
ล ำดับ สถำนะเอกสำร/เอกสำรที่ต้องส่งเพ่ิม

1 นางสาว กมลทิพย์ สุวรรณเดช* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

2 นางสาว กมลวรรณ เริงส าราญ* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

3 นางสาว กรกนก เลิศเดชาภัทร หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

4 นางสาว กรรณาภรณ์ อินทชัย หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

5 นางสาว กฤชติยาภรณ์ คงธนะวานิช หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

6 นาย กฤษฎา ทองมีสี 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

7 นางสาว กฤษณาพร ตันเสถียร Transcript ป.เอก (ระบุภาคและปีการศึกษาที่เข้าเรียน)

8 นาย กสาน จันทร์โต 1. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

9 นางสาว กัญญา ไกรปรุ** 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

10 นางสาว กันตินันท์ ชื่นศิริกุลชัย หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

11 นางสาว กันยา วงศ์วิทย์วิโชติ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

เอกสารแนบหมายเลข 2

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเง่ือนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
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ชื่อนักศึกษำ

รำยละเอียดควำมครบถ้วนของเอกสำรและรำยกำรเอกสำรที่ต้องส่งมำเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบกำรท ำสัญญำรับทุน คปก. รุ่นที่ 21 (รอบที่ 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2561

ส ำหรับผู้ที่ต้องส่งเอกสำรมำเพ่ิมเติมขอให้ส่งเอกสำรมำที่ คปก. ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2561 (ที่อยู่ในกำรจัดส่งโปรดดูท้ำยเอกสำร)



12 นางสาว กาญจนาภรณ์ มาลัยเจริญ 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

13 นางสาว กานต์กนก เจริญพันธุวงศ์ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

14 นางสาว กุลนันทน์ ภูประสิทธิ*์* 1. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

15 นาย เกรียงวิชญ์ ลิมปวิทยากุล หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

16 นาย เขตต์ ขยันยิ่ง 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

17 นาย คมศิลป์ รัตนสร้อย** 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

18 นาย คุณานนต์ จงชาญสิทโธ 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

19 นางสาว จิรนันท์ อาจไพรินทร์ 1. หนังสือรับรองล าดับที่ในชั้นเรียนออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

20 นาย จิรภูมิ บุตรโท หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

21 นาย จิรวิชญ์ ยาดี* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

22 นางสาว จุฑาณี พรมจันทร์ 1. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

23 นาย เจษฎา โฆษิตานนท์ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

24 นางสาว ฉันทกา วงษ์ดนตรี หนังสืออนุมัติเปล่ียนระดับการศึกษาออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเง่ือนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
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ส ำหรับผู้ที่ต้องส่งเอกสำรมำเพ่ิมเติมขอให้ส่งเอกสำรมำที่ คปก. ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2561 (ที่อยู่ในกำรจัดส่งโปรดดูท้ำยเอกสำร)



25 นาย ชัยวัฒน์ บัวจง 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์
2. หนังสือรับรองล าดับที่ในชั้นเรียนออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
3. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

26 นาย ชัยวัฒน์ โสอนุช 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

27 นาย ชัยศิริ เหลืองสินศิริ* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

28 นางสาว ชิดชนก โพธิ์ศรี หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

29 นางสาว ชุติมา จั่นสกุล** 1. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

30 นาย ฐิติภัทร์ โปฎก* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

31 นางสาว ฒาลัศมา จุลเพชร* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

32 นางสาว ณภคภร ภูษินันตกุล 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

33 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

34 นาย ณัฐดนัย เลิศสุโภชวณิชย์ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

35 นาย ณัฐนันท์ ผลงาม หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

36 นาย ณัฐพงษ์ ยาวุฒิ 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

37 นาย ณัฐพล ปักการะนัง ครบ

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเง่ือนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
                                                                                                                                                                    หน้า 3/11

ส ำหรับผู้ที่ต้องส่งเอกสำรมำเพ่ิมเติมขอให้ส่งเอกสำรมำที่ คปก. ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2561 (ที่อยู่ในกำรจัดส่งโปรดดูท้ำยเอกสำร)



38 นาย ณัฐเมธี ตู้จินดา 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์
2. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์
3. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

39 นาย ณัฐวุฒิ เดชะ ครบ

40 นางสาว ณัฐินี ณ เชียงใหม่* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

41 นางสาว ดารชาต์ สุวรรณบ ารุง 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

42 นางสาว ตวงทอง บุญมาชัย 1. หนังสือรับรองล าดับที่ในชั้นเรียนออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

43 นาย แทนไท พลวัฒน์ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

44 นาย ธนพนธ์ กาญสอาด 1. หนังสือรับรองล าดับที่ในชั้นเรียนออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์ 
3. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

45 นาย ธนวัฒน์ พวดรักษา 1. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานะภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

46 นางสาว ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง ครบ

47 นางสาว ธิดารัตน์ สิทธิศักด์ิ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

