
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก 
 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ   

ประจําปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
-------------------------------------------- 

 ตามท่ีได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2557  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ
หน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และประกาศคณะกรรมการ         
ดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน           
ความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของ
กระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปแล้ว  นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกได้ประมวลผลการประเมิน       
ความเหมาะสมในการรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธไิด้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้ 
 

หน่วยท่ี  0320001 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล 

  เน้น Biomechanical Engineering    
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร   
  จํานวน 1 ทุน  

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581201072 นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร 

 
 
 
 
 

 
(สําเนา) 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    
      :  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
 
หน่วยท่ี  0320002 ตามความต้องการของ ภาควิชาวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ไปศึกษาในสาขา  พอลิเมอร์ 
  เน้น Polymer Processing   
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581203990 นางสาววิภาดา เพ็ญโรจน์ 

 
 
 
หน่วยท่ี  0320003 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมระบบราง  

  เน้น การก่อสร้าง/ ติดต้ัง/ ควบคุมระบบราง  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 

     หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581201748 นายปฐวี จินตนา 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    
               :  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได้ 
 
หน่วยท่ี  0320004 ตามความต้องการของ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 (โครงการจัดต้ังหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม) 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ไปศึกษาในสาขา การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) 

  เน้น การออกแบบอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น 
    ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน 
   ราชอาณาจักรเดนมาร์ก หรือสาธารณรัฐฟินแลนด์ 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581200748 นายวณัฐชัย ทัศนีย์ 

 

 
หน่วยท่ี  0320005 ตามความต้องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  คณะเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ไปศึกษาในสาขา Geology/ Geological Science/ Geoscience  

  เน้น Hydrogeology 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์    

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581200402 นางสาวปรเกษ เดชเดโช 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    
               :  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได้ 
 
หน่วยท่ี  0320006 ตามความต้องการของ โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมหุ่นยนต์ 

  เน้น Mechatronics  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย   

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581200677 นายชานน โตวิถีเลิศกุล 

 
 
หน่วยท่ี  0320007 ตามความต้องการของ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

  เน้น วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ 
  (Food Science for Nutrition)  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย 

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป     
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581201509 นางสาวภัทรพร โฆษิตตระกูล 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    
               :  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได้ 
 
หน่วยท่ี  0320008 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ 
  เน้น หล่อโลหะ  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา หรือญ่ีปุ่น    
  จํานวน 1 ทุน 

  

- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

 
 
หน่วยท่ี  0320009 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ไปศึกษาในสาขา การจัดการนวัตกรรม   
  เน้น การจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี หรือวิศวกรรม 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย    

    นิวซีแลนด์  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581203552 นายธนพล โกศลวัฒนา 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    
               :  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได้ 
 
หน่วยท่ี  0320010 ตามความต้องการของ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ไปศึกษาในสาขา การจัดการอุตสาหกรรม   

  เน้น การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์   
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย   
     นิวซีแลนด์  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581204144 นางสาวปวรวรรณ ทองมาก 

 
 
หน่วยท่ี  0320011 ตามความต้องการของ สาขาวิชาฟิสิกส์  สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 ไปศึกษาในสาขา นิวเคลียร์ฟิสิกส์ (Nuclear Physics) 

  เน้น การประยุกต์ใช้งาน Nuclear Reactor สําหรับ BNCT 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟินแลนด์ อิตาลี 
     หรือไต้หวัน      
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581201376 นางสาวชนิสรา วิบูลย์ลาภ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้    
 
หน่วยท่ี  0320012 ตามความต้องการของ ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  
     (ภาคใต้) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
      ไปศึกษาในสาขา ฟิสิกส์  
  เน้น ธรณีฟิสิกส์ 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น    

    หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
  จํานวน 1 ทุน 

  
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581201689 นายภคิน อัศวภาณุวัฒน์ 

 
 
 
 
หน่วยท่ี  0320013 ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา    
 ไปศึกษาในสาขา Nanotechnology   
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ 

    เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป     
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581202442 นางสาวณปภัช พงศบางโพธิ์ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได้                    
 
หน่วยท่ี  0320014 ตามความต้องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเทคโนโลยี 
     (ภาคใต้)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
  เน้น   Bioprocessing  
  (Bioprocess Technology/ Bioprocess Engineering) 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581201162 นางสาวศศินา อินทวงษ์ศรี 

 

 
หน่วยท่ี  0320015 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

  สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     
     (ภาคเหนือ) ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น 

    สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือเครือรัฐออสเตรเลีย  
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581200795 นางสาวศศิชา พรเลิศ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได้                    
 
หน่วยท่ี  0320016 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
     (ภาคเหนือ)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
 ไปศึกษาในสาขา Pharmaceutical Biotechnology/  

  Biopharmaceutical  Sciences 
  เน้น  Bioinformatics & Drug Metabolism/  
         Clinical Pharmacy & Pharmaceutical Care/  
         Biomedicine & Pharmacotherapy/   
         Pharmacogenomics & Pharmacogenetics/  
         Chronopharmacotherapy  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น 
    เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
    สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581201916 นายกษิติ์พัจน์ สายโอให้ 

 
                  
หน่วยท่ี  0320017 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า   

  เน้น วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร   
     ญ่ีปุ่น หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581203098 นายชวัลวิทย์ อยู่วิทยา 

 

 



- 10 - 
 
กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)   
               :  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได้ 
   
หน่วยท่ี  0320018 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมวัสดุ/ วิศวกรรมการผลิต    
  เน้น วัสดุประกอบด้วยไฟเบอร์กลาสหรือคาร์บอนไฟเบอร์ 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย  

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป     
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581202447 นายจิรเมธ ธารแสงประดิษฐ์ 

  
                  
หน่วยท่ี  0320019 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอากาศยาน    

  เน้น  Avionics 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส
    ราชอาณาจักรสวีเดน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581203167 นางสาวปิยพัชร จามีกรกุล 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
  

หน่วยท่ี  0320020 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอากาศยาน     

  เน้น  Mechanical 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส
    ราชอาณาจักรสวีเดน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581200770 นายสรฉัฐ ช่ืนวงศ์อรุณ 

 
                  
หน่วยท่ี  0320021 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ไปศึกษาในสาขา Food Engineering/ Food Process Engineering  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย 
    นิวซีแลนด์  ญ่ีปุ่น  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
    หรือสมาพันธรัฐสวิส      
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581200466 นายนพณัฐ สินธวานุรักษ์ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
  

หน่วยท่ี  0320022 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ไปศึกษาในสาขา Food  Microbiology   
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  

    นิวซีแลนด์  ญ่ีปุ่น  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
    หรือสมาพันธรัฐสวิส   
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581202073 นางสาวพนัชกร สุธรรม 

 
                  
หน่วยท่ี  0320023 ตามความต้องการของ สาขาการแพทย์แผนไทย  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 ไปศึกษาในสาขา พฤกษศาสตร์ 

  เน้น ด้านพืชสมุนไพร   
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  ประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581203270 นางสาวอภิชญา เทพทวีพิทักษ์ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
  

หน่วยท่ี  0320024 ตามความต้องการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 
  เน้น  กระบวนการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  ประเทศญ่ีปุ่น  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

    สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือสาธารณรัฐสิงคโปร์    
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581200395 นายธนัช โรจน์รุ่งศศิธร 

 
 
หน่วยท่ี  0320025 ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมซอฟต์แวร์   
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581201031 นายรณกร รัตนกรพันธ ์
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
  

หน่วยท่ี  0320026 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์          

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล  
  เน้น  การควบคุมอัตโนมัติ  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร   

    หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี     
  จํานวน 1 ทุน 

  

- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

 
 
หน่วยท่ี  0320027 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมการผลิต 

  เน้น  ด้านกระบวนการผลิต การข้ึนรูปวัสดุ  
     การข้ึนรูปโลหะ เครื่องจักรกลการผลิตสมัยใหม่ 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น  

     เครือรัฐออสเตรเลีย หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  จํานวน 1 ทุน 

  

- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

 

 

 

 
 



- 15 - 
 
กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
  

หน่วยท่ี  0320028 ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          

 ไปศึกษาในสาขา ชีววิทยา   
  เน้น  ชีววิศวกรรม (Bionics)  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581203670 นางสาววิริยะณัฐ พลอยอร่าม 

 
 
หน่วยท่ี  0320029 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมพลังงาน  
  เน้น  Renewable Energy       
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น    

     หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581201292 นายนิพิฐ คงพ่วง 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
 

หน่วยท่ี  0320030 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ         

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมพลังงาน    

  เน้น   Application and Conservation of Energy in 
     Industrial Plants and Buildings 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น 

    หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี     
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581204287 นางสาวณัฐธิดา จับจุ 

 
                  
หน่วยท่ี  0320031 ตามความต้องการของ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
  อุทยานวิทยาศาสตร์  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

 ไปศึกษาในสาขา การจัดการนวัตกรรม        
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สาธารณรัฐเกาหลี  

