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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ืออำจำรย์
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 สกสว.ท่ี

รับผิดชอบ

e-mail

1 PHD59K0002 น.ส. ประภากร วิสิฐพงศ์พันธ์ รศ.ดร. กาญจนา อู่สุวรรณทิม อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

2 PHD59K0003 นาย กมล ยากูล ผศ.ดร. ทนงศักด์ิ ไชยาโส จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

3 PHD59K0004 น.ส. ภรณ์พุทธชาติ โสตะ ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

4 PHD59K0005 น.ส. รุจิรา โนนสะอาด รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

5 PHD59K0006 น.ส. กุลวดี พงษ์เภา รศ.ดร.มล. เสาวรส สวัสดิวัฒน์ เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

6 PHD59K0007 น.ส. รุ่งฤดี ทัพศิลา รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

7 PHD59K0008 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี รศ.ดร. กนกวรรณ จารุก าจร อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

8 PHD59K0009 นาย ศรวิทย์ พนาบ ารุง รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

9 PHD59K0011 น.ส. ณัฐฌา จตุวรพฤกษ์ ผศ.ดร. วรพล เกียรติกิตติพงษ์ นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

10 PHD59K0012 น.ส. จุติพร อยู่เกิด ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

11 PHD59K0013 นาย ปุณชรัชต์ ปิลอง รศ.ดร. อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

12 PHD59K0015 น.ส. เมธาวดี ไชยสมบูรณ์ ศ.ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

13 PHD59K0016 นาย วธัญญู เก้าเอี ยน รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

14 PHD59K0017 น.ส. นีรากร จารุทรรศน์ รศ.ดร. ยุทธนา ข าสุวรรณ์ จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

15 PHD59K0018 น.ส. วิจิตรา ชุ่มบัวทอง รศ.ดร. จิราภรณ์ โตจรัส ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

16 PHD59K0019 น.ส. ณิชากร เพ็งผล ผศ.ดร. อนุสรณ์ ลังกาพินธ์ ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

17 PHD59K0020 น.ส. กานต์รวี ฮ่ันสกุล รศ.ดร. นิรมล อุตมอ่าง ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

18 PHD59K0021 นาย รวีโรจน์ ศุภรตุลธร ศ.ดร. สุเทพ สวนใต้ จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

19 PHD59K0023 น.ส. ดลนภา ยะมะโน รศ.ดร. มุกดา ภัทราวราพันธ์ จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

20 PHD59K0024 น.ส. สุรีพร สุริยะพรหม ผศ.ดร. ย่ิงมณี ตระกูลพัว ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

21 PHD59K0025 น.ส. กัญญ์กุลณัช ค าปวง รศ.ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

22 PHD59K0026 น.ส. มนัสนันท์ นามหงษา ผศ.ดร. วินิตา บุณโยดม จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

23 PHD59K0027 น.ส. วรรณพิมล เกรียงวานิช รศ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

24 PHD59K0028 น.ส. เบญจวรรณ ดุนขุนทด รศ.ภก.ดร. เกรียงศักด์ิ เอื อมเก็บ ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

25 PHD59K0029 น.ส. ณัฐนันท์ จิวะเจริญชัย รศ.ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

26 PHD59K0030 นาย ชุติพงศ์ สุขคะนนท์ ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

27 PHD59K0031 น.ส. สุพัตรา มหาโกสี ศ.ดร. สน่ัน จอกลอย อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

28 PHD59K0032 น.ส. ธนัชพร ค าสุวรรณ์ ศ.ดร. บรรเจิด จงสมจิตร ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

29 PHD59K0033 นาย วิทวัส พิมพ์ศรี รศ.ดร. วิระสิทธ์ิ อ่ิมถวิล อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

30 PHD59K0034 น.ส. อภิสรา สมเทศน์ ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

31 PHD59K0035 น.ส. วิชชุตา จันทร์ศิริ รศ.ดร.น.สพ. ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

32 PHD59K0037 นาย วรรธนศักด์ิ สุขสง ผศ.ดร. สมพงศ์ โอทอง จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

รำยช่ือ นักศึกษำ และ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ทุน คปก. รุ่นท่ี 19  ท่ีมอบหมำยให้ วช. จ ำนวน 196 คน

