
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก 
 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให้ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ   

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

 ตามท่ีได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2557  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ
หน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และได้ดําเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว   นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกได้ประมวลผลการสอบข้อเขียน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนดังกล่าว 
ดังต่อไปนี้ 
กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้ 
 

หน่วยท่ี  0320001 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล 

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201072 นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร 

581201543 นางสาวปัณฑ์ชนิต เหล่าวัฒนากุล 

581201984 นายนิทธันต์ เทสวงนนท์ 

581202566 นายภัคธร เพียรเดชา 

581204575 นายรัชตูภาคศ์ ตันติแสงหิรัญ 
 
 

 
(สําเนา) 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    
      :  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
 

หน่วยท่ี  0320002 ตามความต้องการของ ภาควิชาวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ไปศึกษาในสาขา  พอลิเมอร์ 

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200668 นายวิภพ เบ็ญจวิทย์วิไล 

581201217 นางสาวปารมี ยาหิรัญ 

581202284 นายธีรภัทร หรูปานวงษ์ 

581202633 นางสาวรวิศรา วัฒนา 

581203990 นางสาววิภาดา เพ็ญโรจน์ 
 
 
 
หน่วยท่ี  0320003 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

     หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201395 นายชานน บุญรัตนสมัย 

581201748 นายปฐวี จินตนา 

581201851 นางสาวนิจจารีย์ จิรชีพพัฒนา 

581202872 นายวงศกร เหล่าปราณ 

581202927 นายสิโรจน ์ ศิลธรรม 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    
               :  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได้ 
 

หน่วยท่ี  0320004 ตามความต้องการของ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 (โครงการจัดต้ังหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม) 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ไปศึกษาในสาขา การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) 

  เน้น การออกแบบอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น 

    ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน 
   ราชอาณาจักรเดนมาร์ก หรือสาธารณรัฐฟินแลนด์ 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200748 นายวณัฐชัย ทัศนีย์ 

581202425 นายณัฐนันท์ เบญจไพบูลย์กุล 

581202941 นางสาวพยุมาตร ด่านพัฒนะสวัสด์ิ 

581204370 นางสาวลลิตา พัฒนชัยสุขศิริ 

581204521 นางสาวจิราภรณ์ เต็มธนาภัทร์ 
 
หน่วยท่ี  0320005 ตามความต้องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  คณะเทคโนโลยี 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ไปศึกษาในสาขา Geology/ Geological Science/ Geoscience  
  เน้น Hydrogeology 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์    

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200402 นางสาวปรเกษ เดชเดโช 

581202905 นางสาวทิพย์ธิดา คุ้มประดิษฐ์ 

581202931 นางสาวคัทลียา เขียวเจริญ 

581203697 นางสาวปิยมาศ ตากัน 

581204382 นางสาวจิดาภา วัจนะรัตน์ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    
               :  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได้ 
 

หน่วยท่ี  0320006 ตามความต้องการของ โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมหุ่นยนต์ 
  เน้น Mechatronics  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย   

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200677 นายชานน โตวิถีเลิศกุล 

   

   

   

   

 
 
หน่วยท่ี  0320007 ตามความต้องการของ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

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

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป     
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201509 นางสาวภัทรพร โฆษิตตระกูล 

581202325 นางสาวปรพรรณ์ วรรณกุล 

581203378 นายปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา 

581203586 นางสาวพิจิตรา วโรดมวิทยา 

581203808 นางสาวปรีชญาพันธุ์ จําปา 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    
               :  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได้ 
 

หน่วยท่ี  0320008 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ 

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ - 

   

   

   

   

 
 

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

    นิวซีแลนด์  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581202916 นายธีรดนย์ พินิชกชกร 

581203552 นายธนพล โกศลวัฒนา 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    
               :  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได้ 
 

หน่วยท่ี  0320010 ตามความต้องการของ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ไปศึกษาในสาขา การจัดการอุตสาหกรรม   

  เน้น การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์   
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย   

     นิวซีแลนด์  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581203966 นายสิทธิพันธ์ ตนัยอัชฌาวุฒ 

581204144 นางสาวปวรวรรณ ทองมาก 

581204253 นางสาวสร้อยชมพู แซ่อุ๊ย 

   

   

 

หน่วยท่ี  0320011 ตามความต้องการของ สาขาวิชาฟิสิกส์  สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 ไปศึกษาในสาขา นิวเคลียร์ฟิสิกส์ (Nuclear Physics) 
  เน้น การประยุกต์ใช้งาน Nuclear Reactor สําหรับ BNCT 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟินแลนด์ อิตาลี 