    สาธารณรัฐสิงคโปร์ เครือรัฐออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น  
    นิวซีแลนด์ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581201854 นายพีรธัช ฤทธิกาญจน์ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
  

หน่วยท่ี  0320032 ตามความต้องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์         
 ไปศึกษาในสาขา คณิตศาสตร์    
  เน้น คณิตศาสตร์ประกันภัย  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581201822 นางสาววรดา ชูชัยวัฒนา 

 
                  
หน่วยท่ี  0320033 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช         
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
  เน้น  Computer Networks Artificial Intelligence 
         Computer Security   
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น  
    เครือรัฐออสเตรเลีย หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581202700 นายกฤต กาลวันตวานิช 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
  

หน่วยท่ี  0320034 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม         

 ไปศึกษาในสาขา เคมี     
  เน้น   Biochemistry  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น 

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป      
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581203220 นายปรเมศวร์ อมรทศพรพงศ์ 

 
                  
หน่วยท่ี  0320035 ตามความต้องการของ สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ะวันออกเฉียงเหนือ)          

 ไปศึกษาในสาขา ชีววิทยา 
  เน้น   สัตววิทยา       
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร   

    สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   
    หรือประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581203449 นายธีรเจตน ์ พงษ์สุพรรณ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
  

หน่วยท่ี  0320036 ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม         

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์    
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น   

    สาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี    
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581203756 นางสาวเพ็ญนารถ กล่ันวารี 

 
                  
หน่วยท่ี  0320037 ตามความต้องการของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ         

 ไปศึกษาในสาขา Biomedical Science/ Biomedical Engineering  

  เน้น  Regenerative Medicine      
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  

    สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
  จํานวน 2 ทุน 

  

ลําดับท่ี 1 ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581202889 นายสุกฤษฎิ์ ตรีวารี 

ลําดับท่ี 2 ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581200090 นายตะวัน กิรติวงศ์วรรณ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
   

หน่วยท่ี  0320038 ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ         

 ไปศึกษาในสาขา Materials Engineering for Renewable Energy 
  เน้น  วัสดุเก็บเก่ียวพลังงานจากธรรมชาติ 
     (คลื่น ลม แสงอาทิตย์ ความร้อน) 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น     
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581203770 นายชยพล หล่อธราประเสริฐ 

 
                  
หน่วยท่ี  0320039 ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ        
 ไปศึกษาในสาขา Inorganic Chemistry   

  เน้น  Geopolymer      
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย  
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581202568 นางสาวเพียงรวี ศานติวงศ์สกุล 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
   

หน่วยท่ี  0320040 ตามความต้องการของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ         

 ไปศึกษาในสาขา Biomedical Engineering/ Biomaterial  
  เน้น  Materials Science and Engineering/ 
     Agricultural Sciences/ Pharmaceutical 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย   
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป      
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581203837 นางสาวทักษพร อ่ิมแสงสุข 

 
                  
หน่วยท่ี  0320041 ตามความต้องการของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ        
 ไปศึกษาในสาขา Nanobiotechnology    

  เน้น  Pharmaceutical Technology/ 
    Cosmeceutical Technology     
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย  

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581202458 นางสาวภคนันท์ ประจง 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
  

หน่วยท่ี  0320042 ตามความต้องการของ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี  

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ        
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล      

  เน้น  ระบบ Automation/ Control System    
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี     
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581203367 นายกฤตภาส บุญปสาท 

 
                  
หน่วยท่ี  0320043 ตามความต้องการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ          

 ไปศึกษาในสาขา ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics)      
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย  
    นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581200251 นางสาวภัทราพร สิงคนิภา 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320044 – 0320047)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
 
หน่วยท่ี  0320044 ตามความต้องการของ โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ภาคใต้)  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering)      
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย  

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581202033 นางสาวนภัสสร นพสุวรรณ 

 

  
หน่วยท่ี  0320045 ตามความต้องการของ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
(ภาคใต้)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์          

 ไปศึกษาในสาขา นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร    
  เน้น  Agricultural Waste Treatment Technology    
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น หรือเครือรัฐออสเตรเลีย    
  จํานวน 1 ทุน 

  

- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320044 – 0320047)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
 
หน่วยท่ี  0320046 ตามความต้องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(ภาคใต้)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 ไปศึกษาในสาขา คณิตศาสตร์ (Pure Mathematics)   

    เน้น  Linear  Algebra 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น  

    หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี    
  จํานวน 1 ทุน 

  

- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

 

