
      
 

ประกาศโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยส าหรับนิสิตนักศึกษาโครงการพัฒนาก าลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์ คร้ังที่ 5 (5th SAST Research Professional Development Project) 
 

 ตามที่โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยส าหรับนิสิต
นักศึกษาโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่  (5th SAST Research Professional Development Project) 
เพื่อส่งเสริมนักศึกษาทุนระดับปริญญาตรีชั้นที่ 1 รวมทั้งสนับสนุนผู้รับทุนชั้นปีที่ 2 ที่ปี 1 เคยปฏิบัติงานต่างสถาบัน และในปี
ที่ 2 ต้องการปฏิบัติงานวิจัยในต่างสถาบัน (ต่อเนื่อง) ของโครงการฯ ให้มีศักยภาพด้านการวิจัย โดยจัดให้มีการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2557 นั้น บัดนี้ทางโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยส าหรับนิสิต
นักศึกษาโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คร้ังที่ 5 และให้ด าเนินการขั้นต่อไป ตามแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ประเภทที่ 1 ทุนรายบุคคล โครงการฯ สนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย 7,500 บาท/คน  มี
รายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สถาบัน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 น.ส. ชนิตา   เพชรดี เคมี 1 ดร.ศิลา  กิตติวัชนะ ม.เชียงใหม่ 

2 นาย ชนนท์  สุยะหมุด เคมี 1 อ.ดร.ปัญชิกา  ปรังเขียว ม.เชียงใหม่ 

3 นาย ชนธีร์  ตินะลา เคมี 1 อ.ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ ม.เชียงใหม่ 

4 น.ส. ธัญรัศม์  ฉนัทพันธ์วัฒนา ชีววิทยา 1 ผศ.ดร.สิริวดี  ชมเดช ม.เชียงใหม่ 

5 น.ส. จณิสตา  จันสม ธรณีวิทยา 1 อ.ดร.สราวุธ  จันทรประเสริฐ ม.เชียงใหม่ 

6 นาย ชวนากร  คงศักดิ์ เคมี 1 อ.ดร.ประพุทธ์  ถาวรยุติการต์ ม.เชียงใหม่ 

7 น.ส. ศุภิสรา  มธุรส เคมี 1 อ.ดร.ธัญวดี ฤทธิวิกรม  ม.เชียงใหม่ 

8 นาย สิรวิชญ์  โชติกะคาม ฟิสิกส์ 1 ผศ.ดร.กอบเกียรติ  แสงนิล ม.เชียงใหม่ 

9 น.ส. วิภาวินี  ไชยวิโน คณิตศาสตร์ 1 ผศ.ดร.ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง ม.เชียงใหม่ 

10 น.ส. พิมพ์ชนก  ต๊ะแปงปัน เคมี 1 อ.ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ ม.เชียงใหม่ 

11 นาย อุทิศ สุริยา เคมี 1 อ.ดร.วงศ์  พะโคดี ม.เชียงใหม่ 

12 น.ส. สุภาพร  ธรรมขัน เคมี 1 รศ.ดร.อภินภัส  รุจิวัตร์ ม.เชียงใหม่ 

13 น.ส. พิชญา  ชาญพานิชกิจโชติ ชีววิทยา 1 ผศ.ดร.สิริวดี  ชมเดช ม.เชียงใหม่ 

14 น.ส. พัทธ์ธีรา  ทองจันดี คณิตศาสตร์ 1 อ.ดร. วารุนันท์ อินถาก้อน ม.เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15 นาย จิรายุ  ภู่โต คณิตศาสตร์ 1 ดร.จักรฤกษ  กลิ่นเอี่ยม ม.นเรศวร 
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ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สถาบัน 

16 น.ส. สุนิสา จันทร์น้ าท่วม สถิติ 1 ผศ.ดร.อนามัย  นาอุดม ม.นเรศวร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

17 นาย อลงกต ชีชะนะ เคมี 1 อ.ดร.สายรุ้ง  เมืองพิล ม.แม่โจ้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18 นาย ฐิติพงศ์ ฆารไชย คณิตศาสตร์ 1 ผศ.ดร.นรากร  คณาศรี ม.ขอนแก่น 

