
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคล 

เพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให#กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ตามความต#องการของกระทรวง กรม  
หรือหน�วยงานของรัฐ 

 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให 

กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม 

หรือหน*วยงานของรัฐ ประจําป, 2559 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
--------------------------- 

 
 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข*งขัน
เพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือ
หน*วยงานของรัฐ ประจําป, 2559 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) และไดดําเนินการสอบขอเขียนไปแลว  นั้น 

 บัดนี้   คณะกรรมการ ดํา เนินการสอบแข* ง ขันและคัด เลื อกบุคคล เ พ่ือรับ ทุนรั ฐบาล 
ท่ีจัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน*วยงานของรัฐ     
ไดประมวลผลการสอบขอเขียนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพ่ือรับทุนดังกล*าวดังต*อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 0330001 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร' เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Public Policy/ Development Studies เนน Science Technology  
                          and Innovation Policy and Management  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน สาธารณรัฐเกาหลี 
                                            สาธารณรัฐสิงคโปร' เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 2 ทุน 

  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล           

591300704 นางสาวชลกาญจน' อินเจริญศักด์ิ 

591300820 นางสาวมัชฌิมา แกวพรหม 

591300876 นายธนาวุฒิ ไตรโสภณ 

591301258 นายนริศ สังข'ไพโรจน' 

591302223 นางสาวพิริยา เหลืองวัฒนนันท' 

591302285 นายอิสร'กุล อุณหเกตุ 

591302447 นายศุภชัย แสงทอง 

 

 
หน�วยท่ี 0330002 
 
 

ตามความตองการของศูนย'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                           สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Computer Science  เนน Computer Programming   
ระดับปริญญาโท-เอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                                 สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

591300047 นายภควัต นาควิจิตร 

591301827 นายรชต ชูนิล 

591302326 นายชาณุวัตร ศิวะแพทย' 

591303960 นายดํารงฤทธิ์ ฤทธิบุตร 
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หน�วยท่ี 0330003 
 
 

ตามความตองการของศูนย'พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห*งชาติ 
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Chemical Biology  เนน Interrogating Cellular Function Using 
                          Diversity of Chemicals  
ระดับปริญญาโท-เอกหรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301106 นางสาวพิมพ'ทอง ทวีทองคํา 

591301356 นางสาวกมลพรรณ เรืองมาก 

591301502 นางสาวธัญลักษณ' หวงสุวรรณากร 

591301731 นายกฤตณัฐ ชูดวง 

591301924 นายธีรพล สว*างอารมณ' 
 

 

 

หน�วยท่ี 0330004 
 
 

ตามความตองการของศูนย'เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห*งชาติ 
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Materials Science  เนน Composite Materials                           
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน 

  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300880 นางสาวอรณิชา รัตโนภาส 

591301507 นางสาววราภรณ' พรพุทธานนท' 

591301952 นายธรรมนูญ เชื้อสะอาด 

591303310 นายนลิน ลอยเพ็ชร 

591304080 นางสาวสโรชา บุญสุทธิ 
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หน�วยท่ี 0330005 
 

ตามความตองการของศูนย'เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส'และคอมพิวเตอร'แห*งชาติ  
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Cognitive Informatics เนน Neuro-programming  
                          and Learning Process 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ญ่ีปุVน  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 

          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301734 นายอภิไท กาญจนสุวรรณ 

591302409 นางสาวปุญญิศา ไกรสังข' 

591303272 นางสาวพรภัสสร กาญจนกนก 
 
 
 

หน�วยท่ี 0330006 
 
 

ตามความตองการของหองปฏิบัติการวัสดุนาโนเพ่ือพลังงานและการเร*งปฏิกิริยา 
                           หน*วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน 
                           ศูนย'นาโนเทคโนโลยีแห*งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'  
                           และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวัสดุนาโนเพ่ือพลังงานและการเร*งปฏิกิริยา เนน พลังงานทดแทน  
                         วสัดุกักเก็บ ปlโตรเคมี และสารเคมีพ้ืนฐาน  

ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ญ่ีปุVน  
                                          สหพันธ'สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอร'แลนด' 

                                            หรือสมาพันธรัฐสวิส 
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300610 นางสาวณัฏฐภักด์ิ กิติภัทย'พิบูลย' 

591301064 นายสมเชษฐ' วสันตวิสุทธิ ์

591301288 นายภัคพงศ' รุ*งเรืองศรี 

591301572 นายอรรถวุฒิ สุนิภาษา 

591301611 นางสาวมณิศณัฐกาญจน' ทองเป,nยม 
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หน�วยท่ี 0330007 
 
 

ตามความตองการของศูนย'บริหารวิเคราะห'ทดสอบ  ศูนย'บริหารจัดการเทคโนโลยี 
                            สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Chemistry เนน Analytical Chemistry 
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 

                             สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301272 นายปุณณวิทย' หาญไพบูลย' 

591301407 นางสาวแกวตา ด*านขนะ 

591303134 นายสุทธิสาร แกวคราม 

591303605 นางสาวณัฏฐา วิริยะกุล 
 
 
 

หน�วยท่ี 0330008 
 
 

ตามความตองการของงานศูนย'ไซโคลตรอน กลุ*มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร' 
                           สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร'แห*งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Accelerator Engineering เน�น การออกแบบหรือ 

                         การสร�างชิ้นงานท่ีเป%นองค&ประกอบของเครื่องเร(งอนุภาคและ 
                         ระบบลําเอียงอนุภาค  
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ญ่ีปุVน  
                             สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเกาหลี 
                             หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330009 
 
 

ตามความตองการของกลุ*มวิจัยและพัฒนานวิเคลียร' สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร'แห*งชาติ                            
ไปศึกษาในสาขาวิชา Materials Sciences/ Materials Engineering  เนน การวิจัยพัฒนาชิ้นงาน 
                           สําหรับ Power Device หรือการวิเคราะห'ชิ้นงาน โดยอาศัยเทคโนโลยี 
                          เครื่องเร*งอนุภาค                     
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ญ่ีปุVน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                             สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
 

หน�วยท่ี 0330010 
 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร'แห*งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชาฟlสิกส'ดาราศาสตร' (Astrophysics)     
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301769 นายจอมพจน' วงศ'เพชรอักษร 

591302286 นางสาวปlยะมาศ ชูเฉลิม 

 

 

 

หน�วยท่ี 0330011 
 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
ไปศึกษาในสาขาวชิาฟlสิกส' เนน Optics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591303657 นายพรเทพ ปuองชาลี 
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หน�วยท่ี 0330012 
 
