
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก 
 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให้ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ   

ประจําปี ๒๕๕๖ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
-------------------------------------------- 

 ตามท่ีได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ
หน่วยงานของรัฐ ประจําปี ๒๕๕๖ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และได้ดําเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว  นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกได้ประมวลผลการสอบข้อเขียน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนดังกล่าว 
ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ี  ๑ (หน่วยท่ี  ๐๓๒๐๐๐๑ – ๐๓๒๐๐๐๖)    
:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้ 

หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๐๑ ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ไปศึกษาในสาขา Physics/ Communication Engineering 
  เน้น Quantum Cryptography/ Quantum    
 Information Processing    
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศแคนาดา ญ่ีปุ่น ออสเตรีย หรือสหราชอาณาจักร 
  จํานวน ๑ ทุน  

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๔๖๓ นางสาวพิชามญชุ์ อัศวสุดสาคร 

๕๖๑๒๐๐๔๗๘ นายธีรพัฒน์พงศ์ ประพันธ์พจน์ 

๕๖๑๒๐๐๘๒๔ นายนภันต์ เบญจสัตตบุษย์ 

๕๖๑๒๐๑๒๐๑ นางสาววรินรําไพ วนิชลานันท์ 

๕๖๑๒๐๑๓๑๘ นายศรัณย์ โชคญาณ์กร 

 
(สําเนา) 



- ๒ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๐๒ ตามความต้องการของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ไปศึกษาในสาขา  Biopolymer/ Biomaterials/ Carbohydrate Chemistry 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๓๙๓ นายวิศลย์ เรืองเศรษฐกิจ 

๕๖๑๒๐๐๕๒๓ นายธิษณะ ประสาทเสรี 

๕๖๑๒๐๑๐๓๙ นายวจนะ ทวีรัตน์ 

๕๖๑๒๐๑๕๘๓ นางสาวภาวิตา ธรรมโสภิต 

๕๖๑๒๐๑๘๒๕ นายรุจดนัย สีเหลืองสวัสด์ิ 
 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๐๓ ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ไปศึกษาในสาขา พอลิเมอร์  เน้น พอลิเมอร์คอมโพสิท  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๖๔๔ นางสาวจิดาภา อุดมพันท์ 

๕๖๑๒๐๐๘๐๕ นางสาวไพลิน เผยฉวี 

๕๖๑๒๐๑๒๐๒ นายธีรภัทร อุวรรณโณ 

๕๖๑๒๐๑๒๙๘ นางสาวดวงยิหวา อรุณแสงมณี 

๕๖๑๒๐๑๖๕๓ นางสาวกมลทิตา เรืองทอง 
 
 
 
 



- ๓ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๐๔ ตามความต้องการของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ไปศึกษาในสาขา นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) 
  เน้น นาโนเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น เกาหลี 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๐๙๔ นายพ.รณัฐ คงทอง 

๕๖๑๒๐๐๗๔๔ นางสาวกรวีร์ พฤกษานุศักด์ิ 

๕๖๑๒๐๐๗๗๒ นางสาวศุภวรรณ งามประภาวัฒน์ 

๕๖๑๒๐๐๙๘๘ นางสาวฐานิดา   เราจนานนท์ 

๕๖๑๒๐๑๒๘๒ นายณัฐพงศ์ มโนมัยวงศ์ 
 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๐๕ ตามความต้องการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 ไปศึกษาในสาขา ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics) 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๑๗๕ นายปิยวัฒน์ เลิศสิริภัทรจิตร 

๕๖๑๒๐๐๔๘๙ นายพุทธรักษ์ ใจอักษร 

๕๖๑๒๐๐๖๙๒ นางสาวเจติยา ฮ่ันตระกูล 

๕๖๑๒๐๑๐๗๓ นางสาวสุกัญญ์ภัก นิวัฒน์กิตติพร 

๕๖๑๒๐๑๒๓๗ นายณพวรรษ พลัดภัยพาล 
 
 



- ๔ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๐๖ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
 โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมการผลิต  เน้น Mechatronics 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๗๐๑ นางสาวจิดาภา จุมพลเสถียร 

 
 
