
 

 
 
 
 

ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษา (กรณีพิเศษ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 

(งบประมาณคณะครุศาสตร์) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

ตามท่ี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 019/2564  เรื่อง “ทุนอุดหนุนการศึกษา (กรณีพิเศษ) ภาคการศึกษาปลาย  
ประจ าปีการศึกษา 2563 อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)” ได้ประกาศก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร เงื่อนไข 
การรับทุนการศึกษา และก าหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา (กรณีพิเศษ) ในวันท่ี 15 มีนาคม 2564 น้ัน 

อาศัยอ านาจตามความมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2564 ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2564 จ านวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
และประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2564 ในวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2564 มีมติอนุมัติรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา 
(กรณีพิเศษ)  ดังต่อไปน้ี 

ระดับ 
จ านวนทุน 

(คน) 
 เงินทุนละ 

(บาท) 
เลขประจ าตัว

นิสิต 
ชื่อ  นามสกุล สาขาวิชา 

ปริญญาตรี 5 15,000 6043507727 นางสาวกษมา มุ่งหมาย เทคโนโลยีการศึกษา 

    15,000 6043824627 นางสาวลีลาวดี พลางไธสง ประถมศึกษา 

    15,000 6144404027 นางสาวเขมมิสรา อนันต์วัจนรัตน์ ดนตรีศึกษา 

    15,000 6044122927 นายพลายเพชร ชื่นใจฉ่ า สุขศึกษาและพลศึกษา 

    15,000 6342502827 นายรามิล สกุลกิจวาณิช การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  1 12,000 6342530327 นายอัครเดช ดวงตาด า การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  22 10,000 5943509527 นางสาวกัญญณัช ชูตะรัตน์ จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ 

    10,000 6144019027 นางสาวปัณณิกา โพนพินิจชัย การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
    10,000 5944015027 นางสาวปรียาภรณ์ ชมภู การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
    10,000 6143612027 นายภานุวัฒน์ ขอมา มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) 

    10,000 5944220227 นายมณฑล แซ่ตั้ง ศิลปศึกษา 

    10,000 6144017827 นางสาวนัปกานต์ บุญประสม การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
    10,000 6341121127 นายจิรสิน หลวงโคตร มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) 

    10,000 6341261327 นายอัมรินทร์ ม่วงแก้ว มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) 

    10,000 6044002227 นายชลันธร เรืองทัพ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
    10,000 6044101727 นายขจรศักดิ์ อุตรธิยางค์ สุขศึกษาและพลศึกษา 

    10,000 6043902927 นายกฤตณัฐ งามณรงค์ชัย ธุรกิจศึกษา 

    10,000 6143595027 นางสาวพนิตา ศิริมาศ มัธยมศึกษา (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 

    10,000 6242007427 นายณรงค์ฤทธ์ิ ไผ่เลี้ยง ศิลปศึกษา 

    10,000 6143535327 นางสาวชุลิตา พราววิโรจน์ มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) 

    10,000 6044128727 นางสาวรัชดาภรณ์ แจ้งไพร สุขศึกษาและพลศึกษา 

    10,000 6144028727 นายรัชพล ชูศรียิ่ง การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
    10,000 6242513627 นายสุทธิพงษ์ คงพยัคฆ์ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
    10,000 6044111027 นายณัฐนันท์ สุขสรรถาวร สุขศึกษาและพลศึกษา 

    10,000 6044107527 นายชลธาร ศิริบาล สุขศึกษาและพลศึกษา 

    10,000 6241303027 นางสาวกัญญาวรรณ ศิลา สุขศึกษาและพลศึกษา 

    10,000 6241027827 นางสาวเพชรน้ าหน่ึง เพชรใหม่ ประถมศึกษา 

    10,000 6341168727 นายนฤพนธ์ ศรีเชื้อ มัธยมศึกษา (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 



ระดับ 
จ านวนทุน 

(คน) 
 เงินทุนละ 

(บาท) 
เลขประจ าตัว

นิสิต 
ชื่อ  นามสกุล สาขาวิชา 

ปริญญาตรี  6 8,000 6342308427 นางสาวดวงกมล ไชยโกษี จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ 

 (ต่อ)   8,000 5943518127 นายเกรียงไกร ชาเคน เทคโนโลยีการศึกษา 

    8,000 6044415827 นางสาวพิชชานันท์ มหันตกาสี ดนตรีศึกษา 

    8,000 6144418827 นายพีรทัต วงษ์ประเสริฐ ดนตรีศึกษา 

    8,000 6242508527 นายวริทธิ์ธร เธียรเงิน การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
    8,000 6144412027 นางสาวธวัลรัตน์ โหมดเขียว ดนตรีศึกษา 

  5 6,000 5944139127 นายสหภาพ พันธ์พงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา 

    6,000 6144737027 นางสาวอลิษา กลิ่นจันทร์ จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ 

    6,000 6043820027 นายภัคพงศ์ หมื่นช านาญ ประถมศึกษา 

    6,000 6143568027 นายธีรนันท์ สุขมีกลิ่น มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) 

    6,000 6241112427 นายขจรเกียรติ เอี่ยมสะอาด มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) 

  5 5,000 6241163427 นายธันวา ค าประสิทธิ์ มัธยมศึกษา (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 

    5,000 5943511727 นางสาวกัณฐิกา โตเกษม เทคโนโลยีการศึกษา 

    5,000 6241105027 นายกฤตบุญ สุ่มมาตย์ มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) 

    5,000 6144409127 นายชินาวัตร ประฐมธานี ดนตรีศึกษา 

    5,000 6242038927 นางสาวสุณีพร อินทรสวัสดิ์ ศิลปศึกษา 

ปริญญาโท 1 15,000 6280169627 นางสาวอัญชิสา ซุ่นสั้น การศึกษาคณิตศาสตร์ 
  3 10,000 6380066727 นายธนวินท์ สุริวงศ์ วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

    10,000 6183312227 นายจิราพัชร์ กิตติคุณวัฒนะ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
    10,000 6380194327 นางสาวลดา โรจนเกียรติสกุล การสอนภาษาไทย 

  1 5,000 6380130127 นายภูรินท์ เทพสถิตย์ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ปริญญาเอก 2 15,000 6184238727 นายวัชรศักดิ์ สุดหล้า วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 

   
15,000 6281016427 นายปรเมศวร์ เบญจวรรณ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

  2 5,000 6381024527 นายณัฐพงศ์ จันทนะศิริ อุดมศึกษา 

    5,000 6381004027 นางสาวกัณฑรัตน์ วัดละเอียด การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

   
   

   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   
 

   
  

 
   

 
  

   
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

   
 

คณบดี 

 






		2021-03-16T08:50:23+0700
	IP: 161.200.153.15, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36 Edg/89.0.774.50
	ลงนามโดย  รศ. ดร. ศิริเดช สุชีวะ


		2021-03-16T09:05:50+0700
	IP: 161.200.153.29, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0
	ออกเลขโดย  น.ส.สุณัฎฐา ศิริกุล (10000314) - (LPSystem), 16 มีนาคม 2564,079/2564