 

ตามความตองการของฝVายเทคโนโลยีเครื่องเร*งอนุภาค  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
ไปศึกษาในสาขาวิชาฟlสิกส'เครื่องเร*งอนุภาค (Accelerator Physics) เนน ระบบคลื่นวิทยุ 
                         ความถ่ีสูงสําหรับเครื่องเร*งอนุภาค (Accelerator RF System) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุVน  
                                            หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จํานวน 1 ทุน 

  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล             

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
      
 
 
หน�วยท่ี 0330013 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร' คณะวิทยาศาสตร'   
                           มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร' 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Software Engineering เนน Software Requirement/  
                         Software Design and Construction/ Software Architecture 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย   
                                            นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591301628 นางสาวสุธาวัลย' จิรันดร 

591302256 นางสาวชญานิษฐ' นิลรัตน' 

591303294 นางสาวพรรณภัทร' จันทร'ไพแสง 
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หน�วยท่ี 0330014 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอม 
                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Environmental Science and Engineering  เนน Renewable Energy 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300028 นายฌาณ ชาญสิทธิโชค 

591300188 นางสาวบุญญิสา สุขสมบูรณ' 

591300422 นายพีระวัฒน' พยัคฆมาศ 

591302862 นายคณรัตน' ปlnนกาญจนนาวี 

591303532 นายภัสพร อรุณเจริญสุข 
 

 

 

หน�วยท่ี 0330015 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิทยาศาสตร'ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร' จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย 
ไปศึกษาในสาขาวิชาสมุทรศาสตร'ฟlสิกส' เนน Geophysical Fluid Dynamics/  
                         Coastal Physical Oceanography/ Marine Meteorology  
                          and Oceanography  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                            สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน  

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301013 นางสาวกรกนก หะวานนท' 

591301488 นายสิทธิเชษฐ' บุญประพันธ'พงศ' 

591301585 นายพงศรัณญ' ฉิมศิริ 
 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

หน�วยท่ี 0330016 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวัสดุศาสตร' คณะวิทยาศาสตร' จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Textile Engineering เนน Fiber Formation  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน  

  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591302470 นางสาวพัชร'รพี กังสดาลพิภพ 

591303564 นายศาสนพงษ' สุยจิว 
 
 
 

หน�วยท่ี 0330017 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 
ไปศึกษาในสาขาวิชาสถิติ/ สถิติประยุกต' เนน สถิติการเงินและการประกันสถิติการเงิน  
                         และการประกันภัย 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                            นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300707 นางสาวกมลวรรณ ศรีม*วง 

591300796 นางสาวนิโลบล สบบง 

591302560 นายภาคิน ว*องไวจินตนา 

591302796 นางสาววิริยาพร ละเอียด 
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หน�วยท่ี 0330018 
 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาคณิตศาสตร'และสถิติ คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ไปศึกษาในสาขาวิชาสถิติ/ คณิตศาสตร' เนน การประกันภัย  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน  

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
 
หน�วยท่ี 0330019 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
                            มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ไปศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เนน โรคพืช/ การจัดการศัตรูพืช/ กีฏวิทยา 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ญ่ีปุVน  

                                         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
        หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  

จํานวน 1 ทุน 
  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330020 
 

ตามความตองการของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร'  
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร'การอาหาร/ โภชนศาสตร' เนน ผลิตภัณฑ'อาหาร 
                         เพ่ือสุขภาพ/ โภชนศาสตร'พัฒนาผลิตภัณฑ' 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน 

  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591300031 นางสาวนภสร บุณยะวุฒกุล 

591301107 นายธรรศนนท' ป~ทมาอนุกูล 

591301439 นายพัทธ'ธีรา ประทุมมาศ 

591301577 นางสาวธัญญา เศรษฐา 

591301593 นางสาวระวีพร แกวแสน 

591304357 นางสาววิภาดา วรรณธัญญารัตน' 
 

 

 

หน�วยท่ี 0330021 
 

ตามความตองการของคณะครุศาสตร'อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
ไปศึกษาในสาขาวิชา Technology/ Education เนน STEM/  
                              Science & Technology Education/ Technology Innovation 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                             นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                             หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591300512 นายนพดล จตุไพบูลย' 

591301627 นางสาวสายชนม' จาตุรันตบุตร 

591302784 นางสาววรรณพร สุรวรเชษฐ 

591302857 นางสาวศัณสนีย' เขียวจันทร' 

591303421 นางสาวปlยะพร ทองไทยสิน 
 



- 12 - 
 

หน�วยท่ี 0330022 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biological Systems Engineering/ Food Engineering  
                          เนน  Process Engineering/ Process Simulation 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                           นิวซีแลนด' หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591300260 นายธนเทพ เหลืองทองคํา 

591302372 นางสาวฐิติพร ประสพโชคนภาพร 

591303019 นางสาวณมน วัฒนกิจ 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330023 
 

ตามความตองการของภาควิชาคณิตศาสตร' คณะวิทยาศาสตร'  
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
ไปศึกษาในสาขาวิชาสถิติ/ สถิติประยุกต'/ สถิติประกันภัย เนน สถิติประยุกต'/  
                         การวิเคราะห'ขอมูล/ ความเสี่ยง/ สถิติในโรงงานอุตสาหกรรม/ ประกันภัย 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                            นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591300487 นายปวิธ ต้ังเจริญ 
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หน�วยท่ี 0330024 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เนน การออกแบบข้ันสูงสําหรับหน*วยปฏิบัติการ  
                         และกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี/ การใชวิทยาการทางดาน 
                         การคํานวณดวยคอมพิวเตอร'เพ่ือวิเคราะห'และสังเคราะห'รูปแบบ 
                         ของหน*วยปฏิบัติการและกระบวนการเพ่ือใหเกิดประโยชน'สูงสุด  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591300856 นายครองธรรม แสนแกวทอง 

591301027 นายณัฐพงศ' ซ่ือวิริยพันธุ' 

591302193 นายณธศักย' สินลิขิตกุล 

591302830 นางสาวรัตติกาล นามสีฐาน 

591303682 นายภาธร เขียววิชัย 
 

 

 

หน�วยท่ี 0330025 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร'/ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เนน Data Science/  
                         Big Data/ Internet of Think  
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 

   สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591302851 นางสาวศิรินทรา แว*วศรี 
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หน�วยท่ี 0330026 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาฟlสิกส'อุตสาหกรรมและอุปกรณ'การแพทย' 
                           คณะวิทยาศาสตร'ประยุกต'  
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ไปศึกษาในสาขาวิชาฟlสิกส' (Physics)  เนน ชีวฟlสิกส' (Biophysics) 
ระดับปริญญาโท-เอก   ณ  สหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา 
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

