
ล ำดับ สำขำ สถำบนั
1 น.ส. กชพร มงคลศิริ วิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 น.ส. กนกวรรณ ใจเอน็ดู เคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน่
3 น.ส. กมลพรรณ เจริญกลุ สัตวแพทยสาธารณสุข จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 น.ส. กมลวรรณ พรมเทศ เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
5 นาย กฤตเมธ โพธิท์อง วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
6 นาย กฤษกร อนิต๊ะวิชัย วิศวกรรมไฟฟา้ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง
7 นาย กฤษกร สานอนิจกัร เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
8 น.ส. กฤษณา วงศ์ใหญ่ เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 นาย กฤษณุ บรรจงจติต์ วิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นาง กญัจนา ชัยอมฤต วิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 น.ส. กญัช์ เกล็ดมณี ระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 น.ส. กนัยารัตน์ จนัทร์แจง้ เคมีประยกุต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง
13 น.ส. กานดา เลิศลดาลักษณ์ ประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
14 น.ส. กติติกาญจน์ สมฤทธิ์ การใช้ทีดิ่นและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยนืมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 นาย กติติพงษ์ ศักด์ิอมตพนัธ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
16 นาย กติติยทุธ ปัน้ฉาย ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพนัธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 น.ส. กลุธิดา เหลืองประดิษฐ์กลุ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 น.ส. กลุธิดา สิงห์สี นโยบายสาธารณะและการจดัการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
19 น.ส. เกษรา ผาสุกโสม วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 นาย ขจรศักด์ิ พงษ์พานิช วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
21 น.ส. ขวัญใจ กล่ินจงกล เทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 นาย ขวัญธนา กระต่ายทอง กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 นาย คริสโตเฟอร์ เจมส์สต๊อด พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 นาย จกัรพงษ์ เคลือบสูงเนิน พนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวิศวกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
25 นาย จกัรพนัธ์ โคมัยกลุ วิจยัและพฒันาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
26 น.ส. จริฐา บุตรแกว้ วิทยาศาสตร์คลินิค มหาวิทยาลัยขอนแกน่
27 นาย จรัิฐติ เต็งสุทธิวัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
28 น.ส. จริาพร ไทยเจริญ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29 นาย จฑุาพล จ าปาแถม วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน่
30 น.ส. จฑุามาศ ค าสีแกว้ สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 น.ส. จฑุามาศ ดวงกมล เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32 น.ส. จฑุามาศ พทิักษ์ชาติวงศ์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 น.ส. จไุรภรณ์ วิเศษเสาวภาคย์ พษิวิทยาส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตศึกษาจฬุาภรณ์
34 น.ส. เจนจริา ธนก าโชคชัย กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
35 นาย เจนยทุธ ล่อใจ สถาปัตยกรรมพืน้ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
36 นาย เจษฎา โพธิส์ม วิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง
37 น.ส. ชญานาถ ภูค าศักด์ิดา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง
38 นาย ชาญชัย เสริมใหม่ เคมีอนิทรี มหาวิทยาลัยมหิดล
39 นาย ชาตรี บุญทวี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
40 นาย เชาวฤทธิ์ มาปะโท สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
41 น.ส. โชติมา ภูมิประหมัน เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
42 น.ส. ญาดา ปินะถา เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
43 นาย ฐาปนันท์ จรรยาลิขติ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 นาย ณฐกร นกจนัทร์ จลุชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
45 นาย ณัฐกร แกว้ชูทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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46 นาย ณัฐกร คุณเจริญ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 นาย ณัฐพงศ์ มากมีทรัพย์ เคมีประยกุต์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง
48 นาย ณัฐพงศ์ กลขนุทด วิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
49 นาย ณัฐพล อาจสว่าง คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
50 นาย ณัฐพล อาจหาญ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
51 น.ส. ณัฐิยา แซ่หลิม เคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
52 น.ส. ดรุณมาศ แสนเขื่อน เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
53 นาย ดลชัย ฮะวังจู ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
54 น.ส. ดลพร กติติวนิชยก์ลุ สัตววิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55 นาย ไตรภูมิ ผาไธสง เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56 น.ส. ถกลรัตน์ ทักษิมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
57 น.ส. ถรินิติ ชื่นบาล เทคโนโลยเีภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
58 น.ส. ทศพร ม่วงงาม คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
59 นาย ทองชัย แซ่สง เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
60 นาย ทักษ์ดนัย เตชะรัง เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
61 น.ส. ทิตยา บุญทองโท เคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน่
62 น.ส. ทิพวรรณ ศิรินุพงศ์ เทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
63 น.ส. ทิวาพร จาดเปรม วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