     หรือไต้หวัน      
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201308 นายภาคภูมิ พัวพันธุ์ 

581201376 นางสาวชนิสรา วิบูลย์ลาภ 

581202000 นายจักรกฤช  ประทีปแก้ว 

581202713 นายภูมิ โพธิ์เจริญ 

581204302 นางสาวจินต์จุฑา จันทนะ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
     
 
หน่วยท่ี  0320012 ตามความต้องการของ ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  
     (ภาคใต้) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
      ไปศึกษาในสาขา ฟิสิกส์  

  เน้น ธรณีฟิสิกส์ 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น    

    หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201689 นายภคิน อัศวภาณุวัฒน์ 

581202266 นายนนทวัฒน์ ศรีสาพันธ์ 

581202501 นายกวิน สุนทร 
 
 
 
หน่วยท่ี  0320013 ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา    

 ไปศึกษาในสาขา Nanotechnology   
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ 

    เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป     
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581202442 นางสาวณปภัช พงศบางโพธิ์ 

581203298 นางสาววราภรณ์ เกษสุวรรณ์ 

581204195 นายสมัชญ์ สินอุดมรัตน์ 

581204441 นางสาวอารยา เทียนทองดี 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                    
 

หน่วยท่ี  0320014 ตามความต้องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเทคโนโลยี 
     (ภาคใต้)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 

  เน้น   Bioprocessing  
  (Bioprocess Technology/ Bioprocess Engineering) 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201162 นางสาวศศินา อินทวงษ์ศรี 

 

หน่วยท่ี  0320015 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     
     (ภาคเหนือ) ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น 
    สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือเครือรัฐออสเตรเลีย  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200162 นางสาวฐิตา เด่นศิริอักษร 

581200795 นางสาวศศิชา พรเลิศ 

581202279 นางสาวสรสิร ิ พันธุหงส์ 

581202881 นายณัฐชนน เตชะวิเชียร 

581203400 นายทีปกร ทองก้อน 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                    
 
หน่วยท่ี  0320016 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
     (ภาคเหนือ)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
 ไปศึกษาในสาขา Pharmaceutical Biotechnology/  
  Biopharmaceutical  Sciences 
  เน้น  Bioinformatics & Drug Metabolism/  
         Clinical Pharmacy & Pharmaceutical Care/  
         Biomedicine & Pharmacotherapy/   
         Pharmacogenomics & Pharmacogenetics/  
         Chronopharmacotherapy  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น 

    เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
    สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200974 นางสาวอภิญญา เทพปันนา 

581201473 นายวินวิทย์ จิรดิลก 

581201494 นางสาวณิชารีย์ จาริก 

581201916 นายกษิติ์พัจน์ สายโอให้ 

581202634 นางสาวลักษมณ มาลา 
 
 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  

หน่วยท่ี  0320017 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า   

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581203098 นายชวัลวิทย ์ อยู่วิทยา 

  
หน่วยท่ี  0320018 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมวัสดุ/ วิศวกรรมการผลิต    

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581202447 นายจิรเมธ ธารแสงประดิษฐ์ 

581202812 นายชาติโยธิน ชินสกุล 

581203067 นายยศวัฒน์ อุ่ยสันติวงศ์ 

581204132 นายจิรภัทร กิจทํา 

581204820 นางสาวกมลลินี พวงมีสี 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  

หน่วยท่ี  0320019 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอากาศยาน    

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200990 นางสาวขวัญหทัย ปัญจขันธ์ 

581201996 นายกิตติศักด์ิ มณีพงษ์ 

581202378 นางสาวนัทธมน นันทโพธิ์เดช 

581203167 นางสาวปิยพัชร จามีกรกุล 

581204120 นางสาวทวิพร วงษ์วิไลวารินทร์ 

  
หน่วยท่ี  0320020 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอากาศยาน     

  เน้น  Mechanical 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส

    ราชอาณาจักรสวีเดน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200770 นายสรฉัฐ ชื่นวงศ์อรุณ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  

หน่วยท่ี  0320021 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ไปศึกษาในสาขา Food Engineering/ Food Process Engineering  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย 

    นิวซีแลนด์  ญ่ีปุ่น  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
    หรือสมาพันธรัฐสวิส      
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200117 นางสาวจุฑารัตน์ สวัสด์ิพูน 

