
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับทุนภายใต้โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   
 

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้ดำเนินโครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาที่มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงงานวิจัยและการผลิตกำลังคน
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี 
และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  และโครงการฯ ได้มีประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาภายใต้ โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ดำเนินการตามข้ันตอนที่แจ้งท้ายประกาศ นั้น 

บัดนี้ โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั ้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยี  
แห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech)  ได้ดำเนินการพิจารณาใบสมัคร TAIST-Tokyo Tech Living Allowance 
Scholarship เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อผู้ได้รับทุนภายใต้โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่           กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
หนังสือนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้ 
 

ประกาศ ณ วันที่          กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) 
ผู้อำนวยการ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๓๐

๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับทุนภายใต้โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย 

และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งข้ันสูง  
(Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE) จำนวน ๑๕ คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา ประเภททุน (แหล่งทุน) 

๑ นายแปลน ทีฆทัสน์ คอช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๒ นายรักษิต นันทตันติ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๓ นายวิศรุต เลิศลาภยศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๔ Ms. Myat Yu Soe สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๕ Ms. Khin Khin Kyi สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๖ Miss MYAT HSU THIN สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๗ Mr. Zayar Min Htike สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๘ Mr. Viseth Putsaccada สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๙ Mr. Sai Htet Arkar Kyaw Lin สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๑๐ Miss Hsu Myat Naing สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๑๑ Mr. Kiet Vo มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๑๒ Mr. Sophy Soun มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 



๓ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา ประเภททุน (แหล่งทุน) 

๑๓ นายคณภัทร แสนฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา (สวทช.) 
๑๔ นายกุลพงศ ์เลิศเกียรติปีติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา (สวทช.) 

๑๕ Mr. Nary Sovoeurn มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุนเต็มจำนวน สหปัญญา (มจธ.) 
 
 
 

๒. หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Artificial Intelligence and Internet of Things: AIoT) จำนวน ๑๙ คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา ประเภททุน (แหล่งทุน) 

๑ นายสุร กิจไพบูลย์วัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๒ นายจักริน บุตรดี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๓ นางสาวปลายฟ้า ลายเมฆ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๔ นายวุฒินันต์ หลงเจริญ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๕ นายจิณณวัจธน์ มากวิสัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๖ นายพงษ์สิทธิ์ มิสา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๗ นายณัฐชนน ศิริพูล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๘ นายชานน นนทฤทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน ETS (SIIT) 

๙ นายธนาพล คุรุจิตโกศล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน ETS (SIIT) 



๔ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา ประเภททุน (แหล่งทุน) 

๑๐ นายสรัล  ดีเหลือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา (สวทช.) และทุน
ค่าใช้จ่ายรายเดือน ETS (SIIT) 

๑๑ นายแดน สุวรรณเสรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๑๒ นายสิทธิณัฐ ไวยสารา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๑๓ นายกานต ์เกียรติคุณรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๑๔ นางสาวอรจิรา ดวงทิพย์เทวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๑๕ นายปวริศร์ มานะกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๑๖ นายชลกร วิบูลย์ศิริรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๑๗ นายภาณุพงษ ์สันคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๑๘ นายญาณาธร ชฎาวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๑๙ นายนฤสรณ์ โรจน์รัตนไตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา (สวทช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

๓. หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Energy and Resources Engineering: SERE) จำนวน ๑๗ คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา ประเภททุน (แหล่งทุน) 
๑ นางสาวสิริวรรณ พุ่มกฐิน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๒ นางสาววีรวรรณ นิ่มไศละ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๓ นางสาวพิชญาภา  พรหมมารักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๔ นายธนสิทธิ์ พันธ์คำสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๕ นายชยานันต์ แก้วมาลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๖ นายอิทธิชัย กาญจนกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา (สวทช.) 
๗ Mr. Phyo Wai Lin มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๘ Mr. Thant Zaw Naing มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๙ Miss Dirayanti Dirayanti มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๑๐ นางสาวสุภาวินี เชาวส์ุโข  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๑๑ นางสาวกรรณิการ์ ปลีเจริญ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๑๒ นางสาวกัลยานิษฐ์ พิมพ์เจริญ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๑๓ นางสาวชลิดา ราษฎร์เจริญ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๑๔ นางสาวณัฐวดี ปุ่นกล้าหาญ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 
๑๕ นายธนธรรม ล้อมมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๑๖ Miss Emut Sukma Sejati สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 

๑๗ Miss Kong Chakriya สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) 



๖ 
 

หมายเหตุ 
- ทุนเต็มจำนวน (สวทช.) สนบัสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่ผู้รับทุน เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี โดยเงื่อนไขการสนับสนุนเงินทุนให้เป็นสิทธิของ 
สวทช. ในการพิจารณาจัดสรรเงินทุนให้สอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละปี*   
- ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา (สวทช.) สนับสนุนผู้รับทุนระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี โดยเงื่อนไขการสนับสนุนเงินทุนให้เป็นสิทธิของ สวทช. ในการพิจารณาจัดสรรเงินทุนให้
สอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละปี* 
- ทุนเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการสนับสนุนเงินทุนของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้นๆ 
 
*สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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