 591302067 นายชูเกียรติ ตันติวงศ' 

591303028 นายณฤพล วีระวงศ'พรหม 

 

 

หน�วยท่ี 0330027 
 
 

ตามความตองการของวิทยาลัยโลจิสติกส'และโซ*อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไปศึกษาในสาขาวิชาโลจิสติกส'ทางราง (Railway Logistics)   
                         เนน โลจสิติกส'ท่ีเชื่อมโยงกับการขนส*งทางราง    
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน  

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591300434 นางสาวขัตติยา สุรารักษ' 

591301468 นายธิติวุทธิ วงค'คําแปง 

591302381 นายสิทธิกฤต เหล็กพูล 
 

 

หน�วยท่ี 0330028 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เนน Robotics/ Assistive Devices 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   



- 15 - 
 

หน�วยท่ี 0330029 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาฟlสิกส' คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไปศึกษาในสาขาวิชาธรณีวิทยา/ ธรณีฟlสิกส'  เนน  ธรณีวิทยา/ บรรยากาศ/ ดาราศาสตร'/ โลก 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591300259 นางสาวศุภานน ไกรวงศ' 

591300428 นายฐิติภูมิ ชัยเลิศ 

591301584 นายสรวัชร เสียงพิภพ 

591302569 นางสาวณิชา อนเอ่ียม 

591302977 นายกุลวรรธน' อินทะอุด 
 
 
 

หน�วยท่ี 0330030 
 
 

ตามความตองการของวิทยาลัยพลังงานทดแทน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟuา   
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301630 นางสาวจิดาภา หาญสว*างกิตต์ิ 
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หน�วยท่ี 0330031 
 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
                           มหาวทิยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  เนน ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล 
                         และชายฝ~nง  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน 

                     เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301484 นายอรรถสิทธิ์ ต้ังเสรีสุขสันต' 

591303239 นายณัฐ หม่ันพลศรี 

591303502 นางสาวนันทินี ฤทธิบุตร 
 

 

 

หน�วยท่ี 0330032 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร' มหาวิทยาลัยบูรพา 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Railway Engineering  เนน Railway System Engineering  
                        and Integration/ Railway Economics and  
                        Technology Management 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ญ่ีปุVน  

                                        เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
       หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  

จํานวน 1 ทุน 
 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330033 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาเกษตรศาสตร' คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
ไปศึกษาในสาขาวิชา Molecular Plant Breeding/ Plant Biotechnology  
                          เนน  การปรับปรุงพันธ'พืช/ เทคโนโลยีชีวภาพพืช                    
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน  

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591300965 นางสาวจิรัชยา ยีมิน 

591301746 นางสาวรังสิตา แสงแกว 

591302048 นางสาวพิรุณรัตน' เดชบํารุง 

591302419 นายสหชาติ สิงห'โตนาท 
 

 

 

หน�วยท่ี 0330034 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' มหาวิทยาลัยบูรพา  
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมชายฝ~nง  เนน Coastal Processes/  
                         Marine Engineering/ Offshore Mechanics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา  ญ่ีปุVน  

                               เครอืรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' สาธารณรัฐเกาหลี 
                                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   



- 18 - 
 

 

หน�วยท่ี 0330035 ตามความตองการของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร' คณะวิทยาการสารสนเทศ 
                           มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  
ไปศึกษาในสาขาวิชา Computer Science  เนน Mobile Computing 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน 1 ทุน 

                    เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 

 

 

หน�วยท่ี 0330036 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาฟlสิกส' คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไปศึกษาในสาขาวิชาฟlสิกส'ประยุกต' เนน พลังงาน  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                            นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน 1 ทุน 

                   เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

 591300430 นางสาวทิพาพร พัฒนิบูลย' 

591300858 นายศุภณัฐ สังข'เพ็ชร 
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หน�วยท่ี 0330037 
 
 

ตามความตองการของคณะเทคนิคการแพทย' มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering เนน Biomaterials 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                            นิวซีแลนด' หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                   เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591300923 นายวุฒิกรณ' เอกดํารงกิจ 

591302004 นายญาณวุฒิ หมานมานะ 

591302166 นายจตุรวิทย' พันธกิจเจริญกุล 

591303214 นางสาวธีวรัญญ' จันสุระวงษ' 

591303973 นางสาวกัญญนันทน' ธรรมอํานวยสุข 

591304351 นางสาวจุฑานันท'  บันลือธัญลักษณ' 
 
 
 

หน�วยท่ี 0330038 
 
 

ตามความตองการของศูนย'วิจัยประสาทวิทยาศาสตร' สถาบันชีววิทยาศาสตร'โมเลกุล 
                            มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Neuroscience เนน Comparative   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
                   เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300071 นางสาวฐิตาพร ศิลปดีเลิศกุล 

591300440 นายอารยะ จันทรสิงหาญ 

591300756 นางสาวบุษประดับ ปฐพีทอง 

591301852 นายสัตวแพทย'พิพัฒน' จิระปlติ 

591302884 นายสถาพร ลําไพบูลย'สุข 
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หน�วยท่ี 0330039 
 
 

ตามความตองการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร'  เนน Mobile Computing  
ระดับปริญญาโท-เอกหรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน  

                   เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

 591301606 นายอธิษฐ' ภูวัตณัฐสิทธิ ์

 
 
 
หน�วยท่ี 0330040 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไปศึกษาในสาขาวิชาสรีรวิทยา เนน สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน 1 ทุน 

                   เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591301050 นายชฏา ไวยิ่ง 

591301933 นายณัฐวัฒน' ลีฬหะกร 

591302088 นางสาวชัชมาน ซุ*นอ้ือ 

591302390 นายปlยะวัฒน' ปlติกุลธรรม 

591303535 นางสาวฐานิช แสงสุวรรณนุกุล 
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หน�วยท่ี 0330041 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาคณิตศาสตร'และสถิติ คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยแม*โจ 
ไปศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร'/ คณิตศาสตร'ประยุกต'  เนน การจําลองแบบทางคณิตศาสตร' 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                            นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                   เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591300508 นายพรรษ วติวุฒิพงศ' 

591302105 นายพศิน มรุป~ณฑ'ธร 

591303383 นายวรศักด์ิ วรศิริ 
 
 
 

หน�วยท่ี 0330042 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยแม*โจ   
ไปศึกษาในสาขาวิชาสรีรนิเวศวิทยาพืช  เนน Stress and Tolerance 
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                             สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน 