ช่ือน.ศ.
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33 PHD59K0038 น.ส. จิรพรรณ สัจจารักษ์ ผศ.ดร. การุณ ทองประจุแก้ว นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

34 PHD59K0039 นาย เกียรตินัฏพล จึงเจริญพูน ศ.ดร. วิโรจน์ บุญอ านวยวิทยา ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

35 PHD59K0040 น.ส. นันทพร พรหมด า รศ.ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

36 PHD59K0041 นาย ฐตวัชร ยอดรักษ์ รศ.ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

37 PHD59K0042 นาย พีรสิทธ์ิ มหาสุวรรณชัย ผศ.ดร. ชัยณรงค์ อธิสกุล ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

38 PHD59K0043 นาย กิติพงศ์ กิติ ผศ.ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

39 PHD59K0044 น.ส. อุไรวรรณ ภูนาพลอย ผศ.ดร. ล าใย ณีรัตนพันธ์ุ อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

40 PHD59K0046 น.ส. พรพิมล บริวัน รศ.ดร. นรินทร์ เพชร์โรจน์ เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

41 PHD59K0047 น.ส. สุภัสสร เพ็งนาม ศ.ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

42 PHD59K0048 น.ส. สายทิพย์ ทิพย์ปาน ผศ.ดร. ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

43 PHD59K0049 น.ส. ศิริลักษณ์ รัตนบรรยงค์ ศ.ดร. สุภา หารหนองบัว ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

44 PHD59K0050 น.ส. พรพิมล จันทะรักษ์ ผศ.ดร. ดวงกมล ขันธเลิศ เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

45 PHD59K0051 น.ส. ดวงกมล เลิศบรรลือชัย ผศ.ดร. ธนรรถ ชูขจร เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

46 PHD59K0052 น.ส. อรณิชา แช่มประเสริฐ รศ.ดร. ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

47 PHD59K0053 น.ส. สุชาดา แก้วอินทร์ รศ.ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

48 PHD59K0055 นาย ธนิก หม่ืนค าวัง อ.ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

49 PHD59K0056 นาย ธิติอนันต์ กุลศิริรัตน์ รศ.ดร. กอบธัม สถิรกุล อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

50 PHD59K0057 นาย ปภพ บรรณาธรรม รศ.ดร. สุนันท์ ลิ มตระกูล ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

51 PHD59K0058 น.ส. ระวีวรรณ เวียงแสง รศ.ดร. ปัญชลี วาสนสมสิทธ์ิ ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

52 PHD59K0059 น.ส. รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธ์ิ ศ.ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์ อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

53 PHD59K0060 น.ส. ยุวดี จันทะศิริ รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรก าแหง จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

54 PHD59K0061 น.ส. พรพิตรา ประเทศรัตน์ ศ.นพ. พิสิฐ ตั งกิจวานิชย์ ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

55 PHD59K0062 น.ส. ธิดารัตน์ รัตนบุรี ผศ.ดร. พจนพร ไกรดิษฐ์ นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

56 PHD59K0063 น.ส. เพียงดิน ไชยโพธ์ิ ผศ.ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์ จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

57 PHD59K0065 น.ส. ดาราพร เชื ออ่อน รศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา (ภัทรกิจก าจร) อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

58 PHD59K0066 นาย วีรณัฐ สกุลลิขเรศสีมา รศ.ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

59 PHD59K0067 นาย ชนะดล สุภาพงษ์ รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

60 PHD59K0068 น.ส. สุภาพ นนทะสันต์ รศ.ดร. อนุชิตา มุ่งงาม ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

61 PHD59K0069 น.ส. พชรพร ศรีสัยแก้ว ศ.พญ. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

62 PHD59K0070 น.ส. ฉัตรฤทัย หมีไทย ศ.ดร. สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

63 PHD59K0071 น.ส. นันทมล ลิมป์พิทักษ์พงศ์ รศ.ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธ์ิ ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

64 PHD59K0072 น.ส. นิตยา วิริยา ผศ.ดร. วงศ์ พะโคดี จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

65 PHD59K0073 น.ส. ธนาภรณ์ รักการ รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์ จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

