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ประกาศ ฉบับท่ี 3/2563 

เร่ือง รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
คร้ังท่ี 53  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
 คณะกรรมการบรหิารมลูนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มอบรางวัล และทุนอุดหนุน                

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ แก่นิสติ นักศึกษา บัณฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจําปี พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
 
ประเภทที ่1 รางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 
      รางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ สําหรับนิสิต/นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงวิชาของทุก
มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ช้ันปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 (ป๎จจุบันกําลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2) และในระดับช้ันปีที่ 1 
ของผู้สมัคร มีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) อย่างน้อย 3 ใน 4 วิชา คิดเป็นอย่างน้อย 12 
หน่วยกิต หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดของคณะหรือสํานักวิชาที่สังกัด และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 
3.50 ขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบของคณะทํางานมูลนิธิฯ ได้แก่ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ 

1-001 นายกฤติน ทะสุนทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1-002 นายคณิศร รัตนถาวรกติ ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1-003 นายชยธร ซาซิโย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1-004 นางสาวอภิชญา เงาใส มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

1-005 นายเปมทัต แท่นสุนทร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1-006 นางสาวสุพิชชา บัญญัตเิลิศถาวร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

1-007 นายเกริกพล รัตนภมู ิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

1-008 นายภานุวัฒน์ วาลมูลตร ี มหาวิทยาลยันครพนม 

1-009 นางสาวสุธาทิพย ์ ปล่อยทุม มหาวิทยาลยันเรศวร 

1-010 นายกนกศักดิ ์ แซ่ลี ้ มหาวิทยาลยับูรพา 

1-011 นางสาวเนตรชนก ถิ่นคํารพ มหาวิทยาลยัพะเยา 

1-012 นางสาววิมลศริ ิ ศรีสุข มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1-013 นายศุภวัฒน ์ กองเพ็ง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1-014 นายกัญจน์ภ ู วงศ์รัตนพิบูลย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-015 นายกานต ์ แก้วหานาม มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-016 นางสาวจินต์จุฑา ภาคพร มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-017 นายณัฐนนท ์ รอดสําอางค ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-018 นางสาวณัฐวด ี ป๎ญจอานนท์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-019 นายพิพัฒน์พงศ ์ เหล่าวิวัฒน์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-020 นายภานุวัตน ์ ทองมี มหาวิทยาลยัมหิดล 
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1-021 นางสาวรมติา ล่ํา มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-022 นายสหฤทธิ ์ ปาละสัน มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-023 นายสหฤทธิ ์ วิจิตรพิทยานนท์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-024 นายสหสัวรรษ กิจผาต ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-025 นายอนาวิน พรหมแก้ว มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-026 นางสาวเมธณิ ี คลามานนท ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-027 นายธาม ปู่ประเสริฐ มหาวิทยาลยัรังสติ 

1-028 นางสาวสิตานัน ทรัพย์มา มหาวิทยาลยัรังสติ 

1-029 นายโยธิน เชยชม มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

1-030 นางสาวนันท์นภา ธนาจันทร์ศร ี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

1-031 นางสาวลักษิกา หินกล้า มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

1-032 นางสาวน้ําทิพย ์ หนูเกต ุ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

1-033 นายสันติชัย มั่นยืน มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

1-034 นายครรชิต ณ วิเชียร มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

1-035 นางสาวตัสนมี เจ๊ะและ๊ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

1-036 นางสาวเบญญทิพย ์ สะอาดเอี่ยม มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
จ.ปทุมธานี 

1-037 นางสาวฮาบีบะ๊ แดสา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

1-038 นางสาวสุภสัสร แปงกล มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

1-039 นางสาวพิชานันท์ นิ่งราว ี มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

1-040 นางสาวเขมิกา เทพเจริญ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

1-041 นายศิวกร วิจิตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1-042 นางสาวรวีวรรณ กิจติยะพงศ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

1-043 นายศุภกิตติ ์ ใจยินด ี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

1-044 นางสาวณัฐรณิีย ์ ปราณเกิด มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

1-045 นายรัฐพงษ ์ รางเงิน มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

1-046 นางสาววริสา บัวขาว มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

1-047 นางสาวฐานมาส กุลท ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1-048 นางสาววรพร เพ็งสุข มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1-049 นางสาวจันทนา ไชยเฉพาะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