                   เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591303599 นางสาวนุชดา มณีจันทรา 

 
 
 
หน�วยท่ี 0330043 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักวิชาวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยแม*ฟuาหลวง   
ไปศึกษาในสาขาวิชา Statistic  เนน Bio Statistics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน 

                   เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล             

 591302756 นายคณวัฒน' วิวัฒน'ชัยทว ี
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หน�วยท่ี 0330044 
 
 
 

ตามความตองการของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร' สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                            มหาวิทยาลัยแม*ฟuาหลวง 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Computer Engineering  เนน Embedded Systems/ Ambient Intelligent 
ระดับปริญญาโท-เอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุVน  เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                 สาธารณรัฐเกาหลี  หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
จํานวน 1 ทุน 

                   เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300826 นายธนกร ทองมาก 

591302540 นายกิตติวัฒน' ลักษณสมบูรณ' 

591303284 นายฟารุค จิเหล*า 

591304224 นายรณชัย ศรีธวัช ณ อยุธยา 

 
 
 

หน�วยท่ี 0330045 
 
 

ตามความตองการของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร'และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ' 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมหุ*นยนต'และระบบอัตโนมัติ 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                            นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                   เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591301253 นายณัฐ วรรณวาส 
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หน�วยท่ี 0330046 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาคอมพิวเตอร' คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Computer Science/ Computer Engineering/  
                          Information Technology  เนน Cloud Computing/  
                          Green Computing/ HCI/ Multimedia/  
                          Ubiquitous Computing 
ระดับปริญญาโท-เอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                                 สาธารณรัฐสิงคโปร' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                 หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591302037 นางสาวชะไมพร แสงเพชร 

591302209 นางสาวชวัลนาถ รุงแสงเจริญทิพย' 

591302901 นายภูริวัจน' วรวิชัยพัฒน' 
 

 
 

หน�วยท่ี 0330047 
 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
                           คณะวิศวกรรมศาสตร'และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไปศึกษาในสาขาวิชาอณูชีววิทยา/ เทคโนโลยีชีวภาพ/ จุลชีววิทยา  เนน ทางดานอาหาร                     
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                            นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

   เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591300656 นายศุภศิริ จันทระ 

591301625 นางสาวธันยพร ศรีมหาเอก 

591302626 นางสาวธนัชชา ผาติพงศ' 

591302838 นางสาวพีชานิกา ปlnนเวหา 

591303884 นายณัฐดนัย แกวบุตร 
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หน�วยท่ี 0330048 
 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาเทคโนโลยีไม คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                           มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร' วิทยาเขตสุราษฎร'ธานี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Wood Technology เนน วิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีไม 
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                             สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
  
 
หน�วยท่ี 0330049 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรม 
                           คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                           มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร'  วิทยาเขตสุราษฎร'ธานี 
ไปศึกษาในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                            
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                             นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330050
  

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ไปศึกษาในสาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล  เนน Heat Transfer/ Energy Technology 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 

      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 

 

 

หน�วยท่ี 0330051
  

ตามความตองการของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ไปศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร'/ เทคโนโลยีการยาง  เนน วิศวกรรมยาง/  
                         พอลิเมอร'ผสมและนาโนคอมโพสิต                      
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591301761 นางสาวรพิศา จารป~ญญาชีพ 

591302819 นางสาวกรกนก นวลตา 
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หน�วยท่ี 0330052
  

ตามความตองการของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร' มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Industrial Engineering/ Food Industry Management   
                         เนน อุตสาหกรรมอาหาร/ อุตสาหกรรมเกษตร 
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                             หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
 

หน�วยท่ี 0330053
  

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เนน Water Resources Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                            นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330054
   

ตามความตองการของวิทยาลัยนานาชาติ 
                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Software Engineering/ Computer Engineering/ Computer Science  
                         เนน Embedded Systems/ Internet of Things/  
                               Distributed Computing 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                            นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591300085 นายถิรวัฒน' บุรีเทศน' 

591300861 นายสุวิจักขณ' ฟ~งประเสริฐกุล 

591301150 นางสาวสุกัญญา สุธาทิพารักษ' 

591303417 นายฐิติวัฒน' ปlยธํารง 

591304078 นายสิปปกร แซ*เอ่ียว 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330055
   

ตามความตองการของคณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ไปศึกษาในสาขาวิชานาโนเทคโนโลยี  เนน วัสดุศาสตร'/ เซนเซอร' 
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                             สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 

 

 

 

 

 



- 28 - 
 

หน�วยท่ี 0330056
   

ตามความตองการของคณะวิศวกรรมศาสตร' มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เนน วิศวกรรมอวกาศและอากาศยาน/  
                         วิศวกรรมซ*อมบํารุงอากาศยาน 
ระดับปริญญาโท-เอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591302502 นางสาวอารีย' ทองเลิศ 

 

 

 

หน�วยท่ี 0330057
   

ตามความตองการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และภูมิทัศน'                             
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร' 
                                           สาธารณรัฐประชาชนจนี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  
591301397 นายบดินทร' ผดุงสวัสด์ิ 

 

 

 

หน�วยท่ี 0330058
   

ตามความตองการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟuา/ วิศวกรรมอุตสาหการ/ วิศวกรรมเครื่องกล                     
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐสิงคโปร' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330059
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ/ วิศวกรรมพอลิเมอร' 
                           คณะวิศวกรรมศาสตร' มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร'  เนน วิศวกรรมยาง/ เทคโนโลยียาง/ Materials Design  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300170 นายพงษ'กฤติ  ฤทธิ์งาม 

591301186 นายวิเชียร ไชยลาด 

591302824 นายธีรวัฒน' อินโปธา 
 
 
หน�วยท่ี 0330060
   

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  เนน วิศวกรรมโครงสราง/ วิศวกรรมปฐพีและ 
                         วิศวกรรมสํารวจ  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 

หน�วยท่ี 0330061
   

ตามความตองการของสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร' วิทยาเขตวังไกลกังวล 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Production Engineering  เนน กระบวนการผลิตข้ันสูง  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน สหราชอาณาจักร 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591303568 นายธนกร ปลั่งพงษ'พันธ' 
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หน�วยท่ี 0330062
   

ตามความตองการของสาขาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟuา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร' วิทยาเขตวังไกลกังวล 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Electrical Engineering  เนน Control Systems  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   
- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330063
   

ตามความตองการของสาขาวิทยาศาสตร' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีการเกษตร 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา น*าน 
ไปศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนน Image Processing  
ระดับปริญญาเอก  ณ  ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                            หรือสาธารณรัฐอิตาลี 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330064
   

ตามความตองการของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Materials Science for Food  เนน Modified Food/ Food Rheology 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330065
   

ตามความตองการของสาขาวิทยาศาสตร' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ไปศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร'  เนน คณิตศาสตร'ข้ันสูง  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330066
   

ตามความตองการของภาควิชาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ไปศึกษาในสาขาวิชาสถิติ/ คณิตศาสตร'ประยุกต' เนน คณิตศาสตร'ประยุกต' 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330067
   

ตามความตองการของภาควิชาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร'คอมพิวเตอร'  เนน วิทยาศาสตร'คอมพิวเตอร'/ 
                         วิทยาการคอมพิวเตอร'  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   



- 32 - 
 

หน�วยท่ี 0330068
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส'/ วิศวกรรมไฟฟuา  เนน  Robotics/  
                         Assistive Devices/ Energy Strong/ Fuel Cell Application  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300366 นางสาวปาริฉัตร ยุบลบัณฑิตกุล 
 
 
หน�วยท่ี 0330069
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Hydrology/ Meteorology เนน Weather Prediction                       
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330070
   

ตามความตองการของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีการอาหาร 
                           คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Nano or Environmental Technology for Food Industry   
                         เนน  Environmental Technology for Food Industry  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591303449 นายปlยะ โกศัลวิตร 
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หน�วยท่ี 0330071
   

ตามความตองการของสาขาวิชาคณิตศาสตร' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู*บานจอมบึง 
ไปศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร'ศึกษา เนน การสอนคณิตศาสตร'/ Mathematics Education 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
หน�วยท่ี 0330072
   

ตามความตองการของสาขาวิชาฟlสิกส' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู*บานจอมบึง 
ไปศึกษาในสาขาวิชาฟlสิกส'  เนน  Material Science and Technology  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330073
   

ตามความตองการของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                           มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เนน เครื่องมือกล/ วิศวกรรมเครื่องมือ/  
                         กระบวนการผลิต/ ระบบผลิตอัตโนมัติและการควบคุม  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สหพันธ'สาธารณรัฐเยอรมนี 

                               สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
หน�วยท่ี 0330074
   

ตามความตองการของภาควิชาวิทยาศาสตร'ประยุกต' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
                           มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Information Technology เนน  ระบบเครือข*าย/ Big Data/  
                          Web Technology  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สหพันธ'สาธารณรัฐเยอรมนี 

      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300624 นางสาวอัญมณี สีทองสุก 

591304158 นายพีระภูมิ แพ*งพร 
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หน�วยท่ี 0330075
   

ตามความตองการของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ' 
ไปศึกษาในสาขาวิชาอาชีวอนามัย  เนน สุขภาพ  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  

                                 สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
 
หน�วยท่ี 0330076
   

ตามความตองการของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส*งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร' 
                           สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
                              (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร') 
ไปศึกษาในสาขาวิชานโยบายและการจัดการวิทยาศาสตร' เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
                         เนน  Entrepreneurship Development  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร' 

                                     สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301304 นางสาวนพขจี บุญยรัตพันธุ' 

591301409 นางสาวขวัญพนา ไชยโย 

591302096 นางสาวรภิญา เอกวจีกุล 

591302306 นางสาวชัญญา เจตสุคนธร 

591302837 นางสาวกุลิสรา บุตรพุฒ 
 

 

 

 

 



- 36 - 
 

หน�วยท่ี 0330077
   

ตามความตองการของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส*งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร' 
                           สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
                              (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร') 
ไปศึกษาในสาขาวิชานโยบายและการจัดการวิทยาศาสตร' เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
                         เนน Public Procurement and Commercialization of Research  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร' 

                                  สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300775 นายนพงศ' เกษทรัพย' 

591302298 นายวริทธิ์ อมรภิญโญเกียรติ 

591302405 นางสาวจุฑาทิพ รุณสุข 

591302935 นางสาวเพียรอรุณ พลนาค 

591303636 นางสาวมลรัฐ ปาณะดิษ 
 
 
หน�วยท่ี 0330078
   

ตามความตองการของอุทยานวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 
                             (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร') 
ไปศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
                         เนน การจัดการเทคโนโลยีเชิงพาณิชย'และนวัตกรรม  
                         (Technology Commercialization and Innovation Management)  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301144 นางสาวณัฐธิดา เตชะบุญ 

591301518 นายอธิป ฉายากุล 

591302220 นางสาวจิณห'จุฑา นิ่มมา 

591304054 นางสาวมณีวัฒน' แซ*โอว 
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หน�วยท่ี 0330079
   

ตามความตองการของอุทยานวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 
                              (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร') 
ไปศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เนน การจัดการผูประกอบการ 
                         และนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation Management)  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300377 นางสาวศุภกร ชีวะเสรีชล 

591300615 นายณัฐวัฒน' อินทรพงษ' 

591301349 นางสาวภวิกา มงคลกิจทวีผล 

591301992 นางสาวณัฐกาญจน' เทียนตระกูล 

591304317 นางสาวเพียงพิศ จินะกาศ 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330080
   

ตามความตองการของสํานักงานจัดการทรัพย'สินทางป~ญญาและพัฒนานวัตกรรม 
                           มหาวทิยาลัยแม*ฟuาหลวง (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร') 
ไปศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
                         เนน การจัดการผูประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship  
                          and Innovation Management)  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300571 นายณภัทร จตุรพร 

591300851 นางสาววราภรณ' ด*านศิริ 

591302859 นายพีรพงศ' พูลพันธ' 

591302905 นางสาวปวีณา ศรีรังสรรค' 

591303398 นางสาววิรากานต' รักษ'สมบูรณ' 
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หน�วยท่ี 0330081
   

ตามความตองการของเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร') 
ไปศึกษาในสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมระบบและการจัดการนวัตกรรม  
                          (Systems Engineering Management and Innovation Management)   
                        เนน การจัดการนวตักรรมและการเป�นผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                         (Innovation Management & Technology and  
                          Innovation Entrepreneurship)  
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน สหพันธ'สาธารณรัฐเยอรมนี 
                                หรอืเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300718 นางสาวนฤชา ตนัยอัชฌาวุฒ 

591301156 นายคนธ'พงษ' ธรรมอธิวิทย' 

591302688 นายธิติภูมิ สังข'สนิท 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330082
   