66 PHD59K0074 น.ส. ภัคธีรา ศรีโภคา รศ.ดร. สรรพสิทธ์ิ กล่อมเกล้า จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th
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67 PHD59K0075 นาย ภคภูมิ สารพัฒน์ รศ.ดร. ดวงกมล เบ้าวัน เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

68 PHD59K0076 น.ส. ศิริพร โนนเขวา รศ.ดร. ศักดา ดาดวง อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

69 PHD59K0077 น.ส. นพลักษณ์ พรหมจรรย์ รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

70 PHD59K0078 นาย แสนชัย นารี รศ.ดร. กันทิมา สุวรรณพงศ์ ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

71 PHD59K0079 น.ส. ปริศนา รอบคอบ ผศ.ดร. ศิริกาญจนา ทองมี ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

72 PHD59K0080 น.ส. จงจิต ชลิตางกูร ผศ.ดร. ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

73 PHD59K0081 น.ส. ปิยะรัตน์ ก่ิงโกศล รศ.ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

74 PHD59K0082 น.ส. รุ้งอรุณ สายมุ้ง ผศ.ดร. รักชาติ ไตรผล เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

75 PHD59K0085 น.ส. รัดจิต ตัณฑเสน รศ.ดร. ปริศนา ปริพัฒนานนท์ นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

76 PHD59K0086 น.ส. ฟ้า เชื อหงษ์ทอง รศ.ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

77 PHD59K0087 น.ส. สุพัตรา บัลลังก์ รศ.ดร. ฤดีกร วิวัฒนปฐพี นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

78 PHD59K0088 น.ส. สุกาญจนา ก าลังมาก ศ.ดร.ภก. ธีระพล ศรีชนะ นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

79 PHD59K0090 น.ส. มัทนียา สารกุล รศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

80 PHD59K0091 น.ส. จันทริการ์ กุมาร อโรร่า รศ.ดร. วโรดม เจริญสวรรค์ เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

81 PHD59K0092 น.ส. ภัทรานิษฐ์ นฤวรนนท์ รศ.ดร. พัฒนา เหล่าไพบูลย์ อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

82 PHD59K0093 น.ส. ปรางทิพย์ ปฤชานนท์ รศ.ดร. นฤมล มาแทน จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

83 PHD59K0094 นาย กิตติภัทร อุปาลี ผศ.ดร. อติพร แซ่อึ ง ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

84 PHD59K0095 น.ส. นันทริกา เทียมชู รศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

85 PHD59K0096 น.ส. ชนม์ชนก สัมฤทธ์ิ รศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

86 PHD59K0097 นาย คณิน อานันทนะสุวงศ์ รศ.ดร. รอย คูเวนเบิร์ก อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

87 PHD59K0098 นาย วิทยา แป้นวงษา รศ.ดร. อาทิตย์ ไชยร้องเด่ือ อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

88 PHD59K0099 นาย บุรเทพ โชคธนานุกูล รศ.ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

89 PHD59K0100 น.ส. นวลทิพย์ วันทนะ รศ.ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

90 PHD59K0101 นาย จักรกฤษ เติมฤทธิกุล ศ.ดร. ไพศาล มุณีสว่าง เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

91 PHD59K0102 น.ส. นาฏยา ด าค า ศ.ดร. สุรพล อิสรไกรศีล เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

92 PHD59K0104 น.ส. ณัฐกานต์ จิตพิมพ์ รศ.ดร. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

93 PHD59K0105 น.ส. เพ็ญนภา คณาเอกวิชภรณ์ผศ.ดร. จงดี บูรณชัย นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

94 PHD59K0106 น.ส. รสธร สุนทรัช ศ.ดร. ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

95 PHD59K0107 น.ส. กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล ศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธ์ุ ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

