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ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕60                                               โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 

ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ 
ระดับปริญญำโท-เอก และปริญญำเอก 

ปีกำรศึกษำ ๒๕60 
 
๑. ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีมีสิทธิ์รับทุน (ตารางที่ ๑) 

 ให้ไปท าสัญญาการรับทุน กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่ท่านสังกัด 
ภายในวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 

๒. ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์รับทุนแบบมีเงื่อนไข (ตารางที่ ๒) ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ให้น าเอกสารหลักฐานของผลการสอบภาษาอังกฤษส่งให้กับหน่วยบริหารโครงการฯ ภำยในไม่เกิน 2 เดือน

หลังเปิดภำคกำรศึกษำที่ 1 ของปีกำรศึกษำ 2560 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์)  โดยส่งเป็นเอกสารจริง 
(โครงการฯ จะส่งคืนเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว) หากเป็นเอกสารส าเนาให้ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง และน าไปให้อาจารย์ผู้ประสานงานของสถาบันที่สังกัด ตวจสอบความถูกต้องและร่วมลงนาม
รับรอง ส่งไปยังโครงกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์(ทุนเรียนดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย) 
๒๗๒  ถ.พระรำม ๖ เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  หำกไม่ส่งผลภำยในก ำหนดจะหมดสิทธิ์รับทุนใน
กำรสมัครครั้งนี้ โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ 

หมำยเหตุ  
(๑) เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL ไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ (paper) หรือ ไม่ต่ ากว่า ๑๗๓ (CBT) หรือ ไม่ต่ า

กว่า ๖๔ (iBT) หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า ๕ หรือ การสอบมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบกับ TOEFL ได้ (เช่น CU-TEP) 
โดยมีผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี หรือ เกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ของสถาบันที่สังกัดก าหนด กรณีท่ีสังกัดไม่ก าหนด
เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์รับทุนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน แบบใดแบบหนึ่งข้างต้น 

(๒) เมื่อโครงการฯ พิจารณาเอกสารเรียบร้อยจะแจ้งให้ไปท าสัญญาการรับทุน ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์รับ
ทุนแบบมีเงื่อนไขจะไม่ได้รับทุนเต็มจ านวน ทั้งนี้ข้ึนกับระยะเวลาที่จัดส่งผลภาษาอังกฤษ 

3.  เมื่อท าสัญญารับทุนแล้ว ให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสถาบันที่สังกัดจัดส่งส าเนาสัญญา และรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้รับทุน พร้อมแนบประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ืออนุมัติเงินทุนต่อไป 
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ตำรำงท่ี ๑  ผู้มีสทิธิ์ได้รับทุนโครงกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์(ทุนเรียนดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย)  
ระดับปริญญำโท-เอก และปริญญำเอก ปีกำรศึกษำ ๒๕60 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ระดับปริญญา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1 1 นาย อดิศร ทองทา คณิตศาสตร์ เอก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2 นาย บุญญฉัต มีทรัพย์ทอง คณิตศาสตร์ โท-เอก 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
3 1 นาย บูรฮาน เจะมะ คณิตศาสตร์ โท-เอก 

4 2 นางสาว นฤภร ทองเปล่งศรี คณิตศาสตร์ประยุกต์ โท-เอก 

  
   

และวิทยาการคณนา 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 1 นางสาว ณัฐสิมา ศักดา ฟิสิกส์ เอก 

6 2 นางสาว พรธิดา วัฒนกูล วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ เอก 

7 3 นางสาว ฐิตารีย ์ พิมพ์กลาง เคมี โท-เอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
8 1 นาย กุลภณ   เกสรกาญจน์ เคมี เอก (5 ป)ี 

9 2 นาย นราวิชญ์ เลิศหงิม คณิตศาสตร์ประยุกต์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
10 1 นางสาว นลัทพร รูปหมอก สถิติประยุกต์ โท-เอก 
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ตำรำงท่ี ๒  ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนแบบมีเงื่อนไข  

 
ผู้มีสิทธ์ิรับทุนต่อเมื่อส่งผลการผ่านภาษาอังกฤษ ภายในไม่เกิน 2 เดือนหลังเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ระดับปริญญา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
11 1 นาย ธนพัตร ชลารักษ์ คณิตศาสตร์ โท-เอก 

12 2 นางสาว นภัสสร เรืองประเสริฐ เคมี โท-เอก 

13 3 นางสาว สุวิภา จันอ้าย สถิติประยุกต์ โท-เอก 

14 4 นางสาว ศิริพร อนุทุม เคมี โท-เอก 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
15 1 นางสาว ปาณิศา แสงนาค เคมีอุตสาหกรรม โท-เอก 

16 2 นางสาว สุทธิดา วงศ์สุวรรณ เคมี โท-เอก 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
17 1 นางสาว นิศาชล เพราะบุญ เคมีประยุกต์ เอก (5 ปี) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
18 1 นาย กมลภัทร พึ่งปาน พิสิกส์ โท-เอก 

19 2 นาย ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา เคมี โท-เอก 

20 3 นางสาว ชาลิดา พันธ์เลิศ คณิตศาสตร์ประยุกต์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
21 1 นาย วิวัฒน์ สังฆะพิลา ฟิสิกส์ โท-เอก 

22 2 นางสาว อัญธิกา ละครไชย ฟิสิกส์ โท-เอก 

23 3 นางสาว จินตนา ศิริบูรณ์ ฟิสิกส์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
24 1 นางสาว ยุวันดา อินจงกล เคมี เอก 

25 2 นาย ณัฐวุฒิ สืบสิงห ์ ฟิสิกส์ โท-เอก 

26 3 นาย ชาคริต ศรีวรรณค า ฟิสิกส์ โท-เอก 

27 4 นาย วัชรินทร์ เพิ่มวงศ์ ฟิสิกส์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
28 1 นางสาว จินตนา ศิริบูรณ์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ โท-เอก 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ระดับปริญญา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
29 1 นางสาว อัญมณี รอสูงเนิน ฟิสิกส์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
30 1 นาย จิรธรรม์ ทวีวัฒนานนท์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
31 1 นาย เถกิงศักดิ์ หลีกพาล คณิตศาสตร์ประยุกต์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
32 1 นางสาว ลภัสรดา สิงห์สมบูรณ์ สถิติ เอก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
33 1 นาย ธนบูรณ์ พลากุลมณฑล เทคโนโลยีชีวภาพ โท-เอก 

34 2 นาย สุรศักดิ์ ฤกษ์เกษ ี ฟิสิกส์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
35 1 นาย วันเฉลิม ชนะเลิศ ฟิสิกส์ เอก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
36 1 นาย จิราวุฒิ รักนุ้ย ฟิสิกส์ เอก 

 
 