48 นาย ธีรวัฒน์ จันทรัตน์** 1. หนังสือรับรองล าดับที่ในชั้นเรียนออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

49 นางสาว นภัสสร พูลสวัสด์ิ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

50 นางสาว นรินทร์สิรี เชียงพันธ์* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

ส ำหรับผู้ที่ต้องส่งเอกสำรมำเพ่ิมเติมขอให้ส่งเอกสำรมำที่ คปก. ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2561 (ที่อยู่ในกำรจัดส่งโปรดดูท้ำยเอกสำร)

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเง่ือนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
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51 นางสาว นัทธมน เพชรกล้า* หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

52 นางสาว นันท์ทิพย์ ประทุมทรัพย์ 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

53 นางสาว นิฤมล ใจเหล็ก หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

54 นาย บัญชา ราชมณี หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

55 นาย บุคอรี ปุตสะ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

56 นาย เบญจมินทร์ อ่องนก 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

57 นางสาว ปรวี กตัญญูตะ* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

58 นางสาว ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม ครบ

59 นางสาว ปุณยนุช บวรจิณณ์ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

60 นาย ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์ Transcript ป.เอก (ระบุภาคและปีการศึกษาที่เข้าเรียน)

61 นาย พงษ์ศิริ เขียวแสงใส Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์

62 นางสาว พรชนก สุขศิริ 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

63 นาย พรเทพ พิพิธสุนทรศานต์ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

ส ำหรับผู้ที่ต้องส่งเอกสำรมำเพ่ิมเติมขอให้ส่งเอกสำรมำที่ คปก. ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2561 (ที่อยู่ในกำรจัดส่งโปรดดูท้ำยเอกสำร)

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเง่ือนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
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64 นางสาว พรไพลิน อุปนันท์** หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

65 นาย พศวีร์ มงคลปทุมรัตน์ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

66 นางสาว พัชรี มณีรัตน์ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

67 นางสาว พิมวรางค์ สุขการัณย์* 1. หนังสือรับรองล าดับที่ในชั้นเรียนออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
3. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

68 นาย พีรัชชัย นครังกุล 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

69 นางสาว แพรว เที่ยงพิมล หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

70 นางสาว ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

71 นางสาว ภัทรภร ล้ิมทรงธรรม หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

72 นาย ภาคิน จริตงาม หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

73 นางสาว ภาสิกา เฉลิมพรมมา ครบ

74 นางสาว มณฑิสา มังคะลี ครบ

75 นางสาว มานิตา ยิ้มเจริญ 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

76 นางสาว ยุวรี โชคสวนทรัพย์* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

ส ำหรับผู้ที่ต้องส่งเอกสำรมำเพ่ิมเติมขอให้ส่งเอกสำรมำที่ คปก. ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2561 (ที่อยู่ในกำรจัดส่งโปรดดูท้ำยเอกสำร)

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเง่ือนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
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77 นางสาว รวิพร พรมสูง 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

78 นาย รักษธิวัท งามรัตนกุล หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

79 นางสาว รัตนวรรณ ต้ังพรเจริญ 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

80 นางสาว รัสนีย์ บิสนุม ครบ

81 นางสาว ร่ืนฤทัย อุดรโสม* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

82 นาย รุจิกร จงสุวรรณวัฒนา 1. Transcript ป.เอก (ระบุภาคและปีการศึกษาที่เข้าเรียน)
2. หนังสือลาออกจากทุนเดิม/ยินยอมรับทุนร่วม

83 นางสาว ฤทัยรัตน์ วงศ์อ่อง 1. หนังสือรับรองล าดับที่ในชั้นเรียนออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

84 นางสาว ลักขิกา ปันทิยะ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

85 นางสาว วกุลกัณย์ ศิริรักษ์โสภณ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

86 นาย วงศธร พุ่มพวง 1. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

87 นาย วรพงศ์ เขาดี 1. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

88 นางสาว วรัญญา ศึกษา หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

89 นางสาว วรัญญา ศรีริน หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

ส ำหรับผู้ที่ต้องส่งเอกสำรมำเพ่ิมเติมขอให้ส่งเอกสำรมำที่ คปก. ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2561 (ที่อยู่ในกำรจัดส่งโปรดดูท้ำยเอกสำร)

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเง่ือนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
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90 นางสาว วราลี เรือนค า หนังสือรับรองสถานะภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

91 นางสาว วรินทร จันทร์เสน หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

92 นางสาว วริยา นิรชรกุล 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

93 นางสาว วศิพิมพ์ ชาญศิริวัฒน์* 1. หนังสือรับรองสถานะภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

94 นางสาว วัฏธิการ์ วงศ์พยัคฆ์ 1. หนังสืออนุมัติเปล่ียนระดับการศึกษาออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

95 นางสาว วิจรรย์ ด่านก้าวหน้า หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

