
 

  
 

ประกาศโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 

            โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
       --------------------------------------------------------- 

  
ตามท่ีโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจาก

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในโครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์เพ่ือรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕7 ในสาขาวิชาที่โครงการฯ  
เห็นชอบ บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์รับทุน
จ านวน 13 คน เพ่ือรับทุนดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์รับทุนแบบมีเงื่อนไข
จ านวน 59 คน เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศด าเนินการ ตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้มี
สิทธิ์รับทุนในโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้อย่างเคร่งครัด  

อนึ่งหากปรากฏว่าเอกสารการสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัครไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์ แม้จะได้รับทุน 
ไปแล้ว โครงการฯ ถือสิทธิ์ที่จะงดให้ทุน และเรียกเงินทุนคืนในภายหลัง 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   9   มิถุนายน   ๒๕๕7 
 

            
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา  วิบูลย์จันทร์) 

    ประธานคณะอนุกรรมการท างานโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
       (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
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ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ 
ระดับปริญญำโท-เอก และปริญญำเอก 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕7 
 
๑. ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีมีสิทธิ์รับทุน (ตารางที่ ๑) 

 ให้ไปท าสัญญาการรับทุน กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่ท่านสังกัด 
ในวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 

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

หลังเปิดภำคกำรศึกษำที่ 1 ของปีกำรศึกษำ 2557 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์)  โดยส่งเป็นเอกสารจริง 
(โครงการฯ จะส่งคืนเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว) หากเป็นเอกสารส าเนาให้ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง และน าไปให้อาจารย์ผู้ประสานงานของสถาบันที่สังกัด ตวจสอบความถูกต้องและร่วมลงนาม
รับรอง ส่งไปยังโครงกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์(ทุนเรียนดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย) 
๒๗๒  ถ.พระรำม ๖ เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  หำกไม่ส่งผลภำยในก ำหนดจะหมดสิทธิ์รับทุนใน
กำรสมัครครั้งนี้โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ 

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/เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสถาบันที่สังกัดจัดส่งรายละเอียดค่าธรรมเนียม
การศึกษาของผู้รับทุน พร้อมแนบประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
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ตำรำงท่ี ๑  ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์(ทุนเรียนดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย)  
ระดับปริญญำโท-เอก และปริญญำเอก ปีกำรศึกษำ ๒๕๕7 

 

ล าดับที่ ชื่อ –  นามสกุล สาขาวิชา ระดับปริญญา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 1 นาย กฤษณ์ พึ่งพันธุ์ คณิตศาสตร์ โท-เอก 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2 1 น.ส. ประดุจเนตร เกตุวงศ์ เคมีประยุกต์ เอก 

3 2 นาย ติ๊ก อุ้ยรัมย์ เคมีประยุกต์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 1 นาย อธิภัทร เงินหม่ืน พันธุศาสตร์ เอก 

5 2 น.ส. ผุสดี อย่างกลั่น คณิตศาสตร์ โท-เอก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 1 น.ส. อัจฉรา ลอแม เคมี โท-เอก 

7 2 น.ส. ธัชพร ไทยแช่ม ชีวเคม ี โท-เอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

8 1 นาย เอกการัณย์ แสงมาลา ฟิสิกส์ โท-เอก 

9 2 นาย ฉลองวุฒิ บุญประถัม ฟิสิกส์ โท-เอก 

10 3 นาย กฤษฎา ฟักสวัสดิ์ ฟิสิกส์ โท-เอก 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 1 นาย ภราดร เมืองนิล สรีรวิทยา เอก 

12 2 นาย สัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ จุลชีววิทยา โท-เอก 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

13 1 นาย ธน สรรพตานนท์ ฟิสิกส์ เอก 
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ตำรำงท่ี ๒  ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนแบบมีเงื่อนไข  

 
ผู้มีสิทธิ์รับทุนต่อเมื่อส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ ภายในไม่เกิน 2 เดือนหลังเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2557 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ระดับปริญญา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 1 นาย พชร ใจโลกา คณิตศาสตร์ เอก (5 ปี) 

2 2 น.ส. ทัศนีย์ ปัญญาค า ชีววิทยา โท-เอก 

3 3 น.ส. มยุร ี พุทธสาร ชีววิทยา โท-เอก 

4 4 น.ส. ปรียาพร ทองอินทร ์ คณิตศาสตร์ โท-เอก 

5 5 น.ส. ลดาวัลย์ ชุมภูงาม คณิตศาสตร์ โท-เอก 

6 6 น.ส. สกุลนา วงศ์สายปัน เคม ี โท-เอก 

7 7 น.ส. สวรส เพชรสุข เคม ี โท-เอก 

8 8 น.ส. ประกายดาว แอบค า สถิติประยุกต์ โท-เอก 

9 9 น.ส. ฉัตรชัย ศรีทองกุล เคม ี โท-เอก 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10 1 น.ส. อภิญญา ศักดิ์อนุพงศ์กุล เคม ี โท-เอก 