1-050 นายปณิธาน สวัสดโิกมล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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1-051 นายปวีรปกรศ ์ เนตรดวง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
1-052 นางสาวพรกนก ธัญลักษณากุล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
1-053 นายพัชรพล ลีสุขสาม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
1-054 นางสาวปวีณ์กร ฮวบเจริญ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
1-055 นายพชรวัฒน ์ วสิษฐ์ป๎ญจกลุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
1-056 นายภากร มลิวรรณ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
1-057 นางสาวปารณีย ์ ภู่กิ่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1-058 นายจิระศักดิ ์ บัวจันทร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
1-059 นางสาวฉัตรกมล จันทิสา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
1-060 นางสาวสิรภัทร สิบทัศน ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
1-061 นางสาวสุกัญญา นามแก้ว มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
1-062 นางสาวกุลธิดา รักเพ็ชร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1-063 นางสาวปริญญา โฆสติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรสรุนาร ี 
1-064 นางสาวณัฐวรรณ ชลไชยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1-065 นางสาวศตพร บุญเสถยีร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1-066 นายศีล สินณรงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1-067 นายธนภูม ิ สุขมณ ี มหาวิทยาลยันเรศวร 
1-068 นางสาวเมวิกา รินกระโทก มหาวิทยาลยันเรศวร 
1-069 นางสาวณัฐณิชา ตั้งเชิง มหาวิทยาลยัพะเยา 
1-070 นางสาวป๎ญญาพร สายศร ี มหาวิทยาลยัพะเยา 
1-071 นางสาวกนกกาญจน ์ เหล่าภักด ี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
1-072 นางสาวอภิญญา โชติสนธ ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
1-073 นางสาวเนตรนภิศ โคตา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
1-074 นางสาวณัทกาญจน ์ สิริตรัยรตัน ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
1-075 นายธัชพล อรรฆยาภรณ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
1-076 นางสาวพราวตา มิ่งขวัญชีพ มหาวิทยาลยัรังสติ 
1-077 นางสาวภัทรภร ธัญกรวัฒนา มหาวิทยาลยัรังสติ 
1-078 นางสาววรกมล ก่อเกียรตติระกลู มหาวิทยาลยัรังสติ 
1-079 นายกิติศักดิ ์ ทองบ่อ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
1-080 นางสาวสุชานาฎ เฟื่องประยูร มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
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1-081 นางสาวยุพาวด ี แซ่โค้ว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

1-082 นางสาวรวิสรา มีวงส์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

1-083 นายศุภณัฐ ดําขํา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

1-084 นางสาวกฤติญา อุบลวัฒน ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์  

1-085 นายชูศักดิ ์ แสนเสนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

1-086 นายภูรินทร ์ เสถียรไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

1-087 นางสาวแพร พรทาบทอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

1-088 นายกฤษณะ ชายน้อย มหาวิทยาลยัพะเยา 

1-089 นายกิตตภิัฎ กิตติภูม ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1-090 นายปิติพล เกื้อกูล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1-091 นายภาณุพงศ์ เจริญพร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1-092 นายอาทิตย ์ สมณะ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1-093 นายจิระ จิระไอ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
ประเภทที ่2 รางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต  
           รางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2562  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) สูงสุดของสาขาวิชาที่สังกัด
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และผ่านความเห็นชอบของคณะทํางานมูลนิธิฯ  ได้แก่ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 
2-001 นางสาวอําไพ โอ่งอินทร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
2-002 นางสาววรรษมน ชัยวิริยะวงศ ์ กายภาพบําบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-003 นายภูม ิ เลิศภญิโญวงศ์ คณิตศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-004 นายพุทธวรรธน ์ ศุภพฤกษพงศ์ จุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-005 นายพชร บุญรัตน ์ ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-006 นายปริเมธ กายสิทธ์ิ ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-007 นายธรรมปพน สรรพอุดม ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-008 นายณัฐพัชร รัตนะหสัดิน พฤกษศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-009 นายนันธวรรธน ์ เสฏฐวิวรรธน ์ พันธุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-010 นางสาววิรัญชนา รัตนสกลุดลิก ฟิสิกส ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-011 นางสาวสัจจพร ห้วงน้ํา รังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-012 นายกฤตเมธ เลิศดาํรงค์ลักษณ ์ วัสดุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-013 นายดิศรณ ์ ฉลาดธัญญกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-014 นางสาวรุ่งรวิน อนุรักษ์ภราดร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2-015 นางสาวณัฐรตัน ์ เกิดกิจ สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2-016 นายธีทัต ตรีสคุนธ์ เคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-017 นางสาวพรรษชล เศรษฐศิโรตม ์ เคมีประยุกต ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-018 นายธนวัฒน์ บุญเวโรจน์กุล เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-019 นายบุญญฤทธิ ์ เข็มหน ู เทคนิคการแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-020 นางสาววรรษชล เล็กสมบูรณ ์ เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-021 นางสาวปนัดดา กิตินันท์ประกร เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-022 นางสาวธนภรณ ์ ปานดวง โภชนาการและการกําหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2-023 นายภูรณิัฐ ศรีสวสัดิ ์ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2-024 นางสาวฐิตสริ ิ จําปามูล จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2-025 นางสาววรพนิต บรรดาศักดิ ์ ชีววิทยา  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2-026 นางสาวฐาปนีย ์ จุลาณุกะ ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-027 
นางสาวดวงนภา ไสยกิจ ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