96 PHD59K0108 น.ส. พิมพ์ชนก สกุลพงษ์ปิติพร ศ.ดร. อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

97 PHD59K0109 นาย ฐกร จันทะดี รศ.ดร. ธวัชชัย แพชมัด นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

98 PHD59K0110 น.ส. นพรัตน ผดุงเจริญ รศ.ดร. ธีรศักด์ิ โรจนราธา นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

99 PHD59K0111 น.ส. ณภัสสรณ์ ไสยสิทธ์ิ ศ.ดร.ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

100 PHD59K0112 น.ส. ศิริลักษณ์ พรมรักษ์ ศ.ดร. เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th
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101 PHD59K0113 น.ส. ปรางทิพย์ นนท์ขุนทด รศ.ดร. อัญชุลี ฉวีราช (สุกแสงปัญญา) อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

102 PHD59K0114 น.ส. ธีรนุช นาชัยธง รศ.ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

103 PHD59K0115 น.ส. อรวี แก้วประเสริฐ ผศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

104 PHD59K0116 น.ส. พรสวรรค์ เนตรเจริญสิริสุขศ.ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

105 PHD59K0117 น.ส. กมลภัทร์ วงศ์ทวีปกิจ รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

106 PHD59K0118 นาย สุรเมธ อิสรานุวัฒน์ชัย ศ.นพ. เกื อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

107 PHD59K0119 น.ส. พิรญาณ์ พิชญาธนากร รศ.ดร. ประชุมพร คงเสรี จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

108 PHD59K0120 น.ส. นิภาพร อัครกิตติโชค ศ.ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

109 PHD59K0121 น.ส. ศิรดา สังสินชัย ผศ.ดร. ชลิดา เนียมนุ้ย ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

110 PHD59K0122 นาย วราวิทย์ เอกอินทุมาศ รศ.ดร. ทวิช พูลเงิน ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

111 PHD59K0123 นาย พีรวิชญ์ ลิมป์ลาวัณย์ ผศ.ทพญ.ดร. อัญชลี วัชรักษะ ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

112 PHD59K0124 นาย วันฉัตร แสวงศักด์ิ ศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

113 PHD59K0125 น.ส. สกาวเดือน บุญเสง่ียม ผศ.ดร. นันทนา สีสุข จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

114 PHD59K0126 นาย วราทิตย์ เสมรัตน์ ศ.ดร. พรงาม เดชเกรียงไกรกุล จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

115 PHD59K0129 น.ส. สนธินี ไวยารัตน์ รศ.ดร. สุวรรณา (กิจผาติ) บุญตานนท์ เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

116 PHD59K0130 น.ส. ปรียานุช ศุภโชคสุนทร รศ.ดร. พีระศักด์ิ เภาประเสริฐ เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

117 PHD59K0131 นาย ธราพงษ์ ศรีสงคราม รศ.ดร.ภญ. นาถธิดา วีระปรียากูร อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

118 PHD59K0132 นาย บัณฑิต ค าศรี รศ.ดร. พรพรรณ พ่ึงโพธ์ิ ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

119 PHD59K0133 นาย วิรายุ สุทธิภาศิลป์ รศ.ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

120 PHD59K0134 นาย พุทธิวัฒน์ ทองวงศ์ รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

121 PHD59K0135 น.ส. รพีพรรณ สูณรงค์ รศ.ดร.ภก. ปิติ จันทร์วรโชติ ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

122 PHD59K0136 น.ส. ศิริพรรณ นาคน้อย รศ.ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

123 PHD59K0137 น.ส. ปวรรณรัตน์ ชลอรักษ์ รศ.ดร. ไกร มีมล เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

124 PHD59K0138 น.ส. นาริตา ชัยธิมา รศ.ดร. อรัญญา ศิริผล ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

125 PHD59K0139 น.ส. ธนชาภา จันทลิกา รศ.ดร. ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

126 PHD59K0140 น.ส. ปฐมพร คลังวิเชียร รศ.พญ.ดร. กนิษฐา ภัทรกุล ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

127 PHD59K0141 น.ส. วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ รศ.ดร. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

128 PHD59K0142 น.ส. อัชฌาภรณ์ เอ๊ียบศิริเมธี ศ.ดร. เกศินี โชติวานิช อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