 
กลุ่มท่ี  ๒ (หน่วยท่ี  ๐๓๒๐๐๐๗ – ๐๓๒๐๐๒๗)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
   หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน  
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๐๗ ตามความต้องการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
     (ภาคกลาง) ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เน้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสมัยใหม่ 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 

 
 
 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ – 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๐๘ ตามความต้องการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
     (ภาคกลาง)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 ไปศึกษาในสาขา Mechatronics Engineering 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ 
   สาธารณรัฐประชนชนจีน หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๙๘๔ นางสาวสุพิชญา กิตติสารกุล 

๕๖๑๒๐๑๒๔๗ นายชวกร ต้ังสินม่ันคง 

๕๖๑๒๐๑๖๐๖ นายกฤษฏิ์ วิภาตะวิทย์ 

๕๖๑๒๐๑๗๑๖ นายสหวัชร ์ อมรลิขิตศิลป์ 

๕๖๑๒๐๑๘๐๙ นางสาวสุกัญญา กะแก้ว 
 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๐๙ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
     (ภาคกลาง)  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๑๓๙ นายรวิน พินเกาะ 

๕๖๑๒๐๐๒๑๘ นายณัทพงศ์ ทินมณี 

๕๖๑๒๐๑๐๒๗ นายสุภัทร คงคา 

๕๖๑๒๐๑๕๔๗ นายอภิรักษ์ เทียนแก้ว 
 
 



- ๖ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๑๐ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
     (ภาคกลาง)  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
   ญ่ีปุ่น หรือออสเตรเลีย 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๒๐๗ นางสาวธนวรรณ น้อยเจริญ 

๕๖๑๒๐๐๖๓๙ นางสาวจิดาภา พลายมาต 

๕๖๑๒๐๑๐๘๔ นายพัฐรวี สินคณารักษ์ 

๕๖๑๒๐๑๑๗๙ นางสาวพิมลพรรณ์ โสรีกุล 

๕๖๑๒๐๑๕๐๙ นางสาวอรอินทร์ เตมียะประดิษฐ์ 
 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๑๑ ตามความต้องการของ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
     (ภาคกลาง)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 ไปศึกษาในสาขา ชีวเคมี (Biochemistry)  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๙๖๗ นางสาวพริมา รุ่งรัตนาอุบล 

๕๖๑๒๐๐๙๘๗ นายศุภวิชญ์ กมลประเสริฐสุข 

๕๖๑๒๐๑๔๖๑ นายพัฒนฉัตร เลิศพีรพันธุ์ 

๕๖๑๒๐๑๕๒๔ นางสาวกฤติยา จินดามพร 

๕๖๑๒๐๒๐๐๙ นางสาวกัลยรัตน์ เบญจาศุภวรรณ 
 



- ๗ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๑๒ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
     (ภาคกลาง)  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
  (Food Science and Technology) 
  เน้น วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science) 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
   สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย หรือออสเตรเลีย 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๐๑๐ นายจิรภัค วรินทร์ปราโมทย์ 

๕๖๑๒๐๐๖๒๑ นางสาวสิระพร สิริตระกูลเกียรต์ิ 

๕๖๑๒๐๑๒๐๕ นางสาวญาณิศา วงศ์วานิช 

๕๖๑๒๐๑๒๔๔ นางสาวทัตพิชา อังอรุณกร 

๕๖๑๒๐๑๓๖๓ นายวงศภัสสร์ อัญชลีนุกูล 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๑๓ ตามความต้องการของ กลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     (ภาคกลาง)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
   สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญ่ีปุ่น หรือออสเตรเลีย 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๗๔๙ นายธนวัฒน ์ สุวิทยะศิริ 