แผนที่ 1 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2-028 นางสาวณัฐพร ตระกลูพรหม ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2-029 นายพีรณัฐ กิจธรบัญชา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2-030 นายภูมินทร ์ ดวนขันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2-031 นางสาวกันยรัตน ์ มโนภินิเวศ สัตวแพทยศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2-032 นางสาวพิมลพรรณ ชาชมพร สารสนเทศสถติ ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2-033 นางสาวพิจิตรา ไชยแสงการ เคม ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2-034 นางสาวมารสิา เชษฐวรรณสิทธิ ์ ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
2-035 นายรัชชนนท์ เหลืองรุ่งทิพย ์ การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล  

(วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ)  
หลักสตูรนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-036 นางสาวนิษย์สริ ิ อานามวัฒน์ การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล  
(วิชาเอกแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)  
หลักสตูรนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-037 นายอัษฎา เชื้อชาติสิงขร คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-038 นางสาวพัณณิตา สุดม ี คณิตศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-039 นายปิยะ พบพร ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-040 นางสาววลัยพร สันติพานพงศ ์ วัสดุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-041 นางสาวกมลชนก รัตนอุปพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-042 นางสาวชมพูนุช พวงเเก้ววิจิตร วิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-043 นายนาวา เพ็ญภาคกลุ วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจดัการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-044 นางสาวธัญวรตัน ์ ต่ายเกิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-045 นางสาวธัญญารัตน ์ แสงสุรจันทรกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งทอ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-046 นายป๎ณณทัต วลาสินธุ ์ สถิต ิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-047 นางสาวพัน มิน ลิน นี หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ             
(หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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2-048 นางสาวรวินท์นิภา เวทยนุกูล เคม ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-049 นางสาวกัลยรัตน ์ ไพรอนันต ์ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-050 นางสาวณัฐธิดา จันทราสินธุ ์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-051 นายธีรภัทร อุดมสินวัฒนา เทคโนโลยีดิจิทลัแนวสร้างสรรค ์ 