129 PHD59K0143 นาย วุฒิชัย สีนอเนตร รศ.ดร. วิษณุ เพชรภา อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

130 PHD59K0144 Ms. Phannika Khoutsavang รศ.ดร. อมรรัตน์ โมฬี ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

131 PHD59K0145 Mr. Aung Khine Linn Assist.Prof.Dr Gerd Katzenmeier เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

132 PHD59K0146 นาง Nguyen Thi Tu Anh ผศ.ดร. อัมพร จิรัฐติกร ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

133 PHD59K0147 Ms. Pham Le Phuong Tu รศ.ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

134 PHD59K0149 นาย Daoheuang Keochanh รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th
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135 PHD59K0150 นาย พิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง อ.ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

136 PHD59K0151 น.ส. กฤติมา คงประเวศ รศ.ดร. ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

137 PHD59K0152 น.ส. นันทิกานต์ ธรรมนูญ ผศ.ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

138 PHD59K0153 น.ส. จิรวัส ประทุมวัน รศ.ดร. ชลภัทร สุขเกษม อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

139 PHD59K0154 น.ส. พัชริยา เวลุตัง รศ.ดร. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

140 PHD59K0155 น.ส. พิริยาภรณ์ สังขปรีชา รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

141 PHD59K0156 น.ส. ชนิตา บุณกานนท์ รศ.ดร. อารีย์ ชูด า นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

142 PHD59K0157 น.ส. วจีพร มณีโชติ ศ.ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

143 PHD59K0158 น.ส. อารยา รัตนศรี รศ.ดร.พญ. สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

144 PHD59K0159 นาย ภาวัต ไชยพิเดช ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

145 PHD59K0160 นาย ภวัต ตันสุรัตน์ รศ.ดร. ณัฐสิทธ์ิ เกิดศรี อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

146 PHD59K0162 นาย อภิสิทธ์ิ มนัสสา รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

147 PHD59K0163 น.ส. นิศาชล เพราะบุญ ผศ.ดร. ศักด์ิชัย เสถียรพีระกุล ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

148 PHD59K0164 น.ส. สุนทรียา สาเนียม รศ.ดร. ขจรศักด์ิ บัวระพันธ์ เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

149 PHD59K0165 น.ส. สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

150 PHD59K0166 น.ส. ชมพูนุส สรรพโส รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์ อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

151 PHD59K0167 น.ส. ณัฏฐา จึงเจริญพานิชย์ รศ.ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

152 PHD59K0168 น.ส. อรณัญช์ จันทนิตย์ รศ.ดร. ปราณี ภิญโญชีพ เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

153 PHD59K0169 นาย กวินวุธ สมสุนันท์ อ.ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

154 PHD59K0170 นาย คณกร พลศิริ รศ.ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

155 PHD59K0171 นาย สัณฐิติ อยู่มาก รศ.ดร. อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

156 PHD59K0172 นาย นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล ผศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

157 PHD59K0173 น.ส. อาภัสนันท์ วิยะนัด รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

158 PHD59K0174 น.ส. อรอุมา วิชัยกุล รศ.ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

159 PHD59K0175 นาง สาวิตรี สุวรรณแสง ศ.ดร. วิไล รังสาดทอง เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

160 PHD59K0176 น.ส. กาญจนา คุณพาที ผศ.ดร. อัญชลี ส าเภา ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

161 PHD59K0177 นาย ทิพย์ธนวัฒน์ พงษ์วัฒนา รศ.ดร. โจนาธาน โฮยิน ชาน ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

162 PHD59K0178 น.ส. ชนกานต์ สืบกระแส ผศ.ดร. อภิชาติ วิทย์ตะ อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

163 PHD59K0180 น.ส. สกาวรัตน์ บุญวรรโณ รศ.ดร. เกษตรชัย และหีม นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

164 PHD59K0181 น.ส. พรรวินท์ อัคคะชัยรินทร์ อ.ดร. จ าเรียง ธรรมธร อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

165 PHD59K0182 นาย กิตตินันท์ วันสาสืบ ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

166 PHD59K0183 น.ส. ปาล์มริน แดนศิริมา รศ.ดร. ระพี อูทเคอ ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

167 PHD59K0184 น.ส. ชุติมา ตันอภิชาตสกุล รศ.ดร. พัชรีย์ พริบดีเวช ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

168 PHD59K0186 น.ส. ศรัญญา พันปี ศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th
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169 PHD59K0187 น.ส. ยุวันดา อินจงกล รศ.ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ลัลธริมา Luntharima@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