๕๖๑๒๐๐๙๖๘ นายณัฐนัย อมรเทวภัทร 

๕๖๑๒๐๑๕๑๖ นางสาวณัชชารีย์ องค์กาญจนา 

๕๖๑๒๐๑๖๔๑ นางสาวกัญชรส ภูแสวงศักด์ิกุล 

๕๖๑๒๐๑๖๖๕ นายฤทธิ์มงคล แซ่ฮ่ัน 
  



- ๘ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๑๔ ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
     (ภาคกลาง)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ไปศึกษาในสาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture) 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
   สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญ่ีปุ่น หรือออสเตรเลีย 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๕๐๖ นางสาวนิชดา ทวีกิตติกุล 
 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๑๕ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
     (ภาคกลาง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้น Programming/ Network/ ICT 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
   ญ่ีปุ่น หรืออินเดีย    
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๔๗๐ นางสาวศุภัชชา กิตติวงศ์โสภณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๑๖ ตามความต้องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
     (ภาคเหนือ)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 ไปศึกษาในสาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์  เน้น คณิตศาสตร์ประกันภัย  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๑๒๕๔ นายณัฐธกรณ์  อินทราชา 
 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๑๗ ตามความต้องการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     (ภาคเหนือ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้น Multimedia Technology  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
   นิวซีแลนด์ หรืออินเดีย 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๐๓๓ นายธนกร ทําอ่ินแก้ว 

๕๖๑๒๐๑๓๙๒ นางสาวณภัสสร ชัยเสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๑๘ ตามความต้องการของ สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (ภาคเหนือ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  เน้น วิศวกรรมการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
   รัสเซีย สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรืออินเดีย 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๑๒๐๖ นางสาวณัฏฐาพร ศรีชัยคํา 
 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๑๙ ตามความต้องการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     (ภาคเหนือ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     
 ไปศึกษาในสาขา เคมี/ ชีวเคมี เน้น งานอุตสาหกรรมอาหาร/ เครื่องสําอาง  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหราชอาณาจักร หรือญ่ีปุ่น 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๖๓๕ นางสาวปภาวรินทร์ คํากาศ 

๕๖๑๒๐๑๙๕๐ นายคุณานนต์ คงธนกุลเดชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๒๐ ตามความต้องการของ โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมการผลิต เน้น Mechatronics  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 
 
 
 

 - ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ – 
 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๒๑ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  เน้น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 
 
 
 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๒๒ ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  เน้น การศึกษาวิจัยทางด้านชีวภาพ/ กายภาพ  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น หรือสหราชอาณาจักร 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๙๔๑ นางสาวปริยาภัทร บัวแก้ว 

๕๖๑๒๐๑๔๖๕ นายกฤติน ต้ังบริบูรณ์รัตน์ 
 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๒๓ ตามความต้องการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
 ไปศึกษาในสาขา ฟิสิกส์ 
  เน้น ทฤษฎีฟิสิกส์ประยุกต์ด้านวัสดุศาสตร์/ นาโนเทคโนโลยี 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
    สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สวีเดน หรือญ่ีปุ่น 
  จํานวน ๑ ทุน 
 
 
 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ – 

 

 

 
 
 



- ๑๓ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๒๔ ตามความต้องการของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมการผลิต 
  เน้น Manufacturing Systems/ System Analysis/ 
  Intelligent Manufacturing Systems/ Produced by 
  Using Automated Machinery 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 
 
 
 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ – 

 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๒๕ ตามความต้องการของ สาขาวิชาอุตสาหการและการผลิต 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมการผลิต เน้น ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๑๒๙๕ นางสาวฮารูน่า โอคาดะ 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๒๖ ตามความต้องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
       (ภาคใต)้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 ไปศึกษาในสาขา คณิตศาสตร์  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น 
   หรือออสเตรเลีย 
  จํานวน ๑ ทุน 
 
 
 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ – 

 
 
 
หน่วยท่ี ๐๓๒๐๐๒๗ ตามความต้องการของ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
       (ภาคใต)้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
  เน้น Polymer Composites 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน ๑ ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๑๘๐ นายธรณ์เทพ วิจิตรคุณากร 

๕๖๑๒๐๐๒๐๒ นางสาวปริญดา แช่มช้อย 
 
   
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 
 

 ท้ังนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนดังกล่าวข้างต้น ตรวจดู
รายละเอียด วัน เวลาและสถานท่ีประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ได้ท่ีศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
หรือทาง Website http://job.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ http://stscholar.nstda.or.th   
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๘   ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

          (ลงชื่อ)          วีระพงษ์   แพสุวรรณ 

                      
                       (นายวีระพงษ์   แพสุวรรณ) 
                                                                     ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                      ประธานกรรมการ 
 
สําเนาถูกต้อง 
 
 

นางสาวปรียานุช  เรืองแจ่ม 

 
 

(นางสาวปรียานุช  เรืองแจ่ม) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 
 


