
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคล 

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

 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี  

ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน)วยงานของรัฐ ประจําป, 2561  
(ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 

--------------------------- 
 

 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข)งขัน 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือ
หน)วยงานของรัฐ ประจําป,  2561 (ทุนบุคคลทั่ว ไประดับปริญญา) และประกาศคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข )งข ันและค ัด เล ือกบุคคลเ พ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี                
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน)วยงานของรัฐ ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ 
เข ารับการประเ มินความเหมาะสมของบุคคลเ พ่ือรับ ทุนรัฐบาล ท่ีจัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร$ 
และเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน)วยงานของรัฐ  ประจําป, 2561 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับ
ปริญญา) ไปแลว  นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข)งขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพ่ือรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล)าว ดังต)อไปนี้ 
หน�วยท่ี 0330001 
 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร$แห)งชาติ (องค$การมหาชน) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ฟBสิกส$ดาราศาสตร$ (Astrophysics) เนน Data Intensive Astronomy/ 
                          Computational Astrophysics and Cosmology  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

                                      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
   

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303892 นายสุทธิกุล กุลค#อ 
 
 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 0330002 
 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร$แห)งชาติ (องค$การมหาชน) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ดาราศาสตร$/ ฟBสิกส$ เนน Optics/ Instrumentation  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

                                         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
        หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
   

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611304572 นายกฤตภัค นาเอ่ียม 
 
 

หน�วยท่ี 0330003 
 
 

ตามความตองการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค$การมหาชน) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร$คํานวณ/ วิทยาการคณนา เนน วิทยาศาสตร$ขอมูล  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

                                         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
       หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
                      

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300695 นายเกียรติคุณ ชอบธรรม 
 

 

หน�วยท่ี 0330004 
 
 

ตามความตองการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค$การมหาชน) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การบริหารจัดการน้าํ/ สิ่งแวดลอม เนน Water Management/  
                          Environmental Geography and Clemate Change/  
                          Applied Science on Environmental Studies/  
                          Environmental Technology for Sustainable Development/  
                          Environmental Science & Technology/ Muicipat Water and 
                          Infrastructure                          
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

                                         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
       หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 

   

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301646 นางสาวบุญฑิกานต' คูหาสรรพสิน 
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หน�วยท่ี 0330005 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร$ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                           แห)งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร$เทคโนโลยี เนน การพัฒนาผูประกอบการใหม)และนโยบาย 
                          ส)งเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Entrepreneur Development and  
                          Start-up Policy)/ การวางแผน การวิเคราะห$การลงทุนโครงการ 
                          ขนาดใหญ) (Mega-projects) ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม                         
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

                                        เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
       หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
   

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301402 นางสาวต#องฤทัย ศรีนวล 
 

 
หน�วยท่ี 0330006 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร$ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                           แห)งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา นโยบายสาธารณะ (Public Policy) เนน นโยบายวิทยาศาสตร$   
                          เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and  
                          Innovation Policy)  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

                   สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร$  
                                         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

       หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300734 นายณัฐพงศ' เมฆวิภาต 
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หน�วยท่ี 0330007 
 
 

ตามความตองการของศูนย$พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห)งชาติ 
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Bioprocess/ Biochemical Engineering เนน Microbial Bioprocessing 
                         (Scale-up Fermentation & Downstream Processing) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุZน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
                      

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303669 นายวริทธิ์ธร ธนกาญจน' 
 
 

หน�วยท่ี 0330008 
 
 

ตามความตองการของศูนย$เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส$และคอมพิวเตอร$แห)งชาติ  
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา TeraHertz Technology and Applications เน�น TeraHertz  
                          generation and detection  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 

                                         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
        หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   

จํานวน 1 ทุน 
                      

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 
 

หน�วยท่ี 0330009 
 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค$การมหาชน)                             
ไปศึกษาในสาขาวิชา ฟBสิกส$เครื่องเร)งอนุภาค (Accelerator Physics) เนน ระบบแม)เหล็ก 
                          สําหรับเครื่องเร)งอนุภาค (Accelerator Magnets)                     
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

                                         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
       หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0330010 
 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค$การมหาชน) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Health Physics เนน Accelerator Health Physics   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

                                  เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 

                      

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 

 

หน�วยท่ี 0330011 
 
 

ตามความตองการของศูนย$เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห)งชาติ  
                         สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ  
ไปศึกษาในสาขาวชิา Ceramic Science and Engineering เนน Material Computational 
                        Modeling 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

                                        เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
                      

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 

 

หน�วยท่ี 0330012 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส)งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร$  
                           สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา นโยบายและการจัดการวิทยาศาสตร$ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
                          เนน Entrepreneurship Development 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  
                                           สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร$ เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน 

   

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302158 นายณัฐวรา ใจสม 
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หน�วยท่ี 0330013 
 
 

ตามความตองการของคณะสัตวแพทยศาสตร$ จุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา จุลชีววทิยา/ ระบาดวิทยา(Microbiology/ Epidemiology)  
                          เนน ชีวสารสนเทศศาสตร$ (Bioinformatics) 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  
                                เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