64 น.ส. ธนพร นพภาลี เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
65 น.ส. ธนศร วิมลรัตนศิลป์ เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
66 นาย ธนสมบัติ มัชฌิโม เคมี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
67 นาย ธฤต จมุภู วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
68 น.ส. ธัชพร ไทยแช่ม เทคโนโลยชีีวภาพ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69 น.ส. ธันยพร วิตตินานนท์ วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70 นาย ธีรวัฒน์ นิธิอรรถวานนท์ วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
71 นาย ธีรศักด์ิ เยาวราช วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
72 นาย เธียรรัตน์ ต้ังไชยศีรี เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
73 นาย นที พนากานต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยขอนแกน่
74 นาย นนชณัต ฉตัรภูติ วิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
75 น.ส. นภาพรรณ คันธกฎุี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
76 นาย นราวิชญ์ ออ่นใจเอื้อ เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
77 นาย นราวุธ ซ่ือความซ่ือ ฟสิิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
78 น.ส. นฤมล เสทธยะ เคมีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79 นาย นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กลุ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
80 น.ส. นันทนา ไชยวงศ์ พชืไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
81 น.ส. นันทนิฒณ์ ภทรพทีรานันฐ์ วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
82 น.ส. น้ าฝน เขม็ทองเจริญ วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
83 น.ส. นิชาภัทร บุญญานันท์ เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
84 น.ส. นิสา ช่วงโชติ ชีวเวชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85 น.ส. นุชจริา ตาเขยีว วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86 น.ส. นุชพชิา อนิต๊ะขนั ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87 น.ส. นุชสรา เมฆจนิดา เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
88 นาย ปกรศักด์ิ แซ่อุ่น ฟสิิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
89 น.ส. ปนัดดา ปฏิพทัธ์ปัญญา เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
90 น.ส. ปภาสนีย์ เหมือนรักษา เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
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91 นาย ปภิชญา อนิเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
92 น.ส. ประภัสสร อสิระไพโรจน์ การปรับปรุงพนัธุพ์ชื มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
93 น.ส. ประภาวดี ไพรินทร์ สรีรวิทยาการสัตว์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
94 น.ส. ปรางทิพย์ อทุัยวัตร ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
95 น.ส. ปราณพร คุโรปกรณ์พงษ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
96 นาย ปรีดา ยงัสุขสถาพร บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
97 น.ส. ปัญจลักษณ์ สอนเกตุ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
98 น.ส. ปวีณา แตงอดุม เทคโนโลยวีัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
99 น.ส. ปาจรีย์ มงคล เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
100 น.ส. ปาริฉตัร ธัมมรติ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
101 น.ส. ปาริชาติ สืบศักด์ิวงศ์ เคมีประยกุต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง
102 นาย ปาริทัศน์ ไทยทะเล วิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
103 น.ส. ปิยธิดา ไชยเสริม วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
104 น.ส. ปิยะนันท์ ชื่อเสียง เทคโนโลยทีางอาหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
105 น.ส. เปรมปรียา มณเฑียรทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
106 นาย ไปรมา เฮียงราช สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
107 นาย พงศกร กนัหอม เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
108 นาย พงศ์เทพ พว่งทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
109 นาย พงษ์พนัธ์ ธนะจกัร สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 นาย พชร ใจโลก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
111 นาย พชระ เพยีรอดวงษ์ วิทยาการสืบพนัธุสั์ตว์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
112 นาย พธู วิถาทานัง วิทยาภูมิคุ้มกนั มหาวิทยาลัยมหิดล
113 น.ส. พธูทอง ชัชวาล ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
114 นาย พรชัย กลัดวงษ์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน่
115 น.ส. พรพรุิณ หนูรุ้ง ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
116 น.ส. พรสวรรค์ ค าภาสัน พชืไร่ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
117 นาย พฤกษ์ ชูสังข์ เทคโนโลยหีลังการเกบ็เกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
118 นาย พฤกษ์ ต้ังพร้อมพนัธ์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
119 น.ส. พชัรศรัณ เชี่ยวชาญเลิศฟา้ เทคโนโลยชีีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
120 น.ส. พชัราพร พงษ์พฒัน์ เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
121 น.ส. พชัรินทร์ โพธิเ์กษม จลุชีววิทยาประยกุต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
122 น.ส. พทัธ์ธิดา เลิศดุรงค์ชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
123 นาย พพิฒัน์ ผิวงาม จลุชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
124 น.ส. พมิพว์ลัญช์ ออ่นละเอยีด เทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
125 น.ส. พมิลพรรณ สกดิรัมย์ การใช้ทีดิ่นและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยนืมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
126 นาย พมิาน โภคาทรัพย์ วิจยัและพฒันาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
