
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

------------------------------------- 

 ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศการสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 นั้น ขณะนี้ได้สิ้นสุด
ระยะเวลาการรับสมัครทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ือรับทุนการศึกษาฯ ได้พิจารณาและ
ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือรับทุน
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

ทั้งนี้ ในการพิจารณารายชื่อผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที ่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มที่ 1   
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  
เวลา 09.00-12.00 น. 

Meeting ID: 998 9822 5981 
Passcode: 806338 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/99898225981?pwd=UmpwaXJSVDJ3dlUvMVFxZUZkNHI1QT09 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล ชั้นปีที่ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 64199120005 นางสาวศิรัชชรินทร์ ยศสวรินทร์ ปี 2 กศ.ด. คณิตศาสตร์ 
2 64199120038 นายอดิศร เหมยปัน ปี 2 ปร.ด. เคมีประยุกต์ 
3 64199130218 นางสาวพรรณพร เฉลยจิตร์ ปี 2 กศ.ม. คณิตศาสตร์ 
4 64199130023 นางสาวทาริกา มีบุตร ปี 2 กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 
5 64199110099 นางสาวณัฐพร แก่นจันทร์ ปี 2 วท.ม. เคมีประยุกต์ 
6 64199110010 นางสาวณัฐนิชา รื่นถ้อย ปี 2 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 
7 65199160477 นายปรัชญ์ จันทร์ผกาพันธ์ ปี 1 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 
8 65199160333 นางสาวนันทนัทฐ์ พรมมา ปี 1 วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์ 
9 64199110015 นางสาวรวิกานต์ สุริยะ ปี 2 วท.ม. ชีววิทยา 
10 64199130039 นายชิน เลิศวิภาดา ปี 2 วท.ม. วิทยาการข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มที่ 2   
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ 

วันที่ 1 มีนาคม 2566  
เวลา 09.00-12.00 น. 

Meeting ID: 910 9639 9733 
Passcode: 448764 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/91096399733?pwd=amJlRDQzeGtlK1VMa0d2UzFLMWVyZz09 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล ชั้นปีที่ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 64199120006 นางสาวไอริน ชุ่มเมืองเย็น ปี 2 กศ.ด. คณิตศาสตร์ 
2 64199130219 นางสาวศิริพร เหล่านิกะขะ ปี 2 กศ.ม. คณิตศาสตร์ 
3 64199130214 นางสาวนัชชา จันทร์แก้ว ปี 2 กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 
4 64199110100 นางสาวพิมพ์นภา มูลทอง ปี 2 วท.ม. เคมีประยุกต์ 
5 64199110098 นางสาวอวิกา รักษามั่น ปี 2 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 
6 65199160334 นางสาวเบญจวรรณ กรินทร์ ปี 1 วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์ 
7 64199110104 นายณัฐดนัย สุขเทพ ปี 2 วท.ม. วัสดุศาสตร์ 
8 65199160339 นางสาวอภิชญาภรณ์ เทียนดำ ปี 1 วท.ม. วัสดุศาสตร์ 
9 64199130042 นางสาวณัชชา ชินนาพันธ์ ปี 2 วท.ม. วิทยาการข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มที ่3  
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ 

วันที่ 1 มีนาคม 2566  
เวลา 09.00-12.00 น. 

Meeting ID: 960 7460 4275 
Passcode: 378270 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/96074604275?pwd=TmJxSTV5cktBMXFJQ01CeTlpVXIyZz09 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล ชั้นปีที่ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 64199120019 นางสาวงามพร้อม อ่อนบัวขาว ปี 2 กศ.ด. คณิตศาสตร์ 
2 65199160329 นางสาวกานต์ณฎา อนันต์ ปี 1 กศ.ม. คณิตศาสตร์ 
3 65199160001 นายธนะรัตน์ ชูเกียรติยศ ปี 1 กศ.ม. ชีววิทยา 
4 64199130212 นางสาวกาญจนา ยงดี ปี 2 กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 
5 64199110101 นายโยธิน พวกสันเทียะ ปี 2 วท.ม เคมีประยุกต์ 
6 64199110160 นางสาวสุชานันท์ สุขศรี ปี 2 วท.ม. วัสดุศาสตร์ 
7 65199160168 นางสาวสิรินยา อุกาสี ปี 1 วท.ม. วัสดุศาสตร์ 
8 64199130043 นางสาวณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ ปี 2 วท.ม. วิทยาการข้อมูล 
9 65199160198 นายรัชพล ปราบราย ปี 1 วท.ม. วิทยาการข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มที่ 4 
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ 

วันที่ 1 มีนาคม 2566  
เวลา 14.00-17.00 น. 

Meeting ID: 973 1154 2736 
Passcode: 730916 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/97311542736?pwd=YkloVEt1TVI2RjhFRlNydk1Ea04xdz09 

 

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล ชั้นปีที่ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 65199170023 นางสาวสุรัสดี เกรียมโพธิ์ ปี 1 กศ.ด. คณิตศาสตร์ 
2 65199170166 นายวรพชร วงษ์ประทีป ปี 1 กศ.ด. คณิตศาสตร์ 
3 65199160058 นายจุมพล ฤทธี ปี 1 กศ.ม. ชีววิทยา 
4 64199110161 นางสาวสุชานาถ นวตระกูลพิสิษฐ์ ปี 2 วท.ม วัสดุศาสตร์ 
5 64199110102 นางสาวรัชฎาภรณ์ สีแดด ปี 2 วท.ม. เคมีประยุกต์ 
6 65199160381 นายพลช อาจสามารถ ปี 1 วท.ม. ชีววิทยา 
7 65199160338 นางสาวสุชาดา จินดาอินทร์ ปี 1 วท.ม. วัสดุศาสตร์ 
8 64199130045 นางสาวณัฐพร กจิชัยนุกูล ปี 2 วท.ม. วิทยาการข้อมูล 
9 64199130076 นางสาวอมรกานต์ ใจดี ปี 2 วท.ม. วิทยาการข้อมูล 
 
 
 

 
 
 
 
 