   

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300054 นายนครินทร' ภมรชัยนวกุล 
 

 

หน�วยท่ี 0330014 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร$ มหาวิทยาลัยขอนแก)น 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย$ (Biomedical Engineering)          
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน 1 ทุน 

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 

 

หน�วยท่ี 0330015 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร$  
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีการอาหาร เนน การตลาดดานอาหาร/ 
                          บรรจภุณัฑ$อาหาร (Food Marketing/ Food Packaging)  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  
                            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน  

                      
   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302282 นางสาวณัฐณิชา วงศ'ผดุงเกียรติ 
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หน�วยท่ี 0330016 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร$ 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเคมี เนน วิศวกรรมเคมีไฟฟuา  
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  
                                เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน  

   
   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300807 นายจตุพร บรรจง 

 
 

หน�วยท่ี 0330017 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร$ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล เนน Robotic Technology/ Automation System 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 

                                     เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
                      

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301028 นายนัฐพล ศรีรัตนศักดิ ์
 
 

หน�วยท่ี 0330018 
 
 

ตามความตองการของสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร$ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ$ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา HCI (Human Computer Interaction)/ Data Science/ Cyber Security 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                            นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน  

                      
- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0330019 
 

ตามความตองการของภาควิชาชีวเภสัชศาสตร$ คณะเภสัชศาสตร$ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ/ยา วัคซีน เนน Synthetic Biology (ยาชีววัตถุ-วัคซีน) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

   

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303277 นางสาวภัทรสุดา ไชยสุภา 
 
 
หน�วยท่ี 0330020 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร$ คณะวิศวกรรมศาสตร$ 
                           มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร$ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร$ เนน Coding/ Encryption/ Big Data 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                            นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน 

   

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 

 

หน�วยท่ี 0330021 
 

ตามความตองการของสาขาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมการออกแบบ (Design Engineering) เนน Engineering Design/ 
                          Product Design/ Industrial Design/ Product Development 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

   
   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300672 นางสาวณัชชา ฐานีพานิชสกุล 
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หน�วยท่ี 0330022 
 
 

ตามความตองการของสาขาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร$/ วิศวกรรมโทรคมนาคม/ วิศวกรรมสารสนเทศ   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  
                                           สาธารณรัฐสิงคโปร$ เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                      
- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 

 
 
หน�วยท่ี 0330023 
 

ตามความตองการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
                          ลาดกระบัง  
ไปศึกษาในสาขาวิชา การจัดการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Management)  
                          เนน การจัดการห)วงโซ)อุปทานอาหาร (Food Supply Chain Management)/ 
                          เศรษฐศาสตร$ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Economics) 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ราชอาณาจักรเนเธอร$แลนด$ สหราชอาณาจักร  
                            หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน 

   
   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301602 นางสาวรมิตา ณ นคร 

 
 
หน�วยท่ี 0330024 
 

ตามความตองการของคณะวิศวกรรมศาสตร$ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
                           ลาดกระบัง  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร$/วิทยาการคอมพิวเตอร$ เนน Big Data  
                          Processing/ Analytics  
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นวิซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

   

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302639 นางสาวณิชาภา มนูญวงศ' 
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หน�วยท่ี 0330025 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร$  
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Robotics/ assistive devices เนน Human-robot interaction   
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี หรือญ่ีปุZน 
จํานวน 1 ทุน 

                      

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 
 
หน�วยท่ี 0330026 
 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี  
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี           
ไปศึกษาในสาขาวิชา จุลชีววิทยา เนน จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม/ จุลชีววิทยาทางอาหาร 

ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นวิซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                      
   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303572 นายภูกฤษณ' เรืองศรีไชยะ 

 

 

หน�วยท่ี 0330027 
 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส$ สาขาครุศาสตร$อุตสาหกรรม  
                           คณะครุศาสตร$อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส$ เนน Robotics and automation 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

                                       เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
     หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน  

                      
   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302936 นายวิชญ'พงศ' เก#าเอ้ียน 
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หน�วยท่ี 0330028 
 
 

ตามความตองการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Robotics and Automation เนน Humanoid Robot/  
                           Cognitive Architecture/ Business Intelligence 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  
                                         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
                      

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 

 

หน�วยท่ี 0330029 
 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี  
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ชีววิทยา เนน Molecular breeding/ Biostatistics/ Chemical biology  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

                                  เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
                      

   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301956 นางสาวชลธิชา ปากหวาน 
 
 

หน�วยท่ี 0330030 
 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร$ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                           มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร$ เนน Intelligence Systems/ Analytics/  
                          Computer Security 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

                                        เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
                      

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0330031 
 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาคณิตศาสตร$ คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี  
                           มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา คณิตศาสตร$/คณิตศาสตร$ประยุกต$ เนน ความเชี่ยวชาญดานการจําลอง 
                          แบบเสมือน/ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร$/ สมการเชิงอนุพันธ$ 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  

   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                      
   ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300584 นางสาวลักษณาทิพย' ย่ิงยวด 

 

 

หน�วยท่ี 0330032 
 
 

ตามความตองการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ/ วิศวกรรมการผลิต เนน Design of Manufacturing 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  
                                          เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จํานวน 1 ทุน 

  

 ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300481 นางสาวธันยชนก สุทธานนท'กุล 
 

 

หน�วยท่ี 0330033 
 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาสัตวศาสตร$ คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี 
                           มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร$ธาน ี  
ไปศึกษาในสาขาวิชา Molecular Breeding เนน การปรับปรุงพันธุ$สัตว$                    
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร  
จํานวน 1 ทุน  

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302921 นางสาวกมลชนก ชูยัง 
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หน�วยท่ี 0330034 
 

ตามความตองการของสาขาวิชาวิศวกรรมขนส)ง สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร$ 
                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เครือข)ายเทคโนโลยีระบบขนส)งทางราง)  
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมขนส)ง เนน ดานวิศวกรรมขนส)งและโลจิสติกส$ 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  ญ่ีปุZน สหราชอาณาจักร หรือสหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี  
จํานวน 1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611304214 นายภาม เรืองหนู 
 

 

หน�วยท่ี 0330035 ตามความตองการของกลุ)มสาขาวิชาโลจิสติกส$และระบบขนส)งทางราง 
                           คณะวิศวกรรมศาสตร$มหาวิทยาลัยมหิดล (เครือข)ายเทคโนโลยีระบบ 
                           ขนส)งทางราง)                             
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟuา เนน Railway Signalling and Telecommunications 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน 1 ทุน 

                     

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 

 

หน�วยท่ี 0330036 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร$ มหาวิทยาลัยบูรพา 
                           (เครือข)ายเทคโนโลยีระบบขนส)งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Electrical Engineering เนน Railway Signalling/ Railway Control  
                          System Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 

                                     เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   

จํานวน 1 ทุน 
                    

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0330037 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuา คณะวิศวกรรมศาสตร$ 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (เครือข)ายเทคโนโลยีระบบ 
                           ขนส)งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Electrical Engineering เนน Smart Grid for Railway Power Network 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 

                                   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
                    

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303644 นายเจษฎา กฤษณนนท' 
 
 
 

หน�วยท่ี 0330038 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuา คณะวิศวกรรมศาสตร$ 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (เครือข)ายเทคโนโลยีระบบ 
                           ขนส)งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Electrical Engineering เนน Internet of Things (IoT) and Big Data 
                         Analysis for Railway  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 

                                   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน 1 ทุน 
                    

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0330039 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร$  
                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$ วิทยาเขตหาดใหญ) (เครือข)ายเทคโนโลยีระบบ 
                          ขนส)งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) เนน วิศวกรรมดาน 
                          การดําเนินงานและวางแผนระบบราง (Railway Operation and  
                          Planning Engineering)  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี 

                               แคนาดา ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                          นวิซีแลนด$ ญ่ีปุZน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร$ 

                             เขตบริหารพิเศษฮ)องกงแห)งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
จํานวน 1 ทุน  

      

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
   
 
หน�วยท่ี 0330040 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร$ 
                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (เครือข)ายเทคโนโลยี 
                           ระบบขนส)งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mechanical Engineering เนน Railway Dynamic  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร  
                                           สาธารณรัฐฝรั่งเศส แคนาดา ญ่ีปุZน สาธารณรัฐเกาหลี 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

     

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301004 นายศุภกร สุทธิดาราชัย 
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หน�วยท่ี 0330041 
 
 

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/หลักสูตรวิศวกรรมขนส)งทางราง  
                           คณะวิศวกรรมศาสตร$ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
                           (เครือข)ายเทคโนโลยีระบบขนส)งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล เนน Failure Analysis in Railway System  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 

                               เครอืรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                    
ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300263 นางสาวฤทัย ไกรภัสสร'พงษ' 

 
หน�วยท่ี 0330042 
 
 

ตามความตองการของโครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส)งทางรางแห)งชาติ 
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                           (เครือข)ายเทคโนโลยีระบบขนส)งทางราง)   
ไปศึกษาในสาขาวิชา Electrical Engineering เนน Railway Electrification Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
                                           สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี  
                                              หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน 1 ทุน 

                    
ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301670 นางสาวณัฏฐกา ชิโนมี 

 
หน�วยท่ี 0330043 
 
 
 

ตามความตองการของโครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส)งทางรางแห)งชาติ 
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                          (เครือข)ายเทคโนโลยีระบบขนส)งทางราง)   
ไปศึกษาในสาขาวิชา Electrical Engineering เนน Railway Signalling Engineering                          
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
                            สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

                    

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0330044 
 
 
 

ตามความตองการของโครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส)งทางรางแห)งชาติ 
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                           (เครือข)ายเทคโนโลยีระบบขนส)งทางราง)                             
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mechanical Engineering เนน Rolling Stock Engineering  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
                            สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จํานวน 1 ทุน 

                    

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 
 

หน�วยท่ี 0330045 
 
 

ตามความตองการของโครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส)งทางรางแห)งชาติ 
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                           (เครือข)ายเทคโนโลยีระบบขนส)งทางราง) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา System Engineering เนน Railway Operation Control System 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
                                           สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี 
                                           หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จํานวน 1 ทุน 

