
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาเรียนดี ระดับปริญญาตรี  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
............................................................................................. 

ตามประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง รางวัลนักศึกษาเรียนดี   
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นั้น 

 

 บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา (วิทยาลัยนวัตกรรม) ไดพิ้จารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
รางวัลนักศึกษาเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 14 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท   
ดังรายชื่อต่อไปนี้   

หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับที ่ เลขทะเบียนนักศึกษา รายชื่อนักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI) 

1 6223760478 พรรัตน์ ภูริทัต 

2 6223760502 ฤทัยชนก สิงหเสนี 
3 6223762813 อารียา ชัยวัฒนพงศ์ 

4 6323760238 ชวัลญา คลอวุฒิวัฒน์ 
5 6423762605 ปาณิศา โพธิ์เจริญ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) (BSI) 

1 6223640019 ชนุตร์ พรธนาภูมิพัฒน์ 
2 6323640133 ธนัชชา วัฒนาพุทธากร 

3 6423640165 พรรษชล วิไลหงษ์ 
4 6423640298 สุณัฏฐา แซ่ลี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิานวัตกรรมและการแปรรูป
ทางดิจิทลั (dX) 

1 6223767556 ญาดา พิพัฒน์วุฒิธร 
2 6323765260 จินต์พิสุทธิ์ อาชาเพ็ชร 

3 6423767570 เชฏฐกา โชติวรานนท์ 
4 6423767711 พลอยลดา มหาพานิช 

5 6423765236 ปวริศา หวังดี 

 ทั้ งนี้  ขอให้ผู้ ได้ รั บรางวัลนักศึกษา เรียนดี  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2564  
เข้ารับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรม ครบรอบ 26 ปี ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2566  
  
   /การพิจารณา... 
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การพิจารณารางวัลนักศึกษาเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา  (วิทยาลัยนวัตกรรม) ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 
20 มกราคม พ.ศ. 2566 และ วาระเวียน เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่ 31  มกราคม พ.ศ. 2566 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์) 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม  



ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  รางวัลนักศึกษาเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

............................................................................................. 
ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรม 

วิทยาลัยนวัตกรรม จึงประกาศให้มีการสนับสนุนรางวัลนักศึกษาเรียนดี โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและ
รายละเอียดในการสนับสนุนรางวัล ดังนี้ 

1. รายละเอียดทุนการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนรางวัลนักศึกษาเรียนดีในระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2564 รางวัลละ 10,000 บาท ดังนี้  
1.1 หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI) จ านวน  3  รางวัล  
1.2 หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (BSI)           จ านวน  3  รางวัล 
1.3 หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)            จ านวน  3  รางวัล 
กรณีนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาเพ่ิมจ านวนทุนตามความ

เหมาะสม 

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
2.1 มีสถานะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนวัตกรรม ตามหลักสูตรข้อ 1 ที่ศึกษามาแล้ว

อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา  
2.2 ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด (GPAX) ของชั้นปี ในปีการศึกษา 2564  
2.3 ไม่ติด W ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษา  
2.4 ผลการสอบแต่ละวิชาจะต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่า C และต้องไม่ได้ระดับยังใช้ไม่ได้ (U)  
2.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยได้รับหนังสือตักเตือนจากทางวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย และไม่

เคยต้องโทษทางวินัยนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย 

ปรับแกไขประกาศปถัดไป

Rujirat
Highlight
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3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับรางวัลนักศึกษาเรียนดี
3.1 ส าเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.2 ส าเนาเลขท่ีบัญชี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
3.3 ใบรายงานผลการศึกษา  

4. เงื่อนไขการพิจารณา
4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามข้อ 2 
4.2 กรณีนักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุด (GPAX) เท่ากัน คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา

จะเป็นผู้พิจารณา  
4.3 วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทุน รวมถึงยุติการให้ทุนตามเห็นสมควร 

5. รางวัล
เงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร หรือโล่ หรือสิ่งของแล้วแต่วิทยาลัยจะพิจารณามอบในแต่ละปี

การศึกษา  
ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินการสนับสนุนรางวัลนักศึกษาเรียนดี  ระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามมติ

คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา และถือเป็นที่สุด 

 ประกาศ ณ วันที่     กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์) 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
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ล ำดับ รหัส เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล GPA
2.1 สถำนะ 

นศ.ไม่เกิน 8 ปี

2.3 ไม่ติด W

 ตลอดปี

กำรศึกษำ

2.4 ผลสอบ

ไม่ต่ ำกว่ำ C 

และไม่ U

2.5 ไม่เคย

ได้รับนส.