19 นาย พงษ์สิทธิ์ กระเบา ฟิสิกส์ 1  ไม่ระบุชื่อ ม.ขอนแก่น 

20 น.ส. ปุณยาพร อ่อนแพง ฟิสิกส์ 1   ไม่ระบุชื่อ ม.ขอนแก่น 

21 น.ส. สุจิตตรา แก่นภักดี เคมี 1 รศ.ดร.สมเดช  กนกเมธากุล ม.ขอนแก่น 

22 นาย ณตะวัน แสงฉาย ฟิสิกส์ 1 อ.ธีรยุทธ  ชาญนุวงศ์ ม.ขอนแก่น 

23 น.ส. ณหทัย เทพเกษตรกุล คณิตศาสตร์ 1 อ.ดร.ทศพร  ทองจันทึก ม.ขอนแก่น 

24 น.ส. ปรัชญาภรณ์ ยุขจร เคมี 1 ผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ ม.ขอนแก่น 

25 น.ส. อัจฉรา ชินกร ฟิสิกส์ 1 อ.ปนัสดา  อวิคุณประเสริฐ ม.ขอนแก่น 

26 นาย ดุลยวิชญ์ พละพร ฟิสิกส์ 1 อ.ดร.สุปรีดิ์  พินิจสุนทร ม.ขอนแก่น 

27 น.ส. ชญานินทร์ สารรัตน์ ฟิสิกส์ 1 อ.วิยะดา  หาญชนะ ม.ขอนแก่น 

28 น.ส. เนติพันธ์  อัมไพพันธ์ คณิตศาสตร์ 1 อ.ดร.เสวียน  ใจดี ม.ขอนแก่น 

29 นาย อาทิตย์ หงษ์ศรี คณิตศาสตร์ 1 อ.วัชรินทร์  คล่องดี ม.ขอนแก่น 

30 น.ส. ปุณยวีร์ พงษ์สุวรรณ์ ชีววิทยา 1 ณัฐปภัส  ตันติสุวิชวงศ์ ม.ขอนแก่น 

31 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น คณิตศาสตร์ 1 ผศ.ดร.พิกุล ภูผาสุข ม.ขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

32 นาย เจตนิพิฐ ธรรมเกตุ ชีวิทยา 1 อ.ดร.วราภรณ์  สุทธิสา ม.มหาสารคาม 

33 น.ส. ปิยธิดา โคตรมุงคุณ ชีวิทยา 1 ดร.บุษรา  ยงค าชา ม.มหาสารคาม 

34 น.ส. กษมา เคนโยธา เคมี 1 อ.ดร.ศรัณยู  ค าเมือง ม.มหาสารคาม 

35 นาย ณัฐชตะ ใจตรง คณิตศาสตร์ 1 ดร.บุษกร  คงเอียด ม.มหาสารคาม 

36 น.ส. สุวดี เจี่ยเจริญ เคมี 1 ผศ.ดร.อุทัย สาข ี ม.มหาสารคาม 

37 น.ส. ธนิษฐา อัครกูล เคมี 1 ผศ.รักฤดี  สารธิมา ม.มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

38 นาย สุวภัทร  สาธุภาค ชีววิทยา 1 ผศ.ดร.ถาวร  สุภาพรม ม.อุบลราชธานี 

39 น.ส. ปรมา  ประภาสโนบล ชีววิทยา 1 ผศ.ดร.อรัญญา  พิมพ์มงคล ม.อุบลราชธานี 

40 น.ส. อทติา เสนาใหญ่ ชีววิทยา 1 อ.ดร.สุทธนา  ปลอดสมบูรณ์ ม.อุบลราชธานี 

41 นาย นัฐธพล  ยอดศิลป์ เคมี 1 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  สุดยอดสุข ม.อุบลราชธานี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

42 นาย กษิดิศ  หล่อศุภสิริรัตน์ ธรณีวิทยา 1 ผศ.ดร.พิษณุพงศ์  กาญจนพยนต ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

43 นาย นนธวัช  พลอยส่งศรี เคมี 1 ผศ.ดร.สมศักดิ์  เพียรวนิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สถาบัน 

44 น.ส. วรรณิดา  ทรัพย์เย็น เคมี 1 ผศ.ดร.อภิชาติ  อิ่มยิ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

45 น.ส. จริญญา  เชาวน์ปรีชา ชีววิทยา 1 ผศ.ดร.พงชัย  หาญยุทธนากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

46 น.ส. กนกวรรณ  ดีค า ชีววิทยา 1 รศ.ดร.เกรียง  กาญจนวดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

47 นาย ปวริศร์  เสรีชัยพร ฟิสิกส์ 1 อ.ดร.นฤมล  สุวรรณจันทร์ดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

48 นาย พนัสศิลป์  อุทัย เคมี 1 อ.ดร.ภาณุวัฒน์  ผดุงรส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

49 น.ส. ชวิญญา  ตระกูลสุนทร ชีววิทยา 1 ผศ.ดร.พงชัย  หาญยุทธนากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 น.ส. ชิดชนก ชวิวิทยา สัตววิทยา 1 อ.ดร.นพรัตน์  สระแก้ว ม.เกษตรศาสตร์ 