                    
ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303526 นายฉันทวัฒน' บุญหยาด 

 

หน�วยท่ี 0330046 
 
 

ตามความตองการของศูนย$พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Plant Phenomics เนน Photooxidative Stress and Root Phenomics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ 

                                 สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302969 นางสาวกัญญาณัฐ เกษตรสุนทร 
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หน�วยท่ี 0330047 
 
 

ตามความตองการของศูนย$พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi)                            
ไปศึกษาในสาขาวิชา Plant Physiology and Biochemistry เนน Plant Factory  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

    

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301851 นางสาววรรณิดา แซ�ตั้ง 
 
 

หน�วยท่ี 0330048 
 
 

ตามความตองการของศูนย$พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห)งชาติ  
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Medicinal Chemistry เนน Drug/ Functional Ingredient  
                          Design and Synthesis 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          นวิซีแลนด$ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

   

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302677 นางสาวนันทมน สุพรรณธนพงษ' 
 
 
หน�วยท่ี 0330049 
 

ตามความตองการของศูนย$พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห)งชาติ  
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biochemical Engineering/ Chemical Engineering เนน Separation 
                         Technology/ Downstream Processing Technology                         
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                           สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเดนมาร$ก  
                                           ราชอาณาจักรเนเธอร$แลนด$ หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
จํานวน 1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303164 นางสาวกรกมล บรรเจิดธีรกุล 
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หน�วยท่ี 0330050
  

ตามความตองการของศูนย$พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวชิา  Biochemical/ Bioprocess Engineering เนน วิศวกรรมชีวกระบวนการ  
                         (Bioprocess Engineering)/ เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology) 
                         / กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ สารชีวเคมีภัณฑ$ หรือสารเคมีชีวภาพ 
                         (Commodity and Specialty Biochemicals) โดยกระบวนการจุลินทรีย$ 
                         ระดับขยายขนาด (Production of Biofuels and Biochemicals  
                          by Microbial Processes/ Process Up-scaling) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                           สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเดนมาร$ก  
                                           ราชอาณาจักรเนเธอร$แลนด$ หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
จํานวน 1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301952 นางสาวศัณสนีย' เขียวจันทร' 
 

 

หน�วยท่ี 0330051
  

ตามความตองการของศูนย$เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Environment Engineering/ Process Engineering  
                          เนน Waste Treatment for Rubber Industrial                      
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301611 นางสาวนภสร มุทานนท' 
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หน�วยท่ี 0330052
  

ตามความตองการของศูนย$เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) เนน Polymer Manufacturing  
                          (Polymerization and Process Design ของ Bio-based Plastics  
                          and Polymers)                          
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300713 นางสาวณฐิตา จันทร'ชาวนา 
 
 

หน�วยท่ี 0330053
  

ตามความตองการของศูนย$เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Chemical Engineering/ Food Engineering and Processing  
                          เนน Emulsion and Colloiding Process 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ 
                                สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  
- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 

 
 

หน�วยท่ี 0330054
   

ตามความตองการของศูนย$เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mechanical/ Industrial Engineering เนน Robotics Machining and 
                          Surface Finishing 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 



- 21 - 
 

 
หน�วยท่ี 0330055
   

ตามความตองการของศูนย$เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mechanical/ Industrial Engineering เนน Automated Composite  
                          Manufacturing 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 

 

หน�วยท่ี 0330056
   

ตามความตองการของศูนย$เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส$และคอมพิวเตอร$แห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร$/วิทยาการคอมพิวเตอร$  
                          เนน - High Performance Computing/ Coputational Science  
                                - Artificial intelligence/ Cognitive Science 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นวิซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300595 นายภามิน รังสิกรรพุม 
 

หน�วยท่ี 0330057
   

ตามความตองการของศูนย$เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส$  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมการออกแบบ/ วิศวกรรมการผลิต เนน ไมโครอิเล็กทรอนิกส$ 
                          (Microelectronic Design/ Fabrication) ระบบเครื่องกลไฟฟuาจุลภาค 
                          (Microelectro-mechanical System Design/ Fabrication)                          
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นวิซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303502 นางสาวอุดมพร มนูพิบูลย' 
 



- 22 - 
 

 

หน�วยท่ี 0330058
   

ตามความตองการของศูนย$เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส$และคอมพิวเตอร$แห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร$ เนน ความม่ันคงในเครือข)ายคอมพิวเตอร$               
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303589 นางสาวอรอินทุ' พึงประเสริฐ 
 
หน�วยท่ี 0330059
   

ตามความตองการของศูนย$เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส$และคอมพิวเตอร$แห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟuา/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส$/ฟBสิกส$/ วัสดุศาสตร$  
                          เนน ระบบเซ็นเซอร$ทางอิเล็กโตรแมคเนติกเวฟในย)านต)างๆ  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301086 นางสาวสาทนีย' สืบค#า 
 
