
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน 

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

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการทุนสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) 
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงให้กับประเทศ โดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) และใช้ศักยภาพด้านการวิจัยและ
นักวิจัยของสำนักงาน รวมถึงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ ในการร่วม
ดูแลนักศึกษา ทั้งในด้านการเรียนและการทำวิจัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยและการ
พัฒนากำลังคนอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือเพ่ิมจำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัยในประเทศ
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ   โดยในปี ๒๕๖๕  สำนักงานฯ ได้มีการ
ประกาศรับข้อเสนอโครงการและใบสมัครเพื่อขอรับทุน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รับทุน 
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 
(Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ปีการศ ึกษา ๒๕๖๕ ปรากฏตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่        กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

ประกาศนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้ 

ประกาศ ณ วันที่     กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) 
ผู้อำนวยการ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๑๘

๑๘



๒

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน 

โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย  
(Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
จำนวน ๒๕ คน ดังนี ้

ลำดับ
ที ่

ระดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อนักวิจัยพ่ีเลี้ยง สวทช. 

๑ ปริญญาเอก นางสาวดรุณี สุขชิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวปาจรีย์ ถาวรนิติ 
๒ ปริญญาเอก นางสาวพัชรินทร์ ภูหมื่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว 
๓ ปริญญาเอก นางสาวมนัญชญา ใจดีกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวชลิตา รัตนเทวะเนตร 
๔ ปริญญาเอก นายณัฐวุฒิ รอดทุกข์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 
นายวรายุทธ สะโจมแสง 

๕ ปริญญาเอก นายธนพล สีตะระโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายศิษเฎศ ทองสิมา 
๖ ปริญญาเอก นายปพนธีร์ แย้มโชติ มหาวิทยาลัยมหิดล นายชัยณรงค ์อมรบัญชรเวช 
๗ ปริญญาเอก Mr. Arindam Biswas สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย นายสุริยันตร์ ฉะอุ่ม 
๘ ปริญญาโท นางสาวกษิรา แก้วปลอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวพิมพา ลิ้มทองกุล 
๙ ปริญญาโท นางสาวณัฏฐณิชา อินทรเกษม มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวร่มฉัตร ไกรว่อง 

๑๐ ปริญญาโท นางสาวไตรรัตน์ สบายใจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นางศีตภา วัชราภินชัย 
๑๑ ปริญญาโท นางสาวธมลวรรณ นาคเป้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวภาวศุทธิ แสงดี 
๑๒ ปริญญาโท นางสาวพัชนี เพ็ชร์รัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นายวรรณพ วิเศษสงวน 
๑๓ ปริญญาโท นางสาวพัทธนันท์ เงาศร ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 
๑๔ ปริญญาโท นางสาวพุธิตา หลักใหล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 
๑๕ ปริญญาโท นางสาววาสนา มงคลกาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุภาวดี นาเมืองรักษ์ 
๑๖ ปริญญาโท นางสาววิชุดา ชูดอกพุฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอัศสฎาวุฒิ ปาทาคำ 
๑๗ ปริญญาโท นางสาวศิริพร เอียสกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวันอภินันต์ นาแว 
๑๘ ปริญญาโท นางสาวสายฝน อินทนาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล 
๑๙ ปริญญาโท นางสาวสุพิชญา พรหมสมบูรณ ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางศุภวรรณ วิชพันธุ์ 
๒๐ ปริญญาโท นางสาวอทิตยา สุรัสวดี มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวจิตาภา สำราญจิตต์ 
๒๑ ปริญญาโท นายคมศักดิ์ อรัญมาลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอรรณพ คล้ำชื่น 
๒๒ ปริญญาโท นายปริญญา มีใจเย็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวพรประภา 

พิทักษ์จักรพิภพ 



๓ 

 

ลำดับ
ที ่

ระดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อนักวิจัยพ่ีเลี้ยง สวทช. 

๒๓ ปริญญาโท นายสุภัชกรณ์ พงศ์ธีระศิริกูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางปนัดดา เช็พเพิร์ด 
๒๔ ปริญญาโท นายเสฐียรพงศ์ จึงอุดมพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
นายชาลี วรกุลพิพัฒน์ 

๒๕ ปริญญาโท นายอาวีวุฒิ ยงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายวินิตชาญ รื่นใจชน 
 
รายช่ือสำรองระดับปริญญาโทจำนวน ๓ ราย ดังนี้ (เรียงตามลำดับ) 
 
ลำดับ

ที ่
ระดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อนักวิจัยพ่ีเลี้ยง สวทช. 

๑ ปริญญาโท นางสาวมัณฑนา เมืองคง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นางสาววิรัลดา ภูตะคาม 

๒ ปริญญาโท นางสาวฐิดาพร เจริญศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นางสาวกรณ์พิมล กุลทอง 

๓ ปริญญาโท นายกีรกิต แก้วเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 
 
หมายเหตุ 
๑. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในหมวดค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน     

เป็นระยะเวลา ๒ ปี สำหรับปริญญาโท และระยะเวลา ๓ ปี สำหรับปริญญาเอก 
๒. ผู้มีสิทธิได้รับทุนตามรายชื่อในประกาศฯ นี้ ให้ยืนยันการรับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีไทย ตามแบบฟอร์มขอยืนยันรับทุน ทาง email: tgist@nstda.or.th ภายในวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ (Download แบบฟอร์ม: https://www.nstda.or.th/tgist/dowload-from/) 

๓. การพิจารณารายชื่อสำรอง จะดำเนินการในกรณีท่ีผู้มีสิทธิได้รับทุนตามรายชื่อในประกาศฯ นี้สละสิทธิ์
ไม่ทำสัญญารับทุนกับ สวทช. โดยจะเรียกรายชื่อสำรองเรียงตามลำดับ  
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