
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให#กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ตามความต#องการของกระทรวง กรม 

หรือหน�วยงานของรัฐ 
 

เร่ือง   รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให 
กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน*วยงานของรัฐ   

ประจําป, 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
-------------------------------------------- 

 ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เรื่อง รับสมัคร
สอบแข*งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง 
กรม  หรือหน*วยงานของรัฐ ประจําป, 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และไดดําเนินการสอบขอเขียนไปแลว    นั้น 

 บัด น้ี  คณะกรรมการดํา เนินการสอบแข*งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อ รับทุนรัฐบาล 
ที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน*วยงานของรัฐ
ไดประมวลผลการสอบขอเขียนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเขารับการประเมิน         
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกล*าว ดังต*อไปนี้ 
กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#  
 

หน�วยที่  0320001 ตามความตองการของ สํานักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวทิยาศาสตร'บริการ 
 ไปศึกษาในสาขา Material Science/ Material Engineering 

  เน�น วัสดุศาสตร' ดานเซรามิกส'    
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา สหพันธ'สาธารณรัฐเยอรมนี  
    สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย หรือญี่ปุKน  
  จํานวน 1 ทุน  

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591202418 นางสาวภาวิดา อาภาวศิน 

 
(สําเนา) 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    
      :  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320002 ตามความตองการของ กลุ*มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร' 
    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร'แห*งชาติ (องค'การมหาชน) 
 ไปศึกษาในสาขา  Radioanalytical Chemistry/ Nuclear Chemistry 
  เน�น Food Industry Applicationor Toxicology/ 
          Pharmacology Application   
                 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย ญี่ปุKน 
    สาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200604 นางสาวสธุิมนต' เมธาเพิ่มสุข 

591200661 นางสาวณิชารีย' ม่ันคงพิทักษ'กุล 

591201187 นายณัฏฐ' ขําเเป̂น 

591201971 นางสาวมนต'ชาดา สุขหร*อง 

591202065 นางสาวปณิษฎา ฉัตรศิริชัย 
 
 
หน�วยที่  0320003 ตามความตองการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร'แห*งชาติ (องค'การมหาชน)  
 ไปศึกษาในสาขา ฟbสิกส'ดาราศาสตร' (Astrophysics)     
                           ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา ญี่ปุKน เครือรัฐออสเตรเลีย  
    นิวซีแลนด' หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200033 นายธฤต ตั้งกิจวนิชกุล 

591200377 นางสาวอรุณเริ่ม กิตติรัตนชัย 

591200545 นายรัตนากร คูณทวีปgญญา 

591200858 นางสาวปbยากร ศรีแสน 

591201481 นางสาวพิม ศรีเมฆารัตน' 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    
               :  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320004 ตามความตองการของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค'การมหาชน) 
 ไปศึกษาในสาขา Mathematics 

                                     เน�น Mathematical Modeling, Computational Fluid  
        Dynamics, Numerical Analysis 

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด0 

        หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200138 นายศักดิพัฒน' สุวรรณเพราเพริศ 

 
หน�วยที่  0320005 ตามความตองการของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค'การมหาชน) 
 ไปศึกษาในสาขา Computational Science  
  เน�น High Performance Computing/ Parallel and  
    Distributed Computing/Virtualization or 
    Cloud Computing 

                  ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ?น  
      เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี 
      สาธารณรัฐออสเตรีย หรือสาธารณรัฐฟCนแลนด0 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201818 นายฐิติวสัส' นิรมล 

591202237 นางสาวลภัสรดา ป^อมสุข 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    
               :  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320006 ตามความตองการของ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 ไปศึกษาในสาขา Law 
  เน�น Nuclear Laws and International Conventions 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200071 นางสาววรัมพร บัวแกว 

591200150 นายถิรกร นิมิตรปgญญา 

591200516 นายกิตติภพ กองจําปา 

591200543 นางสาวรณิดา นวลสุวรรณ 

591201988 นายกรอธิชา เชิดชู 

 
 
หน�วยที่  0320007 ตามความตองการของ ศูนย'พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห*งชาติ 
     สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
 ไปศึกษาในสาขา Bioengineering 
  เน�น Biosensors, Biodiagnostics, Precision Farming  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหราชอาณาจักร  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201029 นายเมธา ตรีเกษมมาศ 

591201178 นายวส ุ งามกาญจนรัตน' 

591201251 นางสาวคัทลียา พรมดอนกอย 

591201337 นายธนู จํารัสธนสาร 

591201650 นายณัฐนนท' ต้ังจิตธรรม 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    
               :  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320008 ตามความตองการของ ศูนย'เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุห*งชาติ 
     สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ     
 ไปศึกษาในสาขา Materials Science 
  เน�น Composite Materials  