หน�วยท่ี 0330060
   

ตามความตองการของศูนย$นาโนเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวเคมี (Bio Chemical Engineering)/ เคมีวิเคราะห$  
                          (Analytical Chemistry) เนน เทคนิคการวิเคราะห$ทดสอบ  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300533 นางสาวอภิชญา แสนชัย 
 



- 23 - 
 

 

หน�วยท่ี 0330061
   

ตามความตองการของศูนย$นาโนเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวเคมี (Bio Chemical Engineering) วิศวกรรมเคมี  
                             (Chemical Engineering )/ เภสัชศาสตร$ (Pharmacy) เนน เทคนิค 
                           การวิเคราะห$ทดสอบ  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303707 นางสาวนุสบา นพรัตน'วงศ' 
       
หน�วยท่ี 0330062
   

ตามความตองการของศูนย$นาโนเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Nanosafety/ พิษวิทยา เนน NanoToxicology/ พิษวิทยา  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300164 นางสาวทิชากร สิงห'โต 
 
หน�วยท่ี 0330063
   

ตามความตองการของศูนย$นาโนเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering) เนน Food Science Technology  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303262 นายกิติคุณ เฮียงราช 
 



- 24 - 
 

 
หน�วยท่ี 0330064
   

ตามความตองการของศูนย$นาโนเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Agricultural Industry เนน Food Nanoscience  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301706 นางสาวชยา ชุตินารา 
 

 

หน�วยท่ี 0330065
   

ตามความตองการของอุทยานวิทยาศาสตร$ประเทศไทย ศูนย$บริหารจัดการเทคโนโลยี   
                          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Technology and Innovation Management เนน Innovation  
                          Cluster Development 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                            นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0330066
   

ตามความตองการของหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย$ ศูนย$ทดสอบผลิตภัณฑ$ไฟฟuาและ 
                           อิเล็กทรอนิกส$ (PTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี 
                           แห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมยานยนต$ (Automotive Engineering)  เนน การออกแบบระบบ 
                          ไฟฟuาและการสื่อสารในยานยนต$ สมัยใหม)รวมถึงการออกแบบระบบ 
                          ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Unman Vehicle)/ Robotics และวิธีการทดสอบ 
                          ยานยนต$อัตโนมัติตามมาตรฐานสากลรายการรับรองเครื่องหมายของ 
                          ชิ้นส)วนยานยนต$ E-mark 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นวิซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300969 นายคุณาวุฒิ วิบูลย'พันธุ' 
 
 
หน�วยท่ี 0330067
   

ตามความตองการของหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย$ ศูนย$ทดสอบผลิตภัณฑ$ไฟฟuาและ 
                           อิเล็กทรอนิกส$ (PTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี 
                           แห)งชาติ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมซอฟแวร$ เครื่องมือทางการแพทย$ (Medical Software Engineering) 
                          เนน การศึกษาในดานวิศวกรรมซอฟแวร$ในสาขาการออกแบบและการทดสอบ 
                          เครื่องมือทางการแพทย$แบบฝ�งใน (Embed Software)  
                          การตรวจ (Inspection) สายการผลิตเครื่องมือแพทย$ (Medical Production 
                             Line) และการจัดทําเอกสารเพ่ือการขอรับรองทางการแพทย$  
                          CE FCC เป�นตน  
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                               นวิซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0330068
   

ตามความตองการของสํานักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค$นวัตกรรมอวกาศ  
                          สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค$การมหาชน) (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมการบินและอวกาศ เนน โครงการสรางยานอวกาศ/  
                          วัสดุคอมโพสิท   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301512 นายขวัญชัย ชินวิชานาม 
 
 
หน�วยท่ี 0330069
   

ตามความตองการของสํานักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค$นวัตกรรมอวกาศ  
                          สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค$การมหาชน) (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร$/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมแมคคาทรอนิค  
                          เนน Augmented Human and Robotics, Machine Learning  
                          Techniques                      
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300021 นายนที จิระจงเจริญ 
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หน�วยท่ี 0330070
   

ตามความตองการของสํานักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค$นวัตกรรมอวกาศ  
                          สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค$การมหาชน) (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร$/ วิศวกรรมโยธา/ วิศวกรรมสํารวจ/  
                               วิทยาศาสตร$คอมพิวเตอร$/ ภูมิสารสนเทศ เนน ระบบดาวเทียมนําทาง 
                           ระบุตําแหน)ง   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301518 นางสาวรินรดา ศรีขวัญม#า 
 

 

หน�วยท่ี 0330071
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร$    
                           มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร$ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล เนน วิศวกรรมยานยนต$ 
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                            นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  2 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 

 
 
หน�วยท่ี 0330072
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuาและคอมพิวเตอร$ คณะวิศวกรรมศาสตร$  
                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร$ (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร$/ วิทยาการคอมพิวเตอร$ เนน วิศวกรรมซอฟต$แวร$    
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  2 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0330073
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟuา คณะวิศวกรรมศาสตร$ มหาวิทยาลัยบูรพา (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Electrical Engineering/ Computer Engineering  
                          เนน Embedded System  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302279 นายพฤกษ' วรรณะเอ่ียมพิกุล 
 