(วิชาเอกการจําลองการโต้ตอบแบบดิจิทัล) 
หลักสตูรนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-052 นายธนณัฐธรรพ ์ จันทรเกษมพร เทคโนโลยีดิจิทลัแนวสร้างสรรค ์ 
(วิชาเอกวิศวกรรมและการออกแบบเกม)  
หลักสตูรนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2-053 นางสาวชิดชนก เชื้อศรี เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2-054 นายปุญญพัฒน ์ คําหมู ่ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
2-055 นางสาววรัญญา อ้นจันทร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร 
2-056 นางสาววารณุ ี คําปา ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
2-057 นางสาวพิชาศมน ไพรรอด วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
2-058 นางสาวลักษณารัตน ์ ศรีบัว สถิต ิ มหาวิทยาลยันเรศวร 
2-059 นายทวีศักดิ ์ กุลชาติชัย เคม ี มหาวิทยาลยันเรศวร 
2-060 นางสาวเพียงนภา เอี่ยมสอาด เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยันเรศวร 
2-061 นายฤทธิกร พัฒนสิน คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยับูรพา 
2-062 นางสาวสุธาสิน ี จินดา ชีวเคมี มหาวิทยาลยับูรพา 
2-063 นางสาวกิตติกานต ์ บุญม ี วาริชศาสตร ์ มหาวิทยาลยับูรพา 
2-064 นายKOTA MAN วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยับูรพา 
2-065 นางสาวสุวนันท์ บริบูรณ ์ เคม ี มหาวิทยาลยับูรพา 
2-066 นางสาวธัญญลักษณ ์ เจริญสุข คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
2-067 นางสาวนภัทรษร มอญแก้ว ชีววิทยา มหาวิทยาลยัพะเยา 
2-068 นายวรกานต ์ กราบทูล ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
2-069 นางสาวจุฑารตัน ์ โกสินทร ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา มหาวิทยาลยัพะเยา 
2-070 นางสาวสมฤด ี ต้านกลางดอน สถิต ิ มหาวิทยาลยัพะเยา 
2-071 นางสาวธนัชพร เขาเหิร เคม ี มหาวิทยาลยัพะเยา 
2-072 นางสาวธัญญารัตน ์ วิจารณ ์ เคม ี มหาวิทยาลยัพะเยา 
2-073 นางสาวกุลนาถ ช่วยเจริญ เทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
2-074 นางสาวศิรินยา ภูทองเงิน คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2-075 นางสาวสุรยี์ฉาย ข่าขันมะล ี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2-076 นายอชิรวิชญ ์ สุระพินิจ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2-077 นางสาวศุภมาส แสนโคก ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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2-078 นายอัยยรัช อุ่นฤทธิ์ ฟิสิกส์ประยุกต ์(พลังงาน) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2-079 นางสาวจารุวรรณ พรมสิงห ์ ฟิสิกส์ประยุกต ์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2-080 นายศุภวิชญ ์ จันปุ่ม สถิต ิ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2-081 นางสาวชนิดาภา ศิริรมยานนท์ เคม ี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2-082 นางสาวจิตปฏมิา ล้ําสุทธิ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ มหาวิทยาลยัรังสติ 
2-083 นางสาวฉัตรสุดา จันทร์มณ ี คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
2-084 นางสาวกมลวรรณ คร้ามเคลือ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
2-085 นายธวัชชัย หมื่นฤทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
2-086 นายวัฒนา กาหวัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2-087 นางสาวจิราเจตน ์ ทองยศ คหกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2-088 นางสาวกรชนก ดวงกระโทก ชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2-089 นางสาวอภิชญา บุญช ู ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2-090 นางสาวอรจิรา ชนะค้า ภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2-091 นายณัฐพล ครบกลาง วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2-092 นางสาวโชติรส ปลั่งกลาง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2-093 นางสาวพรนิภา เพ็งสูงเนิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2-094 นางสาวมณรีัตน ์ ตากิ่มนอก สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2-095 นายเกียรติศักดิ ์ ศรีนอก เคม ี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2-096 นางสาวประภัสวรรณ สิทธิถนอมวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2-097 นางสาวปาณติา แก้วละเอียด คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
2-098 นางสาวนิรัชชา มะหะหมัด ชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
2-099 นายกตัญํ ุ บุษบา ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
2-100 นายอานนท์ สุขทอง วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
2-101 นางสาวจารุวรรณ ต้นส้ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
2-102 นางสาวกาญตมิา ฉิ้นน้อย สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
2-103 นางสาวซอฟะฮ ์ บาฮ ี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
2-104 นางสาวพรนภิศ พันธ์ด้อหล้า อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
2-105 นางสาวไรดล เพอแสละ เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
2-106 นางสาวลัดดารักษ์ อุปการแก้ว เคม ี มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
2-107 นายณัฐพล สะเทียนรัมย ์ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
2-108 นายอนุรักษ ์ กองทอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา 
2-109 นายพีระพงษ ์ นีรพันธ์ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
2-110 นางสาวกาญจนา เกตุอ่อน ชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
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2-111 นางสาวชลธิชา มั่นต่อพงษ์ ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
2-112 นายวรการณ ์ เมฆอ่อน วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
2-113 นางสาวศิโรรัตน ์ จิตบรรเทา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
2-114 นางสาวเจนจริา สุขขํา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
2-115 นางสาวพลอยไพลิน ละขันคํา สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
2-116 นางสาวธันย์ชนก ไชยโย เคม ี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
2-117 นายจิตรภณ อิวชาวนา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
2-118 นางสาวศิรลิักษ์ ลมวิชัย ชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2-119 นางสาวกฤติยา บุญมาก ชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
2-120 นายพิเชษฐ์ ยุทธวิธี คหกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์       

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

2-121 นางสาวรุ่งทิวา จันทโร คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
2-122 นางสาววรรณยี่หวา วิงวอน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
2-123 นางสาวณัฏฐ์ธดิา เบ็ญจศักดิ ์ สาขาเทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
2-124 นางสาวธมนวรรณ ทองหนัก สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
2-125 นางสาวอาทิมา ดุมลักษณ ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
2-126 นายรุ่งโรจน ์ วัฒนกิจกุศล คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2-127 นางสาวณัฐธยาน ์ คําชมภ ู จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2-128 นายณัชชา มณีชาต ิ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2-129 นางสาววิมนศิณ ี ยวนใจ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2-130 นางสาวน้ํามนต ์ บุญทวีบรรจง สถิต ิ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2-131 นายเฉลมิวงศ์ เครือวงศ ์ เคม ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2-132 นายอภินันท์ สนองสินธุ ์ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-133 นางสาวตรีวรัตม ์ รุจิเกียรติโชค ชีววิทยา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-134 นายชิษณุชา ฉัตรตระกูลไพศาล ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-135 นายไพรตัน ์ อติชาต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-136 นางสาวธนัชชา พันธุ์สังข์ สถิต ิ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-137 นายเปรมศักดิ ์ ปทะวานิช เคม ี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2-138 นายเจษฎา แสดงมิตร การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-139 นางสาวพิริยะพร อ้อยหวาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2-140 นางสาวนุชรีย๊ะ เสนสาย คณิตศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-141 นางสาวนัจวา หล๊ะเต๊ะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-142 นายภูธน ศรีชุมพ่วง เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-143 นางสาวเสาวณีย ์ หนูยัง เคมีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-144 นายธนพล ทองแท่ง เทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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2-145 นายปฎิภาณ ชูดํา เทคโนโลยีการประมง  

(การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําชายฝ๎่ง) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2-146 นายอุทิศ เพ็ชรแดง เทคโนโลยีการผลติพืช มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2-147 นางสาวกิตตญิา นาสนิท เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลย ี
การผลิตพืช) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2-148 นางสาวฮาฟีซา หะยีบูยา เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-149 นางสาวนาซีหยะ๊ จามะ โภชนศาสตร์และการกําหนดอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2-150 นางสาวกัญญารัตน ์ ศุภฤกษ ์ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
2-151 นางสาววิสุทธิพร นาคทองคํา วิทยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
2-152 นางสาวสุนสิา สมสิทธ์ิ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
2-153 นางสาวพัชพร เข็มพันธ์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
2-154 นายชัชวาลย ์ สมบัต ิ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
2-155 นางสาววริศรา ทาจิตร ์ ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
2-156 นายกิตติศักดิ ์ มณีวงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
2-157 นายรัฐพงษ ์ สีลากลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2-158 นางสาวศศิธร สัตรูพ่าย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
2-159 นางสาวกุลณัฐ กงศรี เคม ี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
2-160 นายชายแดน กุลบุตรด ี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
2-161 นายอนัฐ ผดุงกิจ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-162 นางสาวณัชชา ทองดีเจริญ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-163 นายเมธาสิทธ์ิ ป๎จฉิมาเอกพล ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-164 นางสาววรรณพร แก้วดวงเล็ก ชีวเคมี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-165 นายณภัทร จันทรประสิทธ์ิ พฤกษศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-166 นายภัทรดนยั วงศ์อินทร์ตา พันธุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-167 นายชัยมงคล ดวงจันทร์ ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-168 นายปิยณัฐ กันเดช วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-169 นางสาวปภาว ี วงศ์ไพบูลยส์ุข วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังส ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-170 นางสาวบัณฑติา สาเพิ่มทรัพย ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-171 นางสาวสุมติรา อัมพะลพ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-172 นางสาววีรยา ชัชวาลวุฒิกุล สถิต ิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-173 นางสาวสลิลทิพย ์ ทองเดชศรี สัตววิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-174 นางสาวสุวนันท์ อุ่ยพานิช เคม ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-175 นายนัททินันท์ บุญเนาว ์ เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2-176 นายธนกร อุดมวรรตัน ์ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2-177 นางสาวกชมน ชําหา จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2-178 นางสาวนาทนภา ใจตั๋น ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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2-181 นายวัชรพงษ ์ โปธาด ี ธรณีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2-182 นายณัฐกฤต อ่อนอุทัย ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2-183 นายพลอยเพชร วีระศักดิ ์ วัสดุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2-184 นายนนท์ปวิธ ยศวงศ์รัศม ี วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2-185 นางสาวญาณภัทร ชุมภู สถิต ิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2-186 นางสาววรัชยา คีรีวรรณ ์ สัตววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2-187 นางสาวแวววาว ยอดยิ่ง เคม ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2-188 นางสาวศุภสิรา บุญเกิด เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2-189 นายอรรจนพงศ ์ ทรัพย์หนุน คณิตสาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
2-190 นายภูมินท์ วงษ์ศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2-191 นายธีรพงศ์ นพรัตยาภรณ ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2-192 นางสาวอภิญญา แซ่เตียว สถิต ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
2-193 นายสุขประเสริฐ สาระฤทธ์ิ เคม ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
2-194 นางสาวฑิฒฐิฏา เอียดเกลี้ยง คณิตศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

2-195 นายธนภัทร ก๋อยสุวรรณ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2-196 นายอาจหาญ จิตต์ปลื้ม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2-197 นางสาวนิลวรรณ มาแจ้ง วิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

2-198 นางสาวบุษกร จันทบุร ี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง 

2-199 นายพชรพล มุกดาสนิท คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
2-200 นายทรงพล ศรีสวสัดิ ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
2-201 นายศิริมงคล อาญาเมือง เคม ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
2-202 นางสาวป๎ญญาพร เปรมสุทธารัตน ์ เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
2-203 นางสาวพรพรรณ เลาหลื่อ หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาคณติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2-204 นางสาวหนึ่งหทัย ชัยยา เคม ี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
2-205 นางสาวป๎ณฑติา แซ่เจี่ย คณิตศาสตร์ประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2-206 นายโยธาวุธ โตนวุธ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 



Office: Faculty of Science, Chulalongkorn University 
   Pathumwan, Bangkok 10330    

Tel. (66) 0-2218-5019  Fax. (66) 0-2253-0337 

The Professor Dr.TabNilanidhi Foundation  มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
สํานักงาน: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โทร.0-2218-5019 โทรสาร 0-2253-0337  
 