11 2 น.ส. อัมรา พระแสง เคม ี โท-เอก 

12 3 นาย ณัฐวุฒิ ดอกพิกุล เคม ี โท-เอก 

13 4 นาย สุทิน ทองรักษ์ คณิตศาสตร์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 1 น.ส. ณัฐวี ภูมิสุข เคม ี เอก 

15 2 น.ส. ศุกานดา ด่านกุลประเสริฐ คณิตศาสตร์ประยุกต์ โท-เอก 

16 3 น.ส. เนตรศิรินทร์ กฤษวงศ์ เคม ี โท-เอก 

17 4 น.ส. กมลชนก แผ้วผลสง ชีววิทยา โท-เอก 

18 5 น.ส. สิริกมล พลายงาม ชีววิทยา โท-เอก 

19 6 น.ส. สุคนทิพย์ ดิษฐเจริญ ชีววิทยา โท-เอก 

20 7 น.ส. วิลาวรรณ จันโทวาท คณิตศาสตร์ โท-เอก 

21 8 นาย รัฐศาสตร ์ ถาวงศ ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ โท-เอก 

       



5 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ระดับปริญญา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

22 1 น.ส. สุกัญญา มีถม เคม ี เอก 

23 2 น.ส. กนกวรรณ เทียมยม ชีวเวชศาสตร์ โท-เอก 

24 3 น.ส. จงสุทธามณี สิทธิเวช เคม ี โท-เอก 

25 4 นาย อนุรักษ ์ แวหะยี เคม ี โท-เอก 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

26 1 น.ส. กมลพรรณ เสนาชัย เคม ี โท 

27 2 นาย เฉลิมวงศ์ ดอกประทุม ฟิสิกส์ โท 

28 3 น.ส. ภัชราภรณ์ ไชยสาร ชวีวิทยา โท 

29 4 น.ส. เจนจิรา ปุยวงศ์ คณิตศาสตร์ โท 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

30 1 น.ส. ธนภรณ ์ ท าสะอาด ฟิสิกส์ โท-เอก 

31 2 น.ส. อุศนา มหานิติพงษ์ เคม ี โท-เอก 

32 3 น.ส. นิษฐา คูหะรรมคุณ เคม ี โท-เอก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

33 1 นาย วัชรากรณ์ มงคล พันธุศาสตร์ เอก 

34 2 น.ส. พัทธนันท์ หนูจันทร์ ชีววิทยา โท-เอก 

35 3 น.ส. กนกวรรณ เทียมยม เคม ี โท-เอก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

36 1 น.ส. อาภาพรรณ ประกอบการ สัตววิทยา เอก 

37 2 น.ส. พิทยา โสภา เทคโนโลยีชีวภาพ โท-เอก 

38 3 นาย จีรกิตต์ ตั้งพัฒนารุ่งเรือง เคม ี โท-เอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

39 1 นาย นนทกช ศิริพงศภัค ฟิสิกส์ โท-เอก 

40 2 นาย อภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย ฟิสิกส์ โท-เอก 

41 3 น.ส. กนกวรรณ บุญศุข ฟิสิกส์ โท-เอก 

42 4 น.ส. ธันยพร ซ่อมเซียง ฟิสิกส์ โท-เอก 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ระดับปริญญา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

43 1 นาย พิทักษ์ พลเทพ คณิตศาสตร์ประยุต์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

44 1 น.ส. อรวรรณ เหลืองสีเพชร สถิติ เอก 

45 2 น.ส. เนริสา ทอนศรี สถิติประยุกต์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

46 1 นาย อังกฤษ ไกรดัด เคม ี โท-เอก 

47 2 น.ส. ลักษิกา ปานออก วิทยาการพืช โท-เอก 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

48 1 น.ส. ชาลินีย์ แซ่ตั้ง คณิตศาสตร์ โท-เอก 

49 2 น.ส. ชนากานต์ จนากูล คณิตศาสตร์ โท-เอก 

50 3 น.ส. ทรงอัปสร มโนรส คณิตศาสตร์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

51 1 นาย อรรคพล วณิกสัมปัน เทคโนโลยีชีวภาพ เอก 

52 2 น.ส. เบญจวรรณ จติยุติ เคม ี เอก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

53 1 น.ส. นพมาศ ประทุมสูตร ฟิสิกส์ เอก 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

54 1 นาย พลกฤษณ์ โคว้เจริญ ฟิสิกส์ โท -เอก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) 

55 1 น.ส. กุลวณิษฐ์ พัทธ์นินันท์ ชีวเคม ี เอก 

56 2 น.ส. ศุภวรรณ ศรีโลพันธุ์ นิเวศวิทยา โท-เอก 

57 3 นาย ตรีเทพ เรืองพรหม ธรณีฟิสิกส์ โท-เอก 

58 4 น.ส. รัชนีวรรณ ศิริ ฟิสิกส์ โท-เอก 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

59 1 น.ส. พิมประภา ชัยจักร เทคโนโลยีชีวภาพ โท-เอก 
 