 
หน�วยท่ี 0330074
   

ตามความตองการของสํานักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร$ มหาวิทยาลัยบูรพา (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Materials Engineering เนน Corrosion Engineering/ Corrosion and  
                         Reliability Engineering/ Material Selection in Automotive and 
                         Aerospace/ Corrosion and Protection of Metals   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302903 นายวรพันธ' อินทพันธ' 
  
 
หน�วยท่ี 0330075
   

ตามความตองการของสํานักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร$ มหาวิทยาลัยบูรพา (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Environmental Engineering เนน Waste to Energy  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301862 นางสาววรรณชา ล้ิมธนะกุล 
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หน�วยท่ี 0330076
   

ตามความตองการของสํานักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร$ มหาวิทยาลัยบูรพา (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย$ (Biomedical Engineering)  
                          เนน Biomedical Digital Signal Processing/ Image Processing   
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 

 

หน�วยท่ี 0330077
   

ตามความตองการของสํานักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร$ มหาวิทยาลัยบูรพา (EECi) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Bio Engineering/ Chemical Engineering/ Biomedical Engineering  
                          เนน  Biopharmaceutical Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 
 
หน�วยท่ี 0330078
   

ตามความตองการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เครือข)ายอุทยานวิทยาศาสตร$ในภูมิภาค) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การวางแผนนโยบายดานวิทยาศาสตร$ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
                          เนน การจัดการนวัตกรรม การบริหารจัดการเทคโนโลยี  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611304137 นางสาวศุภกร ชีวะเสรีชล 
 



- 30 - 
 

 
หน�วยท่ี 0330079
   

ตามความตองการของอุทยานวิทยาศาสตร$ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$  
                           (เครือข)ายอุทยานวิทยาศาสตร$ในภูมิภาค) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การออกแบบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ$ทางอุตสาหกรรม (Integrated Design 
                          Engineering/ Integrated Design and Management) เนน การออกแบบ 
                          ผลิตภณัฑ
  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี 

                         ราชอาณาจักรเดนมาร$ก ราชอาณาจักรเนเธอร$แลนด$  
                                   ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐฟBนแลนด$ สาธารณรัฐอิตาลี 

             สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ญ่ีปุZน  
                                           หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301556 นางสาวเบญญา หมึกทอง 
 
 
หน�วยท่ี 0330080
   

ตามความตองการของอุทยานวิทยาศาสตร$มหาวิทยาลัยพะเยา  
                           (เครือข)ายอุทยานวิทยาศาสตร$ในภูมิภาค) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนน การถ)ายทอดเทคโนโลยีและ 
                         การจัดการทรัพย$สินทางป�ญญา (Technology transfer and  
                          Intellectual Property Management)  
ระดับปริญญาเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                            นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0330081
   

ตามความตองการของหน)วยบ)มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี ศูนย$ความร)วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  
                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เครือข)ายอุทยานวิทยาศาสตร$ในภูมิภาค) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนน การจัดการผูประกอบการและ 
                          นวัตกรรม (Entrepreneurship and innovation Management)  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 
 
หน�วยท่ี 0330082
   

ตามความตองการของสํานักงานจัดการทรัพย$สินทางป�ญญาและพัฒนานวัตกรรม 
                          มหาวิทยาลัยแม)ฟuาหลวง (เครือข)ายอุทยานวิทยาศาสตร$ในภูมิภาค) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การจัดการทรัพย$สินทางป�ญญาและนวตักรรม (Interracial Property  
                          and Innovation Management) เนน การจัดการทรัพย$สินทางป�ญญา 
                          และนวตักรรม (Interracial Property and Innovation Management) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611304378 นายศิวกฤษฎิ์ ศรีวิลัย 
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หน�วยท่ี 0330083
   

ตามความตองการของอุทยานวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี  
                           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ$ (เครือข)ายอุทยานวิทยาศาสตร$ในภูมิภาค) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนน Sport Management/ 
                          Innovation Management  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
  

 

หน�วยท่ี 0330084
   

ตามความตองการของฝZายวิชาการ สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร$  
                          มหาวิทยาลัยขอนแก)น (เครือข)ายอุทยานวิทยาศาสตร$ในภูมิภาค) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนน การจัดการผูประกอบการและ 
                          นวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation Management) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุZน สหราชอาณาจักร  เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          หรือสหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301744 นางสาวเพ็ญพักตร' รังษิปKญญาภรณ' 
 
 
หน�วยท่ี 0330085
   

ตามความตองการของฝZายวิชาการ สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร$  
                          มหาวิทยาลัยขอนแก)น (เครือข)ายอุทยานวิทยาศาสตร$ในภูมิภาค) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Engineering Management/ Technology Venture เนน การจัดการ 
                         เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ การจัดการธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Venture)      
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุZน สหราชอาณาจักร  เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          หรือสหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301549 นายวิชธร ปLยะธนวงศ' 
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หน�วยท่ี 0330086
   

ตามความตองการของอุทยานวิทยาศาสตร$ภาคเหนือตอนล)าง สํานักงานอธิการบดี  
                          มหาวิทยาลัยนเรศวร (เครือข)ายอุทยานวิทยาศาสตร$ในภูมิภาค) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การบริหารนวัตกรรม เนน การจัดการเทคโนโลยี (Technology Management) 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302394 นายกรวิชญ' ปุงบางกะดี่ 
 

