 
68 6410400578 นางสาวใยไหม ฌายีเนตร จุลชีววิทยา 
69 6510400502 นางสาวโซเฟียร์ ยูโซะ เคมี 
70 6310403311 นายณพวุฒิ  คงศร พันธุศาสตร์ 
71 6410401256 นางสาววชิราภรณ์  จันทร์จำรูญ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
72 6410405031 นางสาวสุภาวดี  จำปาเทศ จุลชีววิทยา 
73 6410402821 นายณัฐกุล บำรุงราษฎร์ เคมี 
74 6210403468 นางสาวฐิติวรรณ อินทะ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
75 6410407009 นางสาวธันย์ชนก พลายแสง วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
76 6210406858 นางสาวณัชชาภัทร ภูฆัง วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
77 6410401868 นางสาวศิริเพ็ญ  ทองวัน จุลชีววิทยา 
78 6210402739 นายภาคภูมิ นุ่นทอง สถิติ 
79 6410403836 นางสาวทิพย์ทิสา  สุขแสน สถิติ 
80 6310404636 นางสาวพัชรินทร์ แสงจันทร์ คณิตศาสตร์ 
81 6510402688 นางสาวกาญจนศิริ  

เลาหะกาญจนศิริ 
จุลชีววิทยา 

82 6210407935 นางสาวนันทิยา โพธิ์พรม ชีวเคมี 
83 6310404091 นายณัฐกิตต์  คงจินดา วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