     -11- 
 

2-207 นางสาวสุพิชชา เกียรติศภุโชค ชีววิทยาประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2-208 นายสุวิชา ช่วยคําชู ฟิสิกส์ประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2-209 นายยุทธพิชัย เกิดเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2-210 นางสาวธนัชพร งามสุข สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2-211 นายสาริน สังข์เงิน เคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2-212 นางสาวชมพูนุช เอกพงศ์โพสิฐ เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

ประเภทที ่3 รางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     รางวัลเข็มเกยีรตยิศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธฯิ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทุก
สาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2562 มีผลการเรยีนสูงสดุเป็นอันดับ 1 ของสาขาวิชาที่สังกัด และมี
ผลงานวิจัยเพื่อขอสําเรจ็การศึกษา เช่น  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูล ISI  
proceedings อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และผ่านความเห็นชอบของคณะทํางานมลูนิธิฯ ได้แก่ผูม้ีรายนามดังต่อไปนี ้

 
 

3-001 นางสาวภิรญา ฉัฐธนาธร จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจลุินทรยี์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-002 นางสาวกัณจน์ชญาน ์ ทุ่งส่วย (วท.ม.) โพลิเมอร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี

สิ่งทอ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-003 นางสาวจณสิตา จันสม (วท.ม.) สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-004 นายพลเอก ระวัง กายภาพบําบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-005 นายวุฒิพงษ ์ วงศ์ทิพย์ ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-006 นายเมธัส แกล้วกล้า ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-007 นายรักเกียรต ิ จันทร์สอน ทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.)  

สาขาวิชาโลกศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-008 นายป๎ญญากร ทวีชาติ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-009 นางสาวรุจลีักษณ ์ คุ้มโห ้ วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-010 นางสาววราภรณ ์ เถื่อนสุวรรณ วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยา

ทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-011 นางสาวมารสิา รวีอร่ามวงศ ์ สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-012 นายจิตรสุพัฒน ์ รัตนกังวานวงศ์ สาขาวิชาคณติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-013 นายอรรณพ อังกูรสิทธ์ิ สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์และ

วิทยาการคณนา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-014 นายพีรวัธน์ จันทนกูล สาขาวิชาพฤกษศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-015 นายนิธิพัฒน์ ตันติรักษ์ธรรม สาขาวิชาพันธุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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3-016 นางสาวกรคณา ธนารุ่งโรจน ์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-017 นายฉัตรชัย ศิริทิพย์วานิช หลักสตูรสาขาวิชาฟิสิกส ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3-018 นางสาวนภัสสร พยรรตาคม อาหารและโภชนาการ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-019 นายพัชระ พรสุรตัน ์ สาขาวิชาคณติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-020 นางสาวกนกทิพย ์ สมศิร ิ สาขาวิชา วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-021 นายพงศกร อุดมบัว สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3-022 นางสาวนภาภรณ ์ รวมเจริญ สาขาวิชาชีวเคม ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-023 นางสาวอุบลวรรณ ขอพงษ์ไพบูลย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-024 นายDANG NGOC CHUONG สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-025 นางสาวณัชชา ลิขิตบุญฤทธ์ิ สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-026 นางสาววิสสตุา บุญทา สาขาวิชาเคม ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-027 นายอภิชาต ิ มีพรหม สาขาวิชาเคมสีําหรับคร ู มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-028 นายไชยรตัน ์ นวลสําเนยีง สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3-029 นายSatya Prum เวชศาสตร์เขตร้อน นานาชาติ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3-030 นายAshan Eranga Kudabalage Master of Science Program in 
Engineering and Technology 
(International Program) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3-031 นางสาววรรณศิกา ช่วยพัฒน์ หลักสตูรสาขาวิชาการจดัการเกษตรอินทรีย ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3-032 นายกษิตินาถ แสงเงิน หลักสตูรสาขาวิชาคณติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3-033 นายอภิเชษฐ สิทธินันท์ หลักสตูรสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

วัสด ุ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3-034 นายกิตติพงศ ์ ทะนะ หลักสตูรสาขาวิชาฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3-035 นางสาวนริศรา อินธิราช หลักสตูรสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3-036 นางสาววชิราภรณ ์ วชิรดุสิต หลักสตูรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3-037 นางสาววิภาว ี ศรีทัศนีย ์ หลักสตูรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3-038 นางสาวปรีดาภรณ ์ สุวรรณด ี (สาขาวิชาฟิสิกส์) มหาวิทยาลยันเรศวร 
3-039 นายสุธนัย ประเสริฐกลุ (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลยันเรศวร 
3-040 นายอับดุลฮากัม ดูมีแด ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร 
3-041 นางสาวดาวรว ี มากเมือง ปริญญา(คณติศาสตร์) มหาวิทยาลยันเรศวร 
3-042 นางสาวกังสดาล หาญเชิงชัย วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