หน�วยท่ี 0330087
   

ตามความตองการของภาควิชาวิทยาศาสตร$ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร$  
                          จุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย (โครงการข้ัวโลก) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร$ทางทะเล/ สมุทรศาสตร$/วิศวกรรมศาสตร$ เนน สมุทรศาสตร$เคมี  
                          หรือสาขาท่ีเก่ียวของท่ีสามารถเชื่อมโยงและเนนกับข้ัวโลกท้ังอาทิตย$  
                          และแอนตาร$กติก                            
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302791 นายชนกันต' บุญนาวา 
 

หน�วยท่ี 0330088
   

ตามความตองการของภาควิชาวิทยาศาสตร$ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร$  
                          จุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย (โครงการข้ัวโลก) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร$ทางทะเล/ สมุทรศาสตร$ชีวภาพ/ ชีววิทยา/  
                          วิทยาศาสตร$สิ่งแวดลอม เนน ชีววิทยาทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล หรือ 
                          สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีสามารถเชื่อมโยงระหว)างเขตรอน เขตหนาว และ 
                          เขตข้ัวโลก  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302395 นางสาวพิมพ'นารา เรียงจันทร' 



- 34 - 
 

 
หน�วยท่ี 0330089
   

ตามความตองการของภาควิชาวาริชศาสตร$ คณะวิทยาศาสตร$ มหาวิทยาลัยบูรพา (โครงการข้ัวโลก) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา สมุทรศาสตร$ เนน สมุทรศาสตร$กายภาพ                           
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300580 นางสาวพชรมน ศรีพูนพันธ' 
 
หน�วยท่ี 0330090
   

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การบริหารและการจัดการเทคโนโลยี เนน Science Policy              
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302000 นางสาวกาญจนิศา จันทร'ศิริ 
 
หน�วยท่ี 0330091
   

ตามความตองการของภาควิชาฟBสิกส$และวัสดุศาสตร$ คณะวิทยาศาสตร$ 
                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม) (เครือข)ายดานดาราศาสตร$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ดาราศาสตร$/ ดาราศาสตร$ฟBสิกส$                             
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0330092
   

ตามความตองการของภาควิชาฟBสิกส$อุตสาหกรรมและอุปกรณ$การแพทย$ คณะวิทยาศาสตร$ประยุกต$ 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
                          (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย$ (Biomedical Engineering) เนน Biomedical Signal 
                          Processing/ Biomedical Image Processing 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                นวิซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303321 นายณัฐพร พลับอินทร' 
 
 
หน�วยท่ี 0330093
   

ตามความตองการของภาควิชาเครื่องกล/อุตสาหการ/ ไฟฟuาและคอมพิวเตอร$ คณะวิศวกรรมศาสตร$ 
                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร$ (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering เนน ชีวกลศาสตร$/  
                          ป�จจัยมนุษย$ในงานวิศวกรรมศาสตร$และการยศาสตร$/ 
                          การจําลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย$/ 
                          การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย$                            
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302121 นายสุกฤษฏิ์ ประสานเกลียว 
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หน�วยท่ี 0330094
   

ตามความตองการของภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร$  
                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร$ (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Human Factors in Engineering and Ergonomics  
                          เนน Ergonomics for Medical Device/ Ergonomics for Rehabilitation/ 
                          Human Digital Model for Ergonomics Design/ Cognitive Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611301357 นางสาวอชิรญา ยังทรัพย' 
 

หน�วยท่ี 0330095
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย$ คณะวิศวกรรมศาสตร$  
                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
                          (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย$ เนน Biomedical Instrumentation/ 
                          Hospital Engineering                         
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 

 
หน�วยท่ี 0330096
   

ตามความตองการของหน)วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย$ ศูนย$เทคโนโลยีโลหะและ 
                          วัสดุแห)งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                          (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering (Metal Implants) เนน Design &  
                          Manufacturing/ Surface Modification of Metal Implants 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยโุรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303062 นางสาวกัลย'สุดา โกศลอินทรีย' 
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หน�วยท่ี 0330097
   

ตามความตองการของหน)วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย$ ศูนย$พันธุวิศวกรรมและ 
                          เทคโนโลยีชีวภาพแห)งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี  
                          แห)งชาติ (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Chemistry เนน Organic Chemistry and Computational 
                         Chemistry for Smart Drug Design and Development                       
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

 

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
  
หน�วยท่ี 0330098
   

ตามความตองการของหองปฏิบัติการระบบอุปกรณ$นาโน ศูนย$นาโนเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                           (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering เนน Medical devices/ Biomedical Imaging  
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611300953 นางสาวธนาพร สุวรรณพงศ' 
 
หน�วยท่ี 0330099
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย$ คณะวิศวกรรมศาสตร$  
                          มหาวิทยาลัยมหิดล (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย$ (Biomedical Engineering)  
                          เนน Materials Processing and Fabrication                            
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303596 นางสาวธนพร ชัยวุฒิธร 
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หน�วยท่ี 0330100
   