127 น.ส. พรีพร วรินทรา ประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
128 นาย พรีะพงศ์ จนัทศ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
129 น.ส. เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์ พชืสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
130 นาย ไพฑูรย์ วราเดชสถติวงศ์ บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
131 นาย ไพบูลย์ ต่ันสกลู ชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
132 น.ส. ภรณ์กนกส์ พงษ์ภมร เคมีชีวภาพ สถาบันบัณฑิตศึกษาจฬุาภรณ์
133 น.ส. ภัชภิชา อรัญสาร ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน่
134 นาย ภากร ศิริโชติด ารงค์ วิศวกรรมไฟฟา้ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง
135 นาย ภาคภูมิ บุญชื่น ชีวเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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136 นาย ภาณุพงศ์ ผลเจริญ พชืไร่ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
137 นาย ภาวิณี แสนชนม์ สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
138 นาย ภาสกร แสนจนัแดง ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน่
139 นาย ภีม เหนือคลอง วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน่
140 นาย ภูมินทร์ หลงสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141 น.ส. ภูษณิศา หีบเงิน ปฐพวีิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
142 น.ส. มณีกาญจน์ อยู่เอี่ยม เทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
143 น.ส. มนสิกานต์ ไชยกจิ เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
144 น.ส. มยรีุ รอดรัตน์ สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
145 น.ส. มันทิราวรรณ อทุัยวรรณ เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
146 น.ส. เยาวลักษณ์ หงษ์แกว้ พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
147 น.ส. รัชนิดา ประพาฬรัตน์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
148 นาย รัฐพล ศรีธราดล เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
149 น.ส. รัตติญา จนัทร์ถนอม พนัธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
150 น.ส. รัตนา เพชรสีทอง ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
151 น.ส. รัตนาพร ภูสถติ ปฐพศีาสตร์และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแกน่
152 นาย ราชสิทธิ์ จนีแช่ม เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
153 น.ส. รุ่งนภา แกว้มีศรี เทคโนโลยพีลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
154 นาย ฤชุพนัธุ์ ค าเกาะ ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
155 น.ส. ละอองทิพย์ รักณรงค์ ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
156 น.ส. ลักษณา แสงดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
157 น.ส. ลัดดาวรรณ ละเลิศ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158 น.ส. ลัทธวรรณ กมุทชาติ จลุชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
159 น.ส. ล้ าเพชร วงศาโรจน์ เวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ มหาวิทยาลัยมหิดล
160 น.ส. วนัสนันท์ กาจธัญญการ วิจยัและพฒันาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
161 น.ส. วรวรรณ เฟือ่งขจรศักด์ิ ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
162 น.ส. วรัญญา ละครวงษ์ เคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน่
163 น.ส. วรารัตน์ สังวะสี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
164 นาย วัชรพล สูยะโพธิ์ ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
165 นาย วัฒนเศรษฐ์ จริศราภูริน อณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
166 น.ส. วาสนา เกษหอม โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
167 น.ส. วิชชุนันท์ เกดิพฒุ ชีวภาพการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
168 นาย วิชาญ ชูรัตน์ ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
169 นาย วิน เอี้ยววงษ์เจริญ วิศวกรรมไฟฟา้ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
170 น.ส. วิภาดา บุตรใส พชืไร่ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
171 น.ส. วิมล ภูกองไชย พชืไร่ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
172 นาย วิริยะ มหิกลุ อายรุศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
173 น.ส. วิลัยวรรณ แกน่ยิ่ง ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
174 นาย วิษณุ ศรีลา เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
175 นาย วีระยทุธ ชนะภัย วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
176 นาย วุฒิกร สระแกว้ สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
177 นาย วุฒิชัย ใจดี เคมีประยกุต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง
178 นาย ศตพล ยศกรกลุ สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน่
179 นาง ศรีวรรณ ข าตรี วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
180 น.ส. ศศิมล อดุมรักษ์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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181 นาย ศักด์ิชัย หงส์ทอง เคมีอนิทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
182 น.ส. ศิริพร โกษาวัฒนกลุ เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
183 น.ส. ศิริพร ขนัวิชัย วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
184 นาง ศิริมา สุดวิลัย เทคโนโลยเีภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
185 นาย ศิริสรรพ เหล่าหะเกยีรติ วิทยาการคอมพวิเตอร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
186 น.ส. ศิโรวัลล์ิ เรือนทิพย์ ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
187 น.ส. ศิวาพร หอโสภณพงษ์ ชีววิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
188 น.ส. ศุทธ์ศิริ ปรัชาอศัวนันท์ เทคโนโลยชีีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