  
หน่วยท่ี  0320047 ตามความต้องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
(ภาคใต้)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต          

 ไปศึกษาในสาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์        
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 

    หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี      
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581201734 นางสาวชญปัณฑิกาณ์ อินทร์ด้วง 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320048 – 0320052)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
 
หน่วยท่ี  0320048 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ภาคเหนือ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร             

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  

  เน้น  วิศวกรรมระบบไมโคร (Microsystem Engineering) 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย   
    นิวซีแลนด์ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581202752 นางสาวนิพัทธา วงศ์วิเศษ 

 

  
หน่วยท่ี  0320049 ตามความต้องการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาการจัดการสารสนเทศ   
(ภาคเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยพะเยา            

 ไปศึกษาในสาขา การจัดการเทคโนโลยี     

    เน้น  Logistics Management 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์   
    เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน  
     หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581200628 นางสาวอมลวรรณ จิตตามัย 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320048 – 0320052)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
 
หน่วยท่ี  0320050 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ภาคเหนือ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมการราง/ วิศวกรรมขนส่งทางราง  

  เน้น Light Rail System/ Tram/ Rapid Transit  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
    หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี    
  จํานวน 1 ทุน 

  

- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

 

  
หน่วยท่ี  0320051 ตามความต้องการของ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(ภาคเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์            

 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม   
  เน้น Big Data      
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา        
  จํานวน 1 ทุน 

  

- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320048 – 0320052)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
 
หน่วยท่ี  0320052 ตามความต้องการของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(ภาคเหนือ)  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม          

 ไปศึกษาในสาขา ชีววิทยาระดับเซลล์ (Cell-Biology)   

  เน้น   เซลล์ต้นกําเนิด (Stem Cell)/ 
     วิศวกรรมเนื้อเยื่อและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
     (Tissue Engineering & Regenerative Medicine) 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  ญ่ีปุ่น  
    สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
    ไต้หวัน  เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
    หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581202684 นางสาวณัฐวิภา อําไพวรรณ 

 
กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320053 – 0320057)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
 
หน่วยท่ี  0320053 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น          

 ไปศึกษาในสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
  เน้น การยศาสตร์  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

    ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์   
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581204537 นางสาวนันทิดา พรมดาว 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320053 – 0320057)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
  
หน่วยท่ี  0320054 ตามความต้องการของ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมการผลิต     

  เน้น การออกแบบผลิตภัณฑ์     
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี   
    ไต้หวัน เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581202563 นางสาวโศรดา ดอกนารี 

 
 
หน่วยท่ี  0320055 ตามความต้องการของ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์         
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม          

 ไปศึกษาในสาขา สถิติ/ สถิติประยุกต์     

  เน้น การวิจัยดําเนินงาน 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
    สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
    เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581200948 นายกิตติ อนุสินธ์ 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320053 – 0320057)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
  
หน่วยท่ี  0320056 ตามความต้องการของ ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือเทคโนโลยีการยาง  

  เน้น วิศวกรรมยาง/ พอลิเมอร์ผสมและนาโนคอมโพสิต    
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์   
    เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 581204250 นายภัทรชัย ซือ 

 
 
หน่วยท่ี  0320057 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ          

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล     

  เน้น  Innovation for Agriculture 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

  

- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 
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 ท้ังนี้  ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1. ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ.  เลขท่ี 47/111 
หมู่ 4  ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558  
เวลา 08.30 - 12.00 น. พร้อมท้ังนํารูปถ่ายขนาด  1 x 1.5 นิ้ว  จํานวน 4 รูป ไปด้วย 
 2. ไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ตามวัน  เวลา และ
สถานท่ีท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและอนามัย         
จํานวน  2,000  บาท 

 ผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ไปรายงานตัว หรือไปรายงานตัวแล้วไม่ไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัย
จากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.  ตามวัน  เวลาท่ีกําหนด  โดยมิได้แจ้งให้สํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว่า 
สละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้ 

 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
1. ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.   
2. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพ่ือรับทุน หรือไม่เดินทางไปศึกษาวิชา   

ณ ต่างประเทศ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด  
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 
 

            (ลงชื่อ)     วีระพงษ์   แพสุวรรณ 
                      
                       (นายวีระพงษ์   แพสุวรรณ) 
                                                                     ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                      ประธานกรรมการ 
 
 
 
สําเนาถูกต้อง 
 
 

ศิริพร  ทรัพย์มาดีกุล 

 
 

(นางศิริพร  ทรัพย์มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 