51 นาย พชร   ป้อมแสง เคมี 1 อ.ดร.บุญฤทธิ์  สุขเจริญภิญโญ ม.เกษตรศาสตร์ 

52 น.ส. บัวพึ่งพร โคตรมิตร สัตววิทยา 1 อ.ดร.นพรัตน์  สระแก้ว ม.เกษตรศาสตร์ 

53 น.ส. ณัฐชนิกาน ภิรมย์ภู่ เคมี 1 ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน ม.เกษตรศาสตร์ 

54 น.ส. พิมพ์ประไพ บุษยวรพัฒน์ พันธุศาสตร์ 1 รศ.ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

55 น.ส. นวพร  รังสิมาการ เคมี 1 ดร.พิมพา  หอมนิรันดร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

56 น.ส. อภิสราภรณ์  ใบเจริญ เคมี 1 ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี ม.เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

57 น.ส. พนิตวีร์  ญาณวิทยาเลิศ คณิตศาสตร์ 1 ดร.ธีระพล  สลีวงศ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี

58 น.ส. วัชรีวรรณ  จันทร์เจริญกิจ คณิตศาสตร์ 1 ดร.ปริญญา  เสงี่ยมสุนทร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี

59 นาย รุ่งสิน  กองเกิด ฟิสิกส์ประยกุต ์ 1 ดร.มนต์สิทธิ์  ธนสิทธิโกศล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

60 นาย พันธุ์ธัช เมตตา ฟิสิกส์ 1 Prof. Michael A.Allen ม.มหิดล 

61 น.ส. ศิริภัทร เงินเนตร์ ชีววิทยา 1 ผศ.สุพีชา  คุ้มเกตุ ม.มหิดล 

62 น.ส. คคนางค์ ตันตระพงศธร พฤกษศาสตร์ 1 รศ.ดร.พวงผกา  สุนทรชัยนาคแสง ม.มหิดล 

63 น.ส. ธนัชชา สงวนพันธุ์ ชีววิทยา 1 รศ.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ม.มหิดล 

64 น.ส. กันต์กนิษฐ์ คงกลัด ฟิสิกส์ 1 ศ.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ม.มหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

65 น.ส. สมพร  จิรธรรมประดับ คณิตศาสตร์ 1 อ.ดร.รัชนีกร  ชลไชยะ   ม.บูรพา 

66 นาย ศรัณญ์จักรี  ฤกษ์ฤทธิ์ คณิตศาสตร์ 1 ดร.พิเชษฐ์  จิตต์เจนการ  ม.วลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

67 น.ส. อธิษฐาน บุญญรัตน์ ชีวิทยา 1 ดร.ศรัณยพร  มากทรัพย์ ม.ศิลปากร 

68 น.ส. รัชนี ดวงรัตน์ ชีวิทยา 1 รศ.ดร.มยุรา  อารีกิจเสร ี ม.ศิลปากร 

69 น.ส. ธนัชชา สัจจาศีล ชีวิทยา 1 อ.ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล ม.ศิลปากร 

70 น.ส. รุ่งรวิน ชาติปรีชา เคมี 1 อ.ดร.พัลลภ  คันธิยงค์ ม.ศิลปากร 

71 น.ส. คุณิตา ภักดีโยธิน เคมี 1 อ.ดร.พัลลภ  คันธิยงค์ ม.ศิลปากร 
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ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สถาบัน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) 

72 นาย ปรมินทร์  ปาตังตะโร ชีววิทยา 1 ดร.นาวี  หนุนอนันต์ มอ.หาดใหญ่ 

73 นาย วิธวินท์  ดวงมาก ชีววิทยา 1 ดร.จุฑานัฏ  แก้วบ ารุง มอ.หาดใหญ่ 

74 น.ส. สุธนา  สวนิต เคมี 1 ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล มอ.หาดใหญ่ 