581200153 นางสาวคูณรุจา เครือแดง 

581200263 นางสาวสุกฤตา อนันตวิทยานนท์ 

581200466 นายนพณัฐ สินธวานุรักษ์ 

  
หน่วยท่ี  0320022 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ไปศึกษาในสาขา Food  Microbiology   
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  
    นิวซีแลนด์  ญ่ีปุ่น  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
    หรือสมาพันธรัฐสวิส   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581202073 นางสาวพนัชกร สุธรรม 

581202926 นางสาวภาปิยา คํานวนศิริ 

581203955 นายอมต ทวีทรัพย์ล้ําเลิศ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  

หน่วยท่ี  0320023 ตามความต้องการของ สาขาการแพทย์แผนไทย  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200620 นางสาวเมธิกานต์ เตมียะประดิษฐ์ 

581203270 นางสาวอภิชญา เทพทวีพิทักษ์ 

581203979 นายณัฐภัทร เพ็งวันพุฒ 

581203985 นายอานนท์ ซ่อนกลิ่น 

581204154 นายชัยภัทร ภัทรกุลพงษ์ 

  
หน่วยท่ี  0320024 ตามความต้องการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 

  เน้น  กระบวนการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  ประเทศญ่ีปุ่น  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

    สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือสาธารณรัฐสิงคโปร์    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200395 นายธนัช โรจน์รุ่งศศิธร 

581202807 นางสาวพิริยาภรณ์ อาจหาญพิชิต 

581203447 นายวรพรต อ่วมแย้ม 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200049 นายบุรินทร์ เนาวรัตน์ 

581201031 นายรณกร รัตนกรพันธ์ 

581201515 นายทัชชนก คําพิทักษ์ 

581202612 นายมณฑล จรัสตระกูล 

581203178 นางสาวมาริสา ยกย่องสกุล 

  
หน่วยท่ี  0320026 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์          

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล  

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ - 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  

หน่วยท่ี  0320027 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมการผลิต 

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

     เครือรัฐออสเตรเลีย หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ - 

  
หน่วยท่ี  0320028 ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          

 ไปศึกษาในสาขา ชีววิทยา   

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581202855 นางสาวปารวดี เจ้ยจู 

581203670 นางสาววิริยะณัฐ พลอยอร่าม 

581204662 นายณภัทร เอมดี 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
  

หน่วยท่ี  0320029 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมพลังงาน  

  เน้น  Renewable Energy       
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น    
     หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201022 นางสาวชนิตา ศรีไพบูลย์ 

581201292 นายนิพิฐ คงพ่วง 

581202686 นายอินทรีย์ แสวงศักด์ิ 

581203160 นางสาววรณัน อินวรรณา 

581204138 นายปัถย์ นรเศรษฐ์ภักด์ิ 
 

หน่วยท่ี  0320030 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ         

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมพลังงาน    

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

    หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี     
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581203787 นางสาวชนิกานต์ สนมวัฒนะวงศ์ 

581204287 นางสาวณัฐธิดา จับจุ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  

หน่วยท่ี  0320031 ตามความต้องการของ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

  อุทยานวิทยาศาสตร์  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

 ไปศึกษาในสาขา การจัดการนวัตกรรม        
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สาธารณรัฐเกาหลี  

    สาธารณรัฐสิงคโปร์ เครือรัฐออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น  
    นิวซีแลนด์ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200311 นางสาวภาสิตา พิบูลจินดา 

581200913 นางสาวกชกร สามารถเลิศดี 

581201854 นายพีรธัช ฤทธิกาญจน์ 

581203289 นางสาวหฤทัย ยางเดิม 

  
หน่วยท่ี  0320032 ตามความต้องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์         
 ไปศึกษาในสาขา คณิตศาสตร์    

  เน้น คณิตศาสตร์ประกันภัย  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201340 นายอรรถวิชย์ ปานพาน 

581201728 นายสพล ราษฎร์นุ้ย 

581201822 นางสาววรดา ชูชัยวัฒนา 

581201884 นางสาวโชติกา เจริญสนองกุล 

581203386 นายอชิระ เบญจานุวัตรา 
 



- 18 - 
 
กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  

หน่วยท่ี  0320033 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช         
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

  เน้น  Computer Networks Artificial Intelligence 
  Computer Security   
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น  

    เครือรัฐออสเตรเลีย หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201294 นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์ 

581201405 นายรุจิกร ชรากร 

581202700 นายกฤต กาลวันตวานิช 

  
หน่วยท่ี  0320034 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม         

 ไปศึกษาในสาขา เคมี     

  เน้น   Biochemistry  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น 

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป      
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200557 นางสาวกาญวิภา คําทาสี 