ตามความตองการของหน*วยบ*มเพราะวิสาหกิจเทคโนโลยี ศูนย'ความร*วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
                           มหาวทิยาลัยมหาสารคาม (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร') 
ไปศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
                          เนน การจัดการผูประกอบการและนวตักรรม (Entrepreneurship  
                           and Innovation Management)  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุVน สหราชอาณาจักร 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591302785 นายศุภณัฐ รัชธร 

591304117 นางสาวชิดชนก กุลละภา 
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หน�วยท่ี 0330083
   

ตามความตองการของอุทยานวิทยาศาสตร' สํานักงานส*งเสริมบริหารงานวิจัย บริหารวิชาการ  
                            และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                              (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร') 
ไปศึกษาในสาขาวิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนน การบริหารจัดการ 
                         อุทยานวิทยาศาสตร' หรือการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300544 นายฆนัทกิตต์ิ ทองพูล 

591302705 นางสาวศิรประภา ธานี 
 
 
หน�วยท่ี 0330084
   

ตามความตองการของอุทยานวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร' 
                             (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร') 
ไปศึกษาในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม  เนน การจัดการนวัตกรรม  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330085
   

ตามความตองการของอุทยานวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร'  
                             (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร') 
ไปศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี เนน Technology Foresight                           
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591302145 นางสาวอมลพัชร พูลจันทร' 
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หน�วยท่ี 0330086
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mechanical Engineering  เนน  Rail Transportation Noise  
                          and Vibration  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300713 นายสรวิศ ลิ้มทองกุล 

591300798 นายจอมไผท อุดมสมพร 

591300835 นายภากร อุทโยภาศ 
 

 

 

หน�วยท่ี 0330087
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mechanical Engineering  เนน Rail Freight and Logistics/  
                         Train Movement Management                            
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหราชอาณาจักร 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301170 นางสาวฐิตยาภา มีนาภินันท' 

591304167 นายอธิพร สุขสมพร 
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หน�วยท่ี 0330088
   

ตามความตองการของภาควิชาเศรษฐศาสตร'เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Economics  เนน Rail Transport Economics  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301555 นางสาวอรรัมภา จุลละพราหมณ' 

591301784 นายกฤศณัฏฐ' ณ นคร 

591302653 นายพิชญ' จงวัฒนากุล 

591303021 นางสาวธีร'กัญญา รุจิณรงค' 

591303341 นายไชยภัทร ริยะกุล 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330089
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยขอนแก*น (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟuา                              
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591302262 นายจงกฤษฏิ์ จงอุดมการณ' 
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หน�วยท่ี 0330090
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยขอนแก*น (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                              
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301080 นายวิศิษฎ' วิพัฒน'เกษมสุข 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330091
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยขอนแก*น (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                              
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591303328 นายกฤษณรัช นิติสิริ 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330092
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยขอนแก*น (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330093
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร'  
                           จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  เนน การจัดการโครงสรางพ้ืนฐานในระบบราง 
                         สําหรับการเดินรถ                            
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุVน สาธารณประชาชนจีน  
                                           สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300185 นายศิวารักษ' อุ*นศิวิไลย' 

591300630 นายณัฐนนท' เหลืองบริบูรณ' 

591300634 นายเจษฎา ศรีสกุลชัย 

591301376 นายวิศโรจน' รัตนสิทธิโรจน' 

591301847 นายอธิษฐาน เดชะสุรวานิชย' 
 
 
หน�วยท่ี 0330094
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
                             (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mechanical Engineering  เนน Rolling Stock Dynamics  
                          and Bogies Design  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301466 นายบวรลักษณ' เปาวสันต' 

591301940 นายชัยวัฒน' คุรุกิจวาณิชย' 
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หน�วยท่ี 0330095
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Electrical Engineering  เนน Railway Signaling and Control                     
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 

           นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330096
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuา คณะวิศวกรรมศาสตร'  
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
                             (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Electrical Engineering เนน Railway Traction System and Energy 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301332 นายชนัช ชัยศักดานุกูล 

591302207 นายวริศ รัศมีไพศาล 

591303238 นายณภัทร ไชยพันธุ' 

591303477 นายพงศกร ทรงสุโรจน' 
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หน�วยท่ี 0330097
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
                             (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต/ วิศวกรรมระบบราง เนน Virtual Reality                          
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330098
   

ตามความตองการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
                            (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Transportation and Logistics เนน  Rail Transportation  
                          and Logistics  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300906 นายกฤษดา ตันดุลยเสรี 
 
 
หน�วยท่ี 0330099
   

ตามความตองการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
                            (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Transportation  เนน Rail Transportation                            
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591302052 นายชลธิศ เจริญวงษ' 



- 46 - 
 

หน�วยท่ี 0330100
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟuา  เนน Railway Energy Electrification Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301099 นายชวินทร' ประภานุกูล 
 
 
หน�วยท่ี 0330101
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟuา  เนน Railway Signaling  
                         and Control System Engineering               
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330102
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เนน Railway Vehicle Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300893 นายธนวัฒก' บุญป~ญญา  
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หน�วยท่ี 0330103
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนน  Railway Rolling Stock Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
หน�วยท่ี 0330104
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  เนน Railway Track Work Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300772 นายตนไผ* ประภาพกุล 

591302010 นายคณิน ฐานถิร 
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หน�วยท่ี 0330105
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  เนน Railway Infrastructure Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300819 นางสาวพีรดา อนันต'เธียร 

591302168 นายภานุเดช ชุ*มเย็น 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330106
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เนน Railway Operation/  
                         Planning and Maintenance Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591302666 นายกรพงศ' มหิทธิบุรินทร' 
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หน�วยท่ี 0330107
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  เนน Material Engineering for Railway  
                         (Such as Composite and Polymer)   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591302539 นายคณิน อัฐมโนลาภ 

591303407 นางสาวณัฐธิดา อินต�ะยศ 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330108
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา/ สถานวิจัยเพ่ือความเป�นเลิศดานนวัตกรรมถนน 
                           และระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร'  
                           มหาวทิยาลัยนเรศวร (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานระบบราง  เนน Track Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330109
   

ตามความตองการของวิทยาลัยโลจิสติกส'และโซ*อุปทาน  
                           มหาวทิยาลัยนเรศวร (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาโลจิสติกส'ระบบราง (Railway Logistics)    
                         เนน ระบบโลจิสติกส'ท่ีเชื่อมโยงกับการขนส*งทางราง   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สหพันธ'สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี 
                                          สาธารณรัฐประชาชนจนี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591302466 นางสาวทัศมณ ศุภมิตร 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330110
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยมหิดล (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟuา  เนน Railway Signaling and  
                         Control System Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                      นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330111
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร' คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยมหิดล (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร'  เนน Railway Traffic Operation  
                         and Management Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300943 นายเชาวลิต ลลิตผสาน 