96 นางสาว วิภาณี มีศิลป์ 1. หนังสืออนุมัติเปล่ียนระดับการศึกษาออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

97 นาย วิศลย์ เหล่าเจริญสุข* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

98 นางสาว วีจาริน ปภุสสโร** ครบ

99 นางสาว ศศิธร คูหาอุดมลาภ ครบ

100 นางสาว ศศิวิมล พรมสาร* หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

101 นางสาว ศิรภัสสร อนุสราภรณ์ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

102 นางสาว ศิวิมล กาจู 1. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเง่ือนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
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103 นาย ศุภกิจ เอียดตรง ครบ

104 นางสาว ศุภรัตน์ บุญสุข หนังสืออนุมัติเปล่ียนระดับการศึกษาออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

105 นางสาว ศุภาพิชญ์ คันธาวัฒน์** หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

106 นาย สกล สุนันทราภรณ์* หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

107 นาย สงกรานต์ จันต๊ะคาด หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

108 นาย สพล เสมเสริมบุญ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

109 นาย สรายุทธ กรวิรัตน์ 1. หนังสือรับรองล าดับที่ในชั้นเรียนออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. หนังสือรับรองสถานะภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

110 นาย สิทธัตถ์ ชุมศรี 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

111 นางสาว สิรินทร์ สิทธิวณิชย์ชัย 1. หนังสือรับรองล าดับที่ในชั้นเรียนออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

112 นางสาว สุจิตตรา สาระคนธ์** หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

113 นาย สุจิรพงษ์ ภาคจักษุ ครบ

114 นาย สุพล วงศ์วิทย์วิโชติ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

115 นางสาว สุภารัตน์ ใบยา 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

ส ำหรับผู้ที่ต้องส่งเอกสำรมำเพ่ิมเติมขอให้ส่งเอกสำรมำที่ คปก. ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2561 (ที่อยู่ในกำรจัดส่งโปรดดูท้ำยเอกสำร)

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเง่ือนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
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116 นางสาว สุมิตตา เมฆนิติ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

117 นาย สุรเชษฐ์ หงษ์ไกรเลิศ 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

118 นางสาว เสาวภัคย์ ธรรมเสน่ห์ ครบ

119 นาย อดิศักด์ิ ธเนศชัยคุปต์ ครบ

120 นาย อนุชา ปรีชานุกูล 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

121 นาย อนุวัฒน์ ไชยรัตน์ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

122 นาย อนุสรณ์ แสนสี 1. หนังสือรับรองล าดับที่ในชั้นเรียนออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

123 นางสาว อรสุรางค์ วัฒนธรรมสาร 1. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

124 นางสาว อรอุมา จีระกมล หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

125 นางสาว อรุชิดา ข าคมกุล 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

126 นางสาว อรุณศจี แซ่เบ๊ 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

127 นางสาว อรุโณทัย กัลยา หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

128 นางสาว อัจฉราพร ยังวิลัย** หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

ส ำหรับผู้ที่ต้องส่งเอกสำรมำเพ่ิมเติมขอให้ส่งเอกสำรมำที่ คปก. ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2561 (ที่อยู่ในกำรจัดส่งโปรดดูท้ำยเอกสำร)

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเง่ือนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
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129 นางสาว อัญชลี ศรีปัตเนตร 1. หนังสือรับรองล าดับที่ในชั้นเรียนออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน 
2. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์ 
3. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

130 นางสาว อัญชิรญา จันทรปิฎก Transcript ป.เอก (ระบุภาคและปีการศึกษาที่เข้าเรียน)

131 นางสาว อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์** 1. หนังสือรับรองล าดับที่ในชั้นเรียนออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

132 นาย อิงฤทธิ์ รัตนวงศ์นรา 1. Transcript ป.ตรี ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

133 นางสาว อิ่มพร แสนกันค า 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด

134 นางสาว อุษณีย์ นุ้ยเย็น 1. Transcript ป.โท ฉบับสมบูรณ์ 
2. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน

135 นาย เอกชัย ด าเกล้ียง* 1. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอกออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย/ส านักทะเบียน
2. หนังสืออนุมัติลาเรียนเต็มเวลา/ลาออกจากงาน จากต้นสังกัด 

136 นาย เอนกชัย เรืองรัตนากร ครบ

ส ำหรับผู้ที่ต้องส่งเอกสำรมำเพ่ิมเติมขอให้ส่งเอกสำรมำที่ คปก. ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2561 (ที่อยู่ในกำรจัดส่งโปรดดูท้ำยเอกสำร)

กรุณำส่งเอกสำรเพ่ิมเติมทำงไปรษณีย์มำที่
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วงเว็บมุมซอง "เอกสารเพิ่มเติมการท าสัญญาทุนรุ่นที่ 21 รอบที่ 1"

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเง่ือนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
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