170 PHD59K0190 น.ส. วนิดา พิมพ์เพ็ชร์ รศ.ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

171 PHD59K0191 น.ส. ภัทรลาวัลย์ สิทธิจู ผศ.ดร. พีรพรรณ โปธาเจริญ จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

172 PHD59K0192 นาย วสวัตต์ิ อินทรานุสรณ์ รศ.ดร. เมธา รัตนากรพิทักษ์ เยาวดี yaowadee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

173 PHD59K0193 นาย วรรษพล ยิ มแก้ว รศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

174 PHD59K0194 น.ส. จิรัชญา พวงเสรี รศ.สพ.ญ.ดร. รุ่งทิพย์ ชวนช่ืน ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

175 PHD59K0195 นาย ประวิทย์ ธรรมทะ ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

176 PHD59K0196 น.ส. กษรัตน์ พรมคุณ รศ.ดร. อมรรัตน์ โมฬี ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

177 PHD59K0198 น.ส. ฐิตา ซ่อนกล่ิน รศ.ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

178 PHD59K0199 น.ส. นริศศา กัลยากาญจน์ ผศ.ดร. นาวี กังวาลย์   จักรพันธ์ jakkapan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

179 PHD59K0200 นาย ธนวัฒน์ วงษา ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

180 PHD59K0201 นาย วันเฉลิม ชนะเลิศ ศ.ดร. เสริม จันทร์ฉาย นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

181 PHD59K0202 นาย รุจิภาส ส าราญบ ารุง ผศ.ดร. อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร อนุสสรา anussara@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

182 PHD59K0203 น.ส. ปัทมาภรณ์ คล่องแคล่ว ผศ.ดร. โอภาส บุญเกิด นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

183 PHD59K0204 น.ส. พรรณศิริ บุญน้อย รศ.ดร. จิรศักด์ิ วงศ์เอกบุตร ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

184 PHD59K0205 น.ส. พีรรัตน์ ดวงต๊ิบ ผศ.ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th

185 PHD59K0206 นาย สุปัญญา อันเนตร์ ศ.ดร. สมศักด์ิ ปัญหา ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

186 PHD59K0207 น.ส. นภาดา ลีลาประชากุล อ.ดร. ปิยจิต วัชรศิษย์ อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

187 PHD59K0208 นาย นิล โตวิวัฒน์ อ.ดร. สุวิทย์ ล้อประเสริฐ อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

188 PHD59K0209 น.ส. พรธิดา ครบพรชัย รศ.ดร. ภูมิ อดิศักด์ิวัฒนา อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

189 PHD59K0210 นาย ก าชัย แซ่ปัง รศ.ดร. ดวงดาว ฉันทศาสตร์ อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

190 PHD59K0211 น.ส. ประภัสสร แซ่ตั ง ศ.ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

191 PHD59K0212 นาย เกียรติศักด์ิ พรหมสุวรรณ์ ผศ.ดร. วรากร ล่ิมบุตร นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

192 PHD59K0214 น.ส. กุลชลี เด่ียวเจริญ รศ.ดร. เนติ สุขสมบูรณ์ อุษณี utsanee@trf.or.th จินตหรา jintara@trf.or.th

193 PHD59K0215 น.ส. สิรีธร ขาวนวล ผศ.ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

194 PHD59K0216 น.ส. มาริษา ราเขต ผศ.ดร. รัตนา จริยาบูรณ์ นุจรินทร์ nujarin@trf.or.th ปณิตา panita@trf.or.th

195 PHD59K0217 น.ส. วริยา เนมิตกนาม ผศ.ดร. นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ ปาล์ม waranya@trf.or.th น  าฝน namfon@trf.or.th

196 PHD59K0218 น.ส. นิวนา หวังสวัสด์ิ อ.ดร. ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย ธนวรรณ thanawan@trf.or.th โสน sano@trf.or.th
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