591301301 นายพิพัฒน'พล ลาภอมรภิญโญ 

591302582 นายรชานนท' คําพรรษา 

591303098 นายดิษรินทร' วงศ'เกษมจิตต' 

591303580 นางสาวรมิตา วิสุทธิ์มิตรนาคร 
 
 
หน�วยท่ี 0330112
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร'  
                           มหาวิทยาลัยมหิดล (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม  เนน Railway Infrastructure Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300563 นางสาวสาริศา นาคะรัตนากร 

591300695 นายอภิเดช สกุลณียา 

591302916 นายสิทธินนท' แกวสว*าง 

591303283 นายรัชเดช มาประเสริฐ 
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หน�วยท่ี 0330113
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยมหิดล (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เนน Railway Operation and  
                         Planning Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591302541 นางสาวพุทธิวัลย' ถาวรามร 
 
 
หน�วยท่ี 0330114
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยมหิดล (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เนน Rolling Stock and Maintenance Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300960 นายจักรพัฒน' ฉายาลักษณ' 
 
 
หน�วยท่ี 0330115
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เนน Railway Operation and  
                         Planning Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330116
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เนน Rolling Stock and  
                         Bogies Engineering and Maintenance   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591302804 นายนิอัสรี เจ�ะปูเต�ะ 
 
 
หน�วยท่ี 0330117
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส*ง  เนน Railway Logistics Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330118
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร*วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (Materials Science and Engineering)    
                         เนน Materials Inspection Technology for Railway Application   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300774 นายพิศุทธิ์ ประเสริฐเจริญสุข 

591302752 นางสาวพัทธ'ธีรา ฝ~นเชียร 

591303439 นางสาวมาณวิกา คงพ*วง 
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หน�วยท่ี 0330119
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟuา  เนน Railway Traction System Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
หน�วยท่ี 0330120
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร*วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร' (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  เนน Failure Analysis and Corrosion  
                         in Railway Industry   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300802 นายขจรไกร  กิติศิริ 

591302529 นายณัฐพนธ' นิลสิทธิกุล 
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หน�วยท่ี 0330121
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
                            (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมขนส*งทางราง   เนน Railway Aerodynamics   
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
หน�วยท่ี 0330122
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
                             (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมขนส*งทางราง   
                         เนน Railway Vehicle Dynamics   
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330123
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
                            (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมขนส*งทางราง    
                         เนน Power and Traction Systems in Railway Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                                สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
หน�วยท่ี 0330124
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
                             (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมขนส*งทางราง    
                         เนน Signaling and Communication   
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330125
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
                             (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมขนส*งทางราง    
                         เนน Rail Transport Planning   
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300248 นางสาวสุนิสา อารยะวิไลพงศ' 

591301703 นายภาคภูมิ ฉวีทอง 

591302065 นายภานุกร กรุสวนสมบัติ 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330126
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
                             (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมขนส*งทางราง    
                         เนน Failure Analysis in Railway Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330127
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
                            (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมขนส*งทางราง    
                         เนน Tribology in Railway Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
หน�วยท่ี 0330128
   

ตามความตองการของคณะวิศวกรรมศาสตร' มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                            (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  เนน Railway Design and Maintenance Engineering   
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330129
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส'และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส'และโทรคมนาคม    
                         เนน Railway Signaling and Control  
                         (Safety and Reliability Systems)/  
                         Railway Information System and Monitoring  
                         (Railway Detection)/ Electronic Interlocking   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591304332 นายเทิดพันธุ' ก่ิงสุวรรณพงษ' 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330130
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เนน Railway System Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330131
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟuา  เนน Power Electrification of Railway System   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
หน�วยท่ี 0330132
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เนน Railway Operation and  
                         Planning Engineering  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300025 นางสาวปานรวี รุ*งสกุลโรจน' 
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หน�วยท่ี 0330133
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เนน Railway Infrastructure Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330134
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Railway Infrastructure Engineering  เนน The Track System   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330135
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟuา  เนน Power Electrification of Railway System  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300608 นางสาวช*อผกา แผลงประพันธ' 
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หน�วยท่ี 0330136
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนน Railway Vehicle Dynamics   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330137
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เครือข*ายระบบขนส*งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนน Railway Operation and Control   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
หน�วยท่ี 0330138
   

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
                           (ภาคีวศิวกรรมชีวการแพทย') 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย'   เนน Medical Image Processing   
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330139
   

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
                           (ภาคีวศิวกรรมชีวการแพทย') 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย'  เนน Biomechanics   
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300681 นายเศรษฐพัฒร' คาพลอยเขียว 

591301560 นางสาวธนัฏฐา ชัยฉกรรจ' 

591301570 นายนําพงศ' บุณยรัตพันธุ' 

591303207 นางสาวปองกานต' อภัยสุวรรณ 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330140
   

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
                           (ภาคีวศิวกรรมชีวการแพทย') 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย'   เนน Rehabilitation Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือญ่ีปุVน 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300363 นางสาวจีรวรรณ ธนรักษ' 

591301886 นางสาววิชยา มนัสชินอภิสิทธิ์ 

591302281 นางสาวรุจิรา ละกะเต็ม 
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หน�วยท่ี 0330141
   

ตามความตองการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร' (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย') 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering   เนน ป~จจัยมนุษย'ในงานวิศวกรรมและกายศาสตร'/ 
                            การจําลองทางสรีรวิทยา และวิศวกรรมทางการแพทย'/ 
                         ชวีกลศาสตร'/ การประมวลผลสัญญาทางการแพทย'   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  2 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300545 นางสาวกุสุมา ธงชัยเวชรัตน' 

591302120 นางสาวมณี รุ*งวิทยาคม 

591302241 นายนิธิกร ศรีศรีสว*าง 

591302547 นายอติเทพ  ไชยสิทธิ์ 

591303661 นายกัญชัช ชัชกุล 
 
 
หน�วยท่ี 0330142
   

ตามความตองการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย') 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย' เนน  Biomaterials/ Tissue Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด' หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301189 นางสาวพสชนัน คณิตธรรมนิยม 

591301340 นางสาวพิชาภรณ' สุทธาวาส 

591301641 นายสุรศักด์ิ เกษตรศิริกุล 

591301969 นางสาวกมลวรรณ ปราบพาล 

591302418 นางสาวหทัยรัตน' เมืองแสน 
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หน�วยท่ี 0330143
   