581201118 นางสาวมธุสรณ์ เวชสถล 

581201253 นางสาวจันทิมา คําแท้ 

581202665 นายกานต์ ลิ้มศิริสวัสด์ิ 

581203220 นายปรเมศวร์ อมรทศพรพงศ์ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  

หน่วยท่ี  0320035 ตามความต้องการของ สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ะวันออกเฉียงเหนือ)          

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

    สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   
    หรือประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200333 นางสาวธิดารัตน์ กาญจนกุลวัฒน์ 

581200463 นางสาวภัทรมน เลิศพยับ 

581203449 นายธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ 

  
หน่วยท่ี  0320036 ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม         

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์    
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น   

    สาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200052 นายพิชญุตม์ ทองขาว 

581201712 นางสาวณัฐรัตน์ สินธุชัย 

581203756 นางสาวเพ็ญนารถ  กลั่นวารี 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  

หน่วยท่ี  0320037 ตามความต้องการของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ         

 ไปศึกษาในสาขา Biomedical Science/ Biomedical Engineering  

  เน้น  Regenerative Medicine      
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
    สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
  จํานวน 2 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200071 นายอริญชย์ วงศ์พร้อมมูล 

581200090 นายตะวัน กิรติวงศ์วรรณ 

581200914 นางสาวรมิตา เอนกพีระศักด์ิ 

581202889 นายสุกฤษฎิ์ ตรีวารี 

581204182 นางสาวสิรามล คงสวัสด์ิ 

581204227 นางสาวสุภาวิดา ตรีวิทยากรานต์ 

581204671 นายปาณชัย ปุณณทิน 
 

หน่วยท่ี  0320038 ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ         

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200261 นางสาวพีรดา วโรพิเชฐสรรค์ 

581200397 นางสาวปีย์รดา ปลาทอง 

581201946 นายแทนพร ปิติภาพงศ์ 

581202758 นางสาวธนภรณ์ เจริญขวัญ 

581203770 นายชยพล หล่อธราประเสริฐ 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  

หน่วยท่ี  0320039 ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ        
 ไปศึกษาในสาขา Inorganic Chemistry   

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200984 นางสาวญาดา สมเป็น 

581201213 นางสาวประภัสสร นําเกียรติสกุล 

581202568 นางสาวเพียงรวี ศานติวงศ์สกุล 

581204236 นายฉัตรวัต ต้ังศรีเกียรติกุล 

  
หน่วยท่ี  0320040 ตามความต้องการของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ         

 ไปศึกษาในสาขา Biomedical Engineering/ Biomaterial  

  เน้น  Materials Science and Engineering/ 
     Agricultural Sciences/ Pharmaceutical 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย   

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป      
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201688 นางสาวเกวลิน ศฤงคารีกุล 

581202450 นางสาวกาญจนาพร ธรรมสรางกูร 

581202813 นางสาวพรพิชชา พงษ์สังข์ 

581203837 นางสาวทักษพร อ่ิมแสงสุข 

581204089 นางสาวกัญญ์วรา เลิศศุภวิทย์นภา 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  

หน่วยท่ี  0320041 ตามความต้องการของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ        
 ไปศึกษาในสาขา Nanobiotechnology    

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

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200907 นางสาวกัตติกา ธาราพงศ์ไพบูลย์ 

581201581 นายสรยุส กิตติสรยุทธ 

581202458 นางสาวภคนันท์ ประจง 

581202493 นางสาววัชรา โชคพิพัฒน์พร 

581204467 นางสาวนิรชา อาจคงหาญ 

  
หน่วยท่ี  0320042 ตามความต้องการของ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี  

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200125 นางสาวสาธิตา บัวแพง 

581201566 นางสาวญาณิศา สมอนา 

581203367 นายกฤตภาส บุญปสาท 
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กลุ่มท่ี  1 (หน่วยท่ี  0320001 – 0320043)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได ้
                  
หน่วยท่ี  0320043 ตามความต้องการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ          

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200251 นางสาวภัทราพร สิงคนิภา 

581201074 นางสาวกมลฉัตร ไชยศรียา 

581202296 นายพิตรพิบูล จริงรักวงษ์ 

581202935 นางสาววรรณิตา เถกิงศักด์ิศิริ 

581203986 นางสาวกุลชฎา เลิศวิทยาวิวัฒน์ 
 
 
กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320044 – 0320047)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
 