3-043 นายธีระศักดิ ์ อ่องทิพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยันเรศวร 
3-044 นางสาวพัชรี ดุลนิมติร คณิตศาสตร์ แผน ก(๒) มหาวิทยาลยับูรพา 
3-045 นางสาวอรุณ ี เต็งศร ี คณิตศาสตร์ศึกษา แผน ก(๒) มหาวิทยาลยับูรพา 
3-046 นางสาวนันทิชา รัตนมังคลานนท์ จุลชีววิทยาประยุกต์ แผน ก(๑) มหาวิทยาลยับูรพา 
3-047 นางสาวอัสนีดา สาแม ชีววิทยาศึกษา แผน ก(๒) มหาวิทยาลยับูรพา 
3-048 นายพชร มานิตย ์ ฟิสิกส์ แผน ก(๒) มหาวิทยาลยับูรพา 
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3-049 นางสาวปทิตตา ก๋าวงค์ วาริชศาสตร ์แผน ก(๒) มหาวิทยาลยับูรพา 
3-050 นายปรวีร ์ สันติอาภรณ ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก(๒) มหาวิทยาลยับูรพา 
3-051 นางสาวสิรินันท์ สิทธิชัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก(๒) มหาวิทยาลยับูรพา 
3-052 นางสาวโสภา นิลเทศ สาขาวิชาชีวเคม ี มหาวิทยาลยับูรพา 
3-053 นางสาวเบญจรัตน ์ ทาแสงทอง เคมี แผน ก(๒) มหาวิทยาลยับูรพา 
3-054 นางสาวกชกร กลางมณ ี เคมีศึกษา แผน ก(๒) มหาวิทยาลยับูรพา 
3-055 นางสาวกุลดา ขันคํา หลักสตูรสาขาวิชาคณติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
3-056 นายอนุวัฒน ์ อนวัช หลักสตูรสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัพะเยา 
3-057 นางสาวแก้วตา หล้าพรม วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3-058 นางสาวจุฬาลักษณ ์ บุญศล วท.ม.คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3-059 นางสาววราภรณ ์ จําปาโท วท.ม.ชีววิทยา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3-060 นางสาวนุรารตัน ์ กรีอินทอง วท.ม.ชีววิทยาศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3-061 นางสาวกมลลักษณ ์ วงษ์โก วท.ม.บรรพชีวินวิทยา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3-062 นางสาวอรนุช แสงมาศ วท.ม.พลังงาน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3-063 นางสาวอัญธิกา ละครไชย วท.ม.ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3-064 นางสาวอัมพิกา ก้อนแก้ว วท.ม.วิทยาการจัดการสถิต ิ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3-065 นางสาวภัฑรินทร ์ อินทรวิเชียร วท.ม.เคมีศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3-066 นางสาวสุชานาถ เหล่าเกษมสุขวงศ ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-067 นายคณิศร จินดามณ ี สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-068 นางสาวธัญนภสัร ์ ยนต์นิยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

พิบูลสงคราม 
3-069 นางสาวอนัญพร เอนกรัตนทรัพย ์ สาขาเคม ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
3-070 นางสาวพัชรี แย้มประยูร สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
3-071 นายMICHAEL 

GAVRIEL 
REYES วท.ม. (ฟิสิกส์) (International Program) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

3-072 นางสาวภัทราพร การามหโิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
3-073 นางสาวปาริชาต ิ อ่อนศรี สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
3-074 นางสาวรัชนีกร จิรคุณากร สาขาวิชาเคมี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
3-075 นายภาษกรณ ์ ธีรพงศ์ไพศาล เคมีประยุกต ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
3-076 นายเฉลมิพล มุธุวงศ์ ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
3-077 นางสาวระพัชรา พรนิคม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
3-078 นายสดใส ภูชุม เคม ี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
3-079 นายปิยะ นําภา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
3-080 นายสรฉตัร ธารมรรค (เคมี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3-081 นางสาวสิริพร หล้าปวงคํา (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3-082 นางสาววิลาสิน ี คนซื่อ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3-083 นางสาวนุสบา นิยม (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3-084 นางสาวบุณยวรี ์ ช่อชูหิรัญ พฤกษศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3-085 นางสาวภิญญาพัชญ ์ เทียมดวงตะวัน รังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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3-086 นายชายฉัตร มุษะนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นพิภพ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3-087 นางสาวธัญรดา ชัยขจรวัฒน ์ สถิต ิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3-088 นางสาวณัฐสุดา มัณยากาศ สัตววิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3-089 นายวศิลป ์ สิทธิป๎ญญา สาขาวิชาการสอนคณติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-090 นายรัตนชัย ตัญญะ สาขาวิชาการสอนชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-091 นายจตุรนต ์ วัฒนาพันธ์ สาขาวิชาคณติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-092 นายณัฐวุฒิ ทามัง สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-093 นางสาวชัฎอนงค์ ไชยวุฒิ สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-094 นางสาวหทัยชนก จงสุข สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-095 นางสาวเกลด็ทราย ภูผาคณุ สาขาวิชาดาราศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-096 นายเศรษฐ์ สันติธรางกูร สาขาวิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-097 นายกฤษณะ สระแก้ว สาขาวิชาฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-098 นายมนัส บุญมาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-099 นางสาวสุวนันท์ ธรรมโรง สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-100 นายสง่าพงศ์ ป๎ญญาแก้ว สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3-101 นางสาวพัชรี แซ่จิ้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3-102 นางสาวอุมาพร วชิรโรจน์ประภา สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-103 นายชวนากร คงศักดิ์ สาขาวิชาเคม ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-104 นางสาวศุภลักษณ ์ สุทธิกุล สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-105 นายอติวิชญ ์ เด่นประวัต ิ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3-106 นายกฤษฎา สินธุสนธิชาต ิ การสอนคณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
3-107 นางสาวสิริพรรณ โยธะวงศ ์ การสอนคณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
3-108 นางสาววิมลณัฐ สุขพล คณิตศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
3-109 นายหฤษฎ ์ บุณยพุทธิกุล สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
3-110 ว่าท่ีร้อยตรีอนุรุทธ ด้วงทอง สาขาวิชาฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
3-111 นายจุมพล ภักวิลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
3-112 นางสาวอรุณ ศรีโนนยาง สาขาวิชาเคมีศึกษา  