ตามความตองการของภาควิชาฟBสิกส$อุตสาหกรรมและอุปกรณ$การแพทย$ คณะวิทยาศาสตร$ประยุกต$ 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
                          (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย$ (Biomedical Engineering)  
                          เนน Biomedical Instrumentation / Biomechanics/  
                          Rehabilitation Engineering 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 
 
หน�วยท่ี 0330101
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย$ คณะวิศวกรรมศาสตร$  
                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
                          (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย$ เนน Pharmaceutical Engineering              
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1 ทุน 

  

- ไม�มีผู#มีสิทธิได#รับทุน - 
 
หน�วยท่ี 0330102
   

ตามความตองการของหน)วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย$ ศูนย$เทคโนโลยีโลหะและ 
                          วัสดุแห)งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ 
                          (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering เนน Medical Devices and Product Design  
                          (Human Factors and Ergonomics) 
ระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน  
                                หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303791 นางสาวปรีชภาวรรณ ไตรพรยุวสิน 
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หน�วยท่ี 0330103
   

ตามความตองการของหองปฏิบัติการความปลอดภัยทางดานเทคโนโลยี ศูนย$นาโนเทคโนโลยีแห)งชาติ 
                           สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ  
                           (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา  Biology/ Biochemistry/ Toxicology เนน การใชปลามาลายเป�น model  
                           ในการศึกษา 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ ประเทศในภูมิภาคยุโรป  
                                           หรือสาธารณรัฐเกาหลี 
จํานวน  1 ทุน 

 

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611302758 นางสาววุฒิพร ฤกษ'อํานวยโชค 
 

 

หน�วยท่ี 0330104
   

ตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย$ คณะวิศวกรรมศาสตร$  
                          มหาวิทยาลัยมหิดล (เครือข)ายดานวิศวกรรมชีวการแพทย$) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย$ (Biomedical Engineering)  
                          เนน Computational Biology 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุZน 
                                           เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1 ทุน 

  

ได#แก� เลขประจําตัวสอบ 611303209 นางสาววิชยา มนัสชินอภิสิทธิ์ 
 

 ท้ังนี้ ขอใหผูมีรายชื่อเป�นผูมีสิทธิไดรับทุนขางตนนี้ ไปรายงานตัวต)อเจาหนาที่ ณ หองประชุม 1 
ชั้น 9 สํานักงาน ก.พ.  47/111 ถนนติวานนท$ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารท่ี 
24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. พรอมท้ังนํารูปถ)ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 5 รูป ไปดวย 

 หากผูใดไม)ไปรายงานตัวตามกําหนดการดังกล)าว โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว)า   
สละสิทธิ์การรับทุนในครั้งนี้ 
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 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก)ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 1. ไม)ผ)านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย$ของ ก.พ. 
 2. กรณีผู ท่ีกําลังศึกษาอยู)ในชั้นป,สุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเทียบได  
ในระดับเดียวกัน ไม)สําเร็จการศึกษาในป,การศึกษา 2560 และ/หรือเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอย)างอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว)า 2.75 หรือ 3.00 แลวแต)กรณี 
 3. กรณีผูสมัครสอบซึ่งมีขอผูกพันกับส)วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช มิไดยื่นหนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหน)วยงานท่ีไดรับทุน จากหัวหนาส)วนราชการเจาสังกัด หรือ
หัวหนาหน)วยงานเจาของทุน ตามขอ 3.5 3.6 หรือ 3.7 ของประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 
เรื่อง รับสมัครสอบแข)งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ตามความตองการ
ของกระทรวง กรม หรือหน)วยงานของรัฐ ประจําป, 2561 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
 4. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. และ/
หรือกระทรวงวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีกําหนด 
 5. เป�นผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม)อยู)ในมาตรฐาน หรือไม)เหมาะสม หรือไม)ประพฤติตน  
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 6. ขาดการติดต)อกับเจาหนาท่ีเกิน 1 ป, 
 7. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังต)อไปนี้     
  7.1  ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนตํ่ากว)า 550 (Paper–based) หรือตํ่ากว)า 
79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ เทียบไดต่ํากว)านี้ หรือ  
  7.2 ผลการสอบภาษาอ ังกฤษไม)เป �น ที ่ยอมร ับของสถานศึกษา ที ่จะ ไปศ ึกษาต )อ  
(ยกเวน ทุนท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)  
  8. หลีกเลี ่ยง หรือพยายามหลีกเลี ่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต)อเ มื ่อสถานศึกษา 
ตอบรับแลว 
 9. ไม)ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต)อ ภายในระยะเวลา 1 ป,  
นับแต)วันประกาศรายชื่อเป�นผูมีสิทธิไดรับทุน 

   
  ประกาศ  ณ  วันท่ี     12     กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
    

                                                (ลงชื่อ)                   สรนิต  ศิลธรรม 
    

          (รองศาสตราจารย$สรนิต  ศิลธรรม) 
                                                                           ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี                         
                                           ประธานกรรมการ 

สําเนาถูกตอง 

 
(นางศิริพร ทรัพย$มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