ตามความตองการของศูนย'พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห*งชาติ 
                            สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
                           (ภาคีวศิวกรรมชีวการแพทย') 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering  เนน Tissue Engineering/ Cell Engineering   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300778 นางสาววทันยา ตระการพรสมบัติ 

591301007 นางสาวดารณี พรหมประสิทธิ์ 

591301636 นายภูมิวิทย' ผุยมาตย' 

591302662 นายคมสัน อัญญมณีรัช 

591302839 นางสาวชัญญา ศรีเสาวกาญจน' 

591303095 นายศรัณย' ตุลาการวงศ' 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330144
   

ตามความตองการของศูนย'นาโนเทคโนโลยีแห*งชาติ  
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
                          (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย') 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering/ Bio Material  
                          เนน Organic Synthesis/ Polymer Science   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300515 นางสาวนันทมน  สุพรรณธนพงษ' 

591301591 นางสาวโชติมา เสรีประชารัตน' 

591301732 นางสาวนิศากร ยอดสนิท 

591301829 นางสาวนันทนัช วรคุณพิเศษ 

591302129 นางสาวภัทรวดี เทิดกตัญ�ูพงศ' 
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หน�วยท่ี 0330145
   

ตามความตองการของศูนย'เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส'และคอมพิวเตอร'แห*งชาติ 
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
                           (ภาคีวศิวกรรมชีวการแพทย') 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering  เนน Biomedical Imaging/  
                          Neuroimaging/ Molecular Imaging/ Computer Graphics  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุVน สหราชอาณาจักร  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301495 นายศิวกร ตุลสุข 

591302750 นายเผ*าพิชญ' ศิริอาชาวัฒนา 

591303101 นายสิปปณัฐ อาชวนันทดิษฐ' 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330146
   

ตามความตองการของศูนย'เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส'และคอมพิวเตอร'แห*งชาติ 
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
                           (ภาคีวศิวกรรมชีวการแพทย') 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering เนน Biomedical Signal Processing   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุVน สหราชอาณาจักร 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300725 นายสุวิจักขณ' เดียวอิศเรศ 

591301875 นางสาวรมิตา ปlnนสุวรรณคุปต' 
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หน�วยท่ี 0330147
   

ตามความตองการของศูนย'เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส'และคอมพิวเตอร'แห*งชาติ 
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
                           (ภาคีวศิวกรรมชีวการแพทย') 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Rehabilitation Science/ Biomedical Engineering   
                         เนน การวิจัยเรื่องคนพิการและผูสูงอายุ   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                           นิวซีแลนด' สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300186 นายวชิรยงยศ ทิมาบุตร 

591300403 นางสาวอาทิตยา ดํารงโภคภัณฑ' 

591300731 นายชาคริต อิทธิวิภาต 

591301553 นางสาวเกศสุดา ลําใย 

591303432 นางสาวนิกษา มาศอาณา 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330148
   

ตามความตองการของจุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย (โครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชดําริฯ) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาชีววิทยาทางทะเลบริเวณข้ัวโลกเหนือ (Arctic Marine Biology)                          
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591302426 นายยิ่งยศ ลาภวงศ' 
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หน�วยท่ี 0330149
   

ตามความตองการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร' (โครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชดําริฯ) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาธรณีวิทยาอาร'กติก (Arctic Geology)     
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
หน�วยท่ี 0330150
   

ตามความตองการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร'แห*งชาติ (โครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชดําริฯ) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาธรณีฟlสิกส'อาร'กติก (Arctic Geophysics)   
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
หน�วยท่ี 0330151
   

ตามความตองการของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร' 
                      (โครงการวจิัยข้ัวโลกตามพระราชดําริฯ) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติดานอุทกภัย   
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330152
   

ตามความตองการของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร' 
                           (โครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชดําริฯ) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติดานแผ*นดินไหว   
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300995 นางสาวชนิตนาฏ มหากันธา 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330153
   

ตามความตองการของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร' 
                           (โครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชดําริฯ) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาการจัดการมลพิษทางอากาศ   
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591300066 นายธนัชชา โพธิยา 

591302040 นายสุภัทรชัย ศักด์ิสกุลไกร 
 
 
 
หน�วยท่ี 0330154
   

ตามความตองการของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร' 
                           (โครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชดําริฯ) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาธรณีเคมีบริเวณข้ัวโลก  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0330155
   

ตามความตองการของฝVายเครื่องจักรกลการเกษตรแห*งชาติ 
                           มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร' (เครื่องจักรกลการเกษตร) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mechanical Engineering  เนน Combustion Engine/  
                          Instrumentation/ Manufacturing process/  
                          Finite Element Analysis/ Automotive  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุVน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
หน�วยท่ี 0330156
   

ตามความตองการของฝVายเครื่องจักรกลการเกษตรแห*งชาติ  
                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' (เครื่องจักรกลการเกษตร) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Precision Agriculture เนน ระบบควบคุมอัตโนมัติ/ วิศวกรรมเกษตร/ 
                          IT Plantation/ Precision Agriculture/ Automatic Control     
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุVน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
หน�วยท่ี 0330157
   

ตามความตองการของฝVายเครื่องจักรกลการเกษตรแห*งชาติ 
                           มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร' (เครื่องจักรกลการเกษตร) 
ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  เนน Seed Technology  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุVน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

591301835 นายดํารงวุฒิ อ*อนวิมล 
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หน�วยท่ี 0330158
   

ตามความตองการของฝVายเครื่องจักรกลการเกษตรแห*งชาติ 
                           มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร' (เครื่องจักรกลการเกษตร) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mechanical Engineering  เนน Combustion Engine/  
                          Instrumentation/ Manufacturing process/  
                          Finite Element Analysis/ Automotive   
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุVน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล                  

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 ท้ังนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนดังกล*าว ตรวจดู
รายละเอียด วัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ไดทางเว็บไซต'ของสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี http://scholar.ocsc.go.th, หรือ http://www.ocsc.go.th และทางเว็บไซต'ของกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
ท่ี http://stscholar.nstda.or.th 

   
  ประกาศ  ณ  วันท่ี    20    เมษายน  พ.ศ. 2559 
                                 
                                                                    (ลงชื่อ)          วีระพงษ'   แพสุวรรณ 

 

               (นายวีระพงษ'  แพสุวรรณ) 
                                                                           ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี                         
                                           ประธานกรรมการ 
 
สําเนาถูกตอง 
 
 

ศิริพร  ทรัพย'มาดีกุล 

 
 

(นางศิริพร  ทรัพย'มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