ภาคเสาร-์อาทิตย์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

3-113 นางสาวสุวนันท์ ยุทธโกวิท สาขาเคม ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
3-114 นายadit ludfi pradana สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
3-115 นางสาวณัฐสุดา ยกชู สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
3-116 นายธนวัฒน์ อันประเสริฐพร สาขาวิชาคณติศาสตรเ์ชิง

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

3-117 นางสาวมัณฑิญา รธนิธย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

3-118 นายกิตติพันธ ์ ศิวะวรรณพงศ ์ สาขาวิชาเคม ีวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
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3-119 นายวิศรุต เชื้อขุนทด หลักสตูรสาขาวิชาพืชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
3-120 นางสาวปาริชาต ิ คําหมอน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 
3-121 นางสาวพัชญ์ณกัญญ ์ วิเศษสุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลเิมอร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 
3-122 นางสาวกาญจนาพร ตาลศร ี สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 
3-123 นายวุฒิชัย แซ่เอี้ยว สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

3-124 นายมณฑล แสงสว่าง สาขาวิชาเคมีประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

3-125 นางสาวรุจิรา ทองเหลือด ี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

3-126 นางสาวชนิกานต ์ มูลรตัน ์ สาขาวิชาเทคโนโลยเีซรามิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทที ่4 รางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    รางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ   และเงินรางวัลจํานวน 30,000 บาท  สําหรับผู้ที่มีคะแนนสูงสุด

อันดับแรกของแต่ละสาขา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา (รวมพฤกษศาสตร์และสัตววิทยา) และฟิสิกส์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 
2562  มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือมีเอกสารหลักฐานยืนยันว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี JCR Impact 
factor จากฐานข้อมูล ISI ปี 2562 ซึ่งรวมกันแล้วได้แต้มสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานดังกล่าว โดย
เปรียบเทียบกันทั่วประเทศไทย มีผลงานวิจัย จํานวน 2 เรื่องขึ้นไป ที่เป็น First author หรือ  Corresponding author และผ่าน
ความเห็นชอบของคณะทํางานมูลนิธิฯ ได้แก่ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 

 

4-001 คณิตศาสตร ์ นาย Auwal Bala Abubakar มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

4-002 คณิตศาสตร ์ นางสาวดวงกมล กิจควร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

4-003 คณิตศาสตร ์ นายพงษ์พัฒน์ สิทธิไตรย ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4-004 เคม ี นางสาวกัลยาวสัถ ์ วังคะวงษ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

4-005 เคม ี นางสาวปิยะลักษณ ์ หนูฤกษ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

4-006 เคม ี นางสาวกิ่งกาญจน ์ พังจุนันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4-007 ชีววิทยา/พฤกษศาสตร ์ นางสาวอภิญญา ลงยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

4-008 ชีววิทยา/พฤกษศาสตร ์ นางสาวปาริฉัตร อินโต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

4-009 ชีววิทยา/พฤกษศาสตร ์ นายอาทิตย ์ พลโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4-010 ฟิสิกส ์ นางสาววาสนา แดงอํ่า มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

4-011 ฟิสิกส ์ นายโสภณ พงษ์วาปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
   

   ประกาศ ณ วันท่ี   19  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
                                     (ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  แสงวณิช) 

                                  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
                                                             ประธานคณะทํางานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธ ิ  