ตักเตือน

1 รหัส 62 6223760478 นางสาวพรรัตน์ ภูริทัต 3.85 ✓ ✓ ✓ ✓

2 รหัส 62 6223760502 นางสาวฤทัยชนก สิงหเสนี 3.85 ✓ ✓ ✓ ✓

3 รหัส 62 6223762813 นางสาวอารียา ชัยวัฒนพงศ์ 3.85 ✓ ✓ ✓ ✓

4 รหัส 63 6323760238 นางสาวชวัลญา คลอวุฒิวัฒน์ 3.83 ✓ ✓ ✓ ✓

5 รหัส 64 6423762605 นางสาวปาณิศา โพธ์ิเจริญ 3.96 ✓ ✓ ✓ ✓

6 รหัส 62 6223640019 นางสาวชนุตร์ พรธนาภูมิพัฒน์ 3.90 ✓ ✓ ✓ ✓

7 รหัส 63 6323640133 นางสาวธนัชชา วัฒนาพุทธากร 3.83 ✓ ✓ ✓ ✓

8 รหัส 64 6423640165 นางสาวพรรษชล วิไลหงษ์ 3.73 ✓ ✓ ✓ ✓

9 รหัส 64 6423640298 นางสาวสุณัฏฐา แซ่ลี 3.73 ✓ ✓ ✓ ✓

10 รหัส 62 6223767556 นางสาวญาดา พิพัฒน์วุฒิธร 3.92 ✓ ✓ ✓ ✓

11 รหัส 63 6323765260 นางสาวจินต์พิสุทธ์ิ อาชาเพ็ชร 3.98 ✓ ✓ ✓ ✓

12 รหัส 64 6423767570 นางสาวเชฏฐกา โชติวรานนท์ 4.00 ✓ ✓ ✓ ✓

13 รหัส 64 6423767711 นางสาวพลอยลดา มหาพานิช 4.00 ✓ ✓ ✓ ✓

14 รหัส 64 6423765236 นางสาวปวริศา หวังดี 4.00 ✓ ✓ ✓ ✓

รำยละเอียดนักศึกษำ

dX

รำยช่ือนักศึกษำ ผู้สมควรได้รับกำรพิจำรณำ สนับสนุนรำงวัลนักศึกษำเรียนดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ.2566

เกณฑ์กำรพิจำรณำ

BMCI

BSI

31 ม.ค. 66



(นางสาวพาวิณี ศุนาลัย) 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

บริหารกองทุนการศึกษา (วิทยาลัยนวัตกรรม) 

บันทึกข้อความ 

งาน วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โทร. 4139 (รุจิรัตน์) 
ที่        CA-RQD 111/2566 วันที ่  30  มกราคม 2566 
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาวาระเวียน เรื่อง การพิจารณารางวัลนักศึกษาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม จ านวน 1 ราย  
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา (วิทยาลัยนวัตกรรม) 

ตามที ่ ว ิทยาลัยนวัตกรรม ได้เสนอเวียนวาระเพื่อพิจารณา เรื ่อง การพิจารณารางวัล
นักศึกษาเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ิมเติม จ านวน 1 ราย โดยขอความอนุเคราะห์
คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา (วิทยาลัยนวัตกรรม) ส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.
2566 นั้น 

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา (วิทยาลัยนวัตกรรม) ได้ส่งผลการพิจารณา
วาระเวียนครบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

หลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ 

(เลขทะเบียน) 
GPAX เกณฑ์พิจารณา 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

ผลการพิจารณา 

สาขาวิชา
นวัตกรรม

และการแปร
รูปทางดิจิทัล 

(dX) 

นางสาวปวริศา หวังด ี
(6423765236) 

4.00 2.1 สถานะ เป็นนักศึกษาท่ีศึกษา 
     มาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา  
2.2 ได้เกรดเฉลีย่สูงสดุ (GPAX) ของช้ันปี 
     ในปีการศึกษา 2564 
2.3 ไม่ติด W ตลอดปีการศึกษา 
2.4 ผลสอบไม่ต่ ากว่า C และไม่ U 
2.5 ไม่เคยได้รับ หนังสือตักเตือน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

คณะกรรมการ 
เห็นชอบ/อนุมัติ 
โดยไม่มีข้อแก้ไข
จ านวน 6 ท่าน 

จากคณะกรรมการ 
ทั้งหมด 6 ท่าน 

ทั้งนี้  การพิจารณาให้ความเห็นชอบจะต้องเป็นไปตามประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม 
เรื่อง รางวัลนักศึกษาเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2565  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา (วิทยาลัย
นวัตกรรม) เพ่ือทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

อยูระหวางพิจารณาลงนาม 30 ม.ค. 66