75 นาย สัณฐิศักดิ์  ขุมเงิน เคมี 1 ดร.อาภรณ์  นุ่มน่วม มอ.หาดใหญ่ 

76 น.ส. พรไพลิน  เลื่องลือธรรม ชีววิทยา 1 ผศ.ดร.กิจจา  สว่างเจริญ มอ.หาดใหญ่ 

77 นาย สรวิชญ์  พลรักษ์เขต คณิตศาสตร์ 1 ดร.สมพงษ์  ฉุยสุริฉาย มอ.หาดใหญ่ 

78 น.ส. ชุติมณฑน์  ตั้งเอียด ชีววิทยา 1 ดร.วราพร  วรรณนา มอ.หาดใหญ่ 

79 น.ส. อนัญญา  รมยานนท์ ชีววิทยา 1 ดร.พิศเรศ  คุ่ยต่วน มอ.หาดใหญ่ 

80 น.ส. สุภาวดี  เพชรขจร ชีววิทยา 1 ดร.ภารนัย  สุขมังกร มอ.หาดใหญ่ 

81 นาย ภูริชญ์  บุญสนิท ชีววิทยา 1 ดร.มลวดี  วงศ์ลาภสุวรรณ มอ.หาดใหญ่ 

 
ประเภทที่ 2 ทุนกลุ่ม โครงการฯ สนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยต่อกลุ่มดังนี้  

จ ำนวนผู้รับทุนที่อยู่ในควำมดูแล ค่ำใช้จ่ำย (บำท/กลุ่ม) 
1 7,500 
2 12,500 
3 15,000 

≥ 4 17,500 
 
มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สถาบัน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 
นาย กิตติพงษ์  เตชะแก้ว ฟิสิกส์ 1 

ผศ.ดร.จิตรลดา  ทองใบ ม.เชียงใหม่ 
น.ส. สิริวรรณ  ปาเคลือ ฟิสิกส์ 1 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 
น.ส. ประกายดาว พันธ์ค า เคมี 1 

อ.ดร.สิรินุช  ลอยหา ม.ขอนแก่น 
น.ส. พิมพ์วิภา ท้ายเรือค า เคมี 1 

3 

นาย ศุภฤกษ์ บุพศิริ เคมี 1 

รศ.ดร.ขวัญใจ  กนกเมธากุล ม.ขอนแก่น นาย พัฒนพงษ์ ผินสู่ เคมี 1 

น.ส. ชญาน์นันท์ บุญรอด เคมี 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 
น.ส. มัฏฐนันท์  สังขวาสี ชีววิทยา 1 

อ.ดร.ปราโมทย์  ช านาญปืน ม.เกษตรศาสตร์ 
น.ส. ธัญชนก วิลาศรี ชีววิทยา 1 

 
       



5 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

5 
นาย อริญชย์  บุญมีค า คณิตศาสตร์ 1 

รศ.ภุชงค์  แพงขาว ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
น.ส. ภัคจิรา  ภัทรานุประวัติ คณิตศาสตร์ 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 
น.ส. เฉลิมพร พลช านิ เคมี 1 

ผศ.ปรียานุช  แสงไตรรัตน์นุกูล ม.มหิดล 
นาย ณัฐพงษ์  ธนธนานนท์ เคมี 1 

7 
นาย พลาธิป คัดโนภาส เคมี 1 

อ.ดร.มัณฑนา  จริยาบูรณ์ ม.มหิดล 
น.ส. เมธาวี ร่วมญาติ เคมี 1 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

8 
น.ส. มนสิชา  หวังธงชัยเจริญ ชีววิทยา 1 

ดร.วุฒิพงษ์  ทองใบ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
นาย พีรพล  ดีทันญะ  ชีววิทยา 1 

9 

น.ส. พรลภัส  แก้ววิลัย ชีววิทยา 1 

อ.ดร.รักชนก โคโต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นาย ธนพนธ์  สุนทรสีมะ  ชีววิทยา  1 

น.ส. จนิสชา  ชูเลิศ ชีววิทยา 1 

 
การด าเนินการขั้นต่อไปส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยส าหรับนิสิตนักศึกษา

โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คร้ังที่ 5  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด าเนินการดังนี้ 
1. เข้าท าวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2557 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 

เดือน  โดยให้สถาบันด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับทุน จากงบพัฒนานิสิตนักศึกษา คนละ 6,000 บาท 
2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการท าวิจัยแล้วขอให้ผู้รับทุนโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ จัดท ารายงานผลการ

ปฏิบัติงานวิจัยและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม ส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 ไปยังหน่วยบริหารโครงการ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)  272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  เมื่อโครงการฯ ได้รับรายงานแล้ว จะเบิกค่าใช้จ่ายให้ 

3. ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อก าหนด หากประสงค์จะฝึกท าวิจัยให้ปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันเพื่อใช้งบอุดหนุนวิจัยที่โครงการจัดสรรให้ส าหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2-3 ตามข้อก าหนดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั  

 

ประกาศ ณ วันที่  21  มีนาคม พ.ศ. 2557 

 
       
      (ผศ.สุนนัทา  วบิูลยจ์ันทร์) 

  ประธานคณะอนุกรรมการท างานโครงการพัฒนาก าลังคนดา้นวิทยาศาสตร์ 
   (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 