189 น.ส. ศุภลักษณ์ ใคร้โท้ง เทคโนโลยกีารอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง
190 น.ส. สกลจรรย์ ตรีสินธุไ์ชย เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
191 นาย สถาพร สาภา ฟสิิกส์ทฤษฎี มหาวิทยาลัยนเรศวร
192 น.ส. สมใจ เตียนพลกรัง เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
193 น.ส. สรญา ใจกล้า กฏีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
194 น.ส. สาวิตรี ธรรมสอน สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
195 น.ส. สินมนัส วิมลภัตรานนท์ วิทยาภูมิคุ้มกนั มหาวิทยาลัยมหิดล
196 น.ส. สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์ สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
197 นาย สิริพงษ์ ดาวเจริญ วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยเีจา้คุณทหารลาดกระบัง
198 น.ส. สิริพร ธิกนัทา วิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
199 นาย สิโรตม์ คุณกติติ วิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
200 นาย สุขสันต์ ข าคง เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
201 น.ส. สุญาณี ทองโชติ ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววิทยาโมเลกลุ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
202 นาย สุทธิพ์รัิชย์ มูลเมือง วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
203 น.ส. สุธาสินี วัตต์มณี วิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
204 นาง สุธิดา ฝ่ายรีย์ วิศวกรรมไฟฟา้และคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
205 นาย สุธี คิดดี เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
206 น.ส. สุภาภรณ์ ยางงาม วิทยาภูมิคุ้มกนั มหาวิทยาลัยมหิดล
207 น.ส. สุภาวดี มณีเกษร ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
208 นาย สุเมธี ส่งเสมอ อตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
209 นาย สุรพงษ์ ปัญญาทา วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
210 นาย สุระ ลาภทวี วิศวกรรมไฟฟา้ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง
211 น.ส. สุรัสสา ศรีวิชัย วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
212 นาย สุริยะ พงษ์หมู วิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
213 น.ส. สุวพชิชา บุญธรรม วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
214 นาย สุหฤท มาศเมฆ วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง
215 นาย เสกสรร เหลาผา ฟสิิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
216 น.ส. หรรษา ปราณีจติต์ วิทยาภูมิคุ้มกนั มหาวิทยาลัยมหิดล
217 น.ส. อโณทัย สุวรรณิโรจน์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
218 นาย อติ บุรัสการ จลุชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
219 น.ส. อธิกา วงค์กวานกลม วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน่
220 น.ส. อธิชา กติติวัฒโนคุณ อณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
221 น.ส. อนงค์ คิดดี จลุชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
222 น.ส. อภิญญา สิงห์ฆาฬะ เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
223 นาย อภิรักษ์ วิเศษชาติ พนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวิศวกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
224 น.ส. อภิษฏา เรืองเกตุ วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
225 นาย อรรถพล แกว้โสนด ฟสิิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
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รำยชื่อผู้สมัครทุน คปก. รุ่นที ่17

ชื่อนักศึกษำ
226 นาย อรรถสุนทร ไตรสุวรรณ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
227 น.ส. อจัจมิา จนัท์แสนโรจน์ วิทยาการสืบพนัธุสั์ตว์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
228 น.ส. อญัชลีพร อ่ าเอี่ยมศรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน่
229 นาย อานนท์ เศษสูงเนิน เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
230 น.ส. อาภาภรณ์ เทียมสินสังวร วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
231 นาย อทิธิพล จงใจ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
232 น.ส. อศิราพร พณิฐะ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
233 นาย อสิรชัย บูรณะอรรจน์ สถาปัตยกรรมพืน้ถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
234 นาย อกุฤษฏ์ เฉลิมแสน พหุวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
235 นาย อดุม เหลาออ่น ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
236 น.ส. อฬุาริกา ลือสกลุ เคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
237 นาย เอกชา มูลวิริยกจิ สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
238 น.ส. ไอระดา พณิทอง อายรุศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ทีม่ีรำยชื่อดังต่อไปน้ีกรุณำติดต่อกลับ คปก. 
ล ำดับ สำขำ สถำบนั
239 นาย เกรียงไกร มีถาวร พชืสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
240 นาย ทมนัย ล าทา ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
241 นาย ทวีศักด์ิ แกว้มณี ฟสิิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
242 น.ส. พมิพช์ญา เหลืองอร่ามเวช ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
243 นาย ภัค ไทยชนะ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
244 น.ส. อรวิภา อรเพชร เคมี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
245 นาย อาณัฐชัย ม้ายอเุทศ เภสัชวิทยาและพษิวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
246 น.ส. อาลิตา ฉลาดดี สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมำยเหตุ *ผู้สมัครล าดับที ่1-238 ใบสมัครของท่านจะถกูน าเขา้สู่กระบวนการพจิารณาต่อไป ทัง้นี้หากต้องการเอกสารเพิม่เติม
             คปก. จะติดต่อไปยงัท่านโดยตรง
            ** ผู้สมัครล าดับที ่239-246 กรุณาติดต่อกลับ คปก. ที ่0-2278-8270 ภำยใน 14 มกรำคม 2558

ชื่อนักศึกษำ
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