หน่วยท่ี  0320044 ตามความต้องการของ โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ภาคใต้)  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering)      
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย  
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201015 นางสาวกันยารัตน์ ตาดทอง 

581202033 นางสาวนภัสสร นพสุวรรณ 

581203079 นางสาวฟ้าใส สุทธิ 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320044 – 0320047)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
  
หน่วยท่ี  0320045 ตามความต้องการของ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
(ภาคใต้)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์          

 ไปศึกษาในสาขา นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร    

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ - 

 
หน่วยท่ี  0320046 ตามความต้องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(ภาคใต้)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 ไปศึกษาในสาขา คณิตศาสตร์ (Pure Mathematics)   

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

    หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ - 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320044 – 0320047)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
  หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
  

หน่วยท่ี  0320047 ตามความต้องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
(ภาคใต้)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต          

 ไปศึกษาในสาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์        
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
    หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี      
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201734 นางสาวชญปัณฑิกาณ์ อินทร์ด้วง 

 
กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320048 – 0320052)    

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

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
  เน้น  วิศวกรรมระบบไมโคร (Microsystem Engineering) 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย   

    นิวซีแลนด์ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581202202 นางสาวพิชญาดา สมัคร 

581202752 นางสาวนิพัทธา วงศ์วิเศษ 

581204152 นายปัณณวัฒน์ ต่ออภิชาตตระกูล 

581204497 นายศิริ เต็งไตรรัตน์ 

581204597 นายวรุตม์ อินวงค์ 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320048 – 0320052)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ  
  หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
  

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

 ไปศึกษาในสาขา การจัดการเทคโนโลยี     

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200628 นางสาวอมลวรรณ จิตตามัย 

 
 
หน่วยท่ี  0320050 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ภาคเหนือ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมการราง/ วิศวกรรมขนส่งทางราง  

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

    หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201257 นายศิรชัช สุชาตตระกูล 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320048 – 0320052)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ  
  หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
  

หน่วยท่ี  0320051 ตามความต้องการของ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(ภาคเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์            

 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม   

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ - 

 
 

หน่วยท่ี  0320052 ตามความต้องการของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(ภาคเหนือ)  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม          

 ไปศึกษาในสาขา ชีววิทยาระดับเซลล์ (Cell-Biology)   

  เน้น   เซลล์ต้นกําเนิด (Stem Cell)/ 
     วิศวกรรมเนื้อเยื่อและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
     (Tissue Engineering & Regenerative Medicine) 
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  ญ่ีปุ่น  

    สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
    ไต้หวัน  เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
    หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581201319 นางสาวบงกช วิจิตรจรัสแสง 

581202684 นางสาวณัฐวิภา อําไพวรรณ 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320053 – 0320057)    

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

 ไปศึกษาในสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

  เน้น การยศาสตร์  
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
    ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581204537 นางสาวนันทิดา พรมดาว 

  
หน่วยท่ี  0320054 ตามความต้องการของ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมการผลิต     

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581202563 นางสาวโศรดา ดอกนารี 
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กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320053 – 0320057)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
 
หน่วยท่ี  0320055 ตามความต้องการของ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์         
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม          

 ไปศึกษาในสาขา สถิติ/ สถิติประยุกต์     

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581200948 นายกิตติ อนุสินธ์ 

  
หน่วยท่ี  0320056 ตามความต้องการของ ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือเทคโนโลยีการยาง  

  เน้น วิศวกรรมยาง/ พอลิเมอร์ผสมและนาโนคอมโพสิต    
 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์   

    เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

581204250 นายภัทรชัย ซือ 



- 30 - 
 
กลุ่มท่ี  2 (หน่วยท่ี  0320053 – 0320057)    

:  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรทุน 
 
หน่วยท่ี  0320057 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ          

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล     

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

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ - 

 
 ท้ังนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนดังกล่าวข้างต้น ตรวจดู
รายละเอียด วนั เวลาและสถานท่ีประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ได้ท่ีศูนย์สรรหาและเลือกสรร  สาํนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี หรือทาง Website http://scholar2.ocsc.go.th และ http://stscholar.nstda.or.th   
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี    30    ธนัวาคม  พ.ศ. 2557 
 

      (ลงชื่อ)          วีระพงษ์  แพสุวรรณ 

                      
                       (นายวีระพงษ์   แพสุวรรณ) 
                                                                     ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                      ประธานกรรมการ 
 
สําเนาถูกต้อง 
 
 

ศิริพร  ทรัพย์มาดีกุล 

 
 

(นางศิริพร  ทรัพย์มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


