
 

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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ประจำปี ๒๕๖๔ 
   

 
ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการทุนสถาบันบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) 
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงให้กับประเทศ โดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) และใช้ศักยภาพด้านการวิจัยและ
นักวิจัยของสำนักงาน รวมถึงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ ในการร่วม
ดูแลนักศึกษา ทั ้งในด้านการเรียนและการทำวิจัย เพื ่อให้เกิดความเชื ่อมโยงระหว่างการวิจัยและ                
การพัฒนากำลังคนอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัย            
ในประเทศที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 
บัดนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รับทุน 

เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 
(Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ประจำป ี  ๒๕๖๔ ปรากฏตามเอกสาร                  
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่            สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) 
ผู้อำนวยการ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  

๑๗



๒ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับทุน 

โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย  
(Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
รายช่ือผู้ได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ประจำปี ๒๕๖๔ 

ลำดับ
ที ่

ระดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อนักวิจัยพ่ีเลี้ยง สวทช. 

๑ ปริญญาเอก นางสาวธัณย์สิตา ธำรงปิยะธันย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

นางสาวอัญชลี มโนนุกุล 

๒ ปริญญาเอก นางสาวจิราพรรณ ใจกาวัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอดิสร เตือนตรานนท์ 
๓ ปริญญาเอก นางสาวพิมพรรณ เลี้ยงถนอม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายอนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
๔ ปริญญาเอก นางสาวอภิญญา ชัยรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย นายจาตุวัฒน์ ราชเรืองระบิน 
๕ ปริญญาเอก Mr. Sheikh Faruk Ahmed  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย นายสุริยันตร์ ฉะอุ่ม 
๖ ปริญญาเอก นายธนาธิป ทาปลัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายมีชัย เซี่ยงหลิว 
๗ ปริญญาเอก นางสาวพชรกมล กลั่นบุศย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายเสกสรร พาป้อง 
๘ ปริญญาเอก นายศิรสิทธิ์ มีศิริ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวบุญญาวัณย์ อยู่สุข 
๙ ปริญญาเอก นายปรมินทร์ บุญบรรจง มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวเดือนเพ็ญ จาปรุง 

๑๐ ปริญญาเอก นายนิพนธ์ พนมเขต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวชุติมา วาณิชวัฒนเดชา 
๑๑ ปริญญาโท นางสาวณัฐสินี เสริมสินสายทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายชูศักดิ์ ธนวัฒโน 
๑๒ ปริญญาโท นายพงศธร ขุนราช มหาวิทยาลัยมหิดล นายบุญเฮียง พรมดอนกอย 
๑๓ ปริญญาโท นางสาวธนวรรณ อุปสัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวยุวเรศ มลิลา 
๑๔ ปริญญาโท นางสาวศิรจิตต์ ธรรมรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวภาวดี เมธะคานนท์ 
๑๕ ปริญญาโท นายกณวรรธน์ รัตนพงษ์เพียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
นางสาวต้องใจ ชูขจร 

๑๖ ปริญญาโท นายประภวิษณ์ุ บุญเชื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวพรประภา  
พิทักษ์จักรพิภพ 

๑๗ ปริญญาโท นางสาวเจสซิก้า จีน่า โลโมนาโค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวสุมิตรา จรสโรจน์กุล 
๑๘ ปริญญาโท นายมณธวัช วิบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายคทา จารุวงศ์รังสี 
๑๙ ปริญญาโท นายอธิ เตสกุลศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 
๒๐ ปริญญาโท นางสาวกรกฎ สัยเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
นายเอกรัตน์ ไวยนิตย์ 

๒๑ ปริญญาโท นายรัชชานนท์ อัมพรพิทักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอนุตตรา ณ ถลาง 



๓ 

 

ลำดับ
ที ่

ระดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อนักวิจัยพ่ีเลี้ยง สวทช. 

๒๒ ปริญญาโท นางสาวปณัติดา วนารักษ์ไท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวอัจฉรา แพมณี 
๒๓ ปริญญาโท นางสาวปวันรัตน์ ฟองแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปิติ อ่ำพายัพ 
๒๔ ปริญญาโท นายธนาวุฒิ ทองลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธีรยุทธ ตู้จินดา 
๒๕ ปริญญาโท นายเดชาธร ศิรวรางค์ มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวพีร์ จารุอำพรพรรณ 
๒๖ ปริญญาโท Ms. Thi Hai Au La  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาววณิลดา รุ่งรัศมี 
๒๗ ปริญญาโท นายณัฐวุฒิ เลาหกุลวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาววนิดา จันทร์วิกูล 
๒๘ ปริญญาโท นางสาวสายธาร ลิ่มสกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางชัญชณา ธนชยานนท์ 
๒๙ ปริญญาโท นางสาวเกษนภา บัวทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายไพโรจน์ จิตรธรรม 
๓๐ ปริญญาโท นางสาวนภัสสร เรืองศักดิ์เดชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกัมปนาท ซิลวา 
๓๑ ปริญญาโท นางสาวกานต์ธิดา คำมูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายบุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย์ 
๓๒ ปริญญาโท นางสาวณิชาภัทร พุกวีระ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
นางดวงพร พลพานิช 

๓๓ ปริญญาโท นางสาวณิชชยา สุขสมทรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวศศิธร เอ้ือวิริยะวิทย์ 
๓๔ ปริญญาโท นางสาววราพร พิมพ์บุญมา มหาวิทยาลัยมหิดล นายไพศาล ขันชัยทิศ 
๓๕ ปริญญาโท นายธนภูมิ แม้นจันทรารัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิยงค์ กังวานศุภมงคล 
๓๖ ปริญญาโท นางสาวนิสากร จันทะแจ่ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นางสาวสกุลกานต์ บุญเรือง 
๓๗ ปริญญาโท นางสาวเพทาย เกษร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายรุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ ์
๓๘ ปริญญาโท นายภูธิป สอนแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
นายพิเชษฐ์ บุญหนุน 

๓๙ ปริญญาโท นางสาวเรเบคา อาจใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล 
๔๐ ปริญญาโท นางสาวศรัณยา เสริฐวาสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายธีระ บุตรบุรี 

 

 