 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี  
    หรือสหราชอาณาจักร 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200736 นายสัณหณัฐ ฆังคสุวรรณ 

591202673 นางสาวณัฐวิภา  จงวิมาณสินธุ' 

   

   

 
 
หน�วยที่  0320009 ตามความตองการของ ศูนย'เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส'และคอมพิวเตอร'แห*งชาติ 
     สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ 

 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร0   
  เน�น Deep Learning/ Machine Learning 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร    
    สหพันธ'สาธารณรัฐเยอรมนี หรือสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200017 นายภูมินท' วลัยพัชรา 

591200201 นายณัฐพงศ' ติยะจามร 

591201448 นายณภัทร ธรรมวานชิ 

591201533 นางสาวทิพย'สุคนธ' อํานาจพาณิชย' 

591202350 นายสุรวชิญ' ลาภรัตนไตร 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    
      :  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320010 ตามความตองการของ ศูนย'นาโนเทคโนโลยีแห*งชาต ิ
    สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
 ไปศึกษาในสาขา Nanomaterials   
                            เน�น Nanotechnology for Functional Textile: Synthesis,  
   Characterizations and Applications in  
   Environment, Energy, Electronics and Health  
                 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ?น 

   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200365 นายพัสสน เล*าสม 

591200416 นางสาวฐิติมน หอมพูลทรัพย' 

591200666 นางสาวกมลชนก มีสุวรรณ 

   

   

 
หน�วยที่  0320011 ตามความตองการของ ศูนย'บริการวิเคราะห'ทดสอบ  ศูนย'บริหารจัดการเทคโนโลยี 
    สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห*งชาติ  

 ไปศึกษาในสาขา เคมี (Physical-Chemistry) 
 เน�น Analytical Instruments/  
                                     Materials Characterization/ Spectroscopy 

 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุKน   
       หรือสหพันธ'สาธารณรัฐเยอรมนี    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200149 นางสาวรวมพร ฆารไสว 

591200157 นายพงศ'ปณต สวะกิจ 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    
               :  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
     
หน�วยที่  0320012 ตามความตองการของ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
  (องค'การมหาชน)  

      ไปศึกษาในสาขา วิทยาการภูมิสารสนเทศ (Geo-spatial Information 
                                                          Science)  

                                     เน�น วิทยาการคอมพิวเตอร'/ คณิตศาสตร'ประยุกต'/ 
   วิทยาการภูมิสารสนเทศ 

 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญี่ปุKน เครือรัฐออสเตรเลีย  
                                                               สาธารณรัฐสิงคโปร' หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200167 นางสาวนิศาชล นิติยารมย' 

591200808 นายเสฎฐวุฒ ิ อภิรักษ'สัตยากุล 

591201980 นางสาวณัฏฐาพร วรรณโพธิพ์ร 
 
 
 
หน�วยที่  0320013   ตามความตองการของ    สํานักพัฒนาความตระหนักดานวิทยาศาสตร' 
           องค'การพิพิธภัณฑ'วิทยาศาสตร'แห*งชาติ   
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร'ศึกษา (Science Education) 
  เนน การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Learning)  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ?น 

    หรือเครือรัฐออสเตรเลีย     
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200342 นางสาวสุขุมาล กิจสําเร็จ 

591200648 นางสาวกันติชา จรางกุล 

591200703 นายปุริม จันท'คํา 

591201147 นางสาวภัทร'ธิรา บุญศรีโรจน' 

591201968 นายนค เจียมธีรสกุล 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    
               :  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#                    
 
หน�วยที่  0320014   ตามความตองการของ    ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร'  
  จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย   
 ไปศึกษาในสาขา           วิศวกรรมเคมี 
  เน�น   พลังงานทางเลือก   
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ?น สหราชอาณาจักร 

    สหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200015 นางสาวพชิชาพร เสนาดิสัย 

591200023 นางสาวณัฐณิชา สนั่นพานชิกุล 

591200951 นายพีรพงศ' ประไพศิลป� 

591201379 นายภาสพงศ' ปb�นเจริญ 

591202616 นายณัฐนันท' เรืองชัยจตุพร 
 
หน�วยที่  0320015   ตามความตองการของ    โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี  คณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'  วทิยาเขตกําแพงแสน     
     (ภาคเหนือ) ไปศึกษาในสาขา เคมีสิ่งแวดลอม (Environment Chemistry) 
  เนน เทคโนโลยีการบาํบัดสิ่งแวดลอมทางเคมีหรือเชิงวิศวกรรม 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ?น     
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200645 นางสาวณัฏฐกานต' สรอยแสง 

591201602 นายธีรวัฒน' พิพัฒนกุลชัย 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    
               :  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
                  
หน�วยที่  0320016 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร' 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมหลGอโลหะและโลหการ 
  เน�น  หลGอโลหะ  
                  ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ?น หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201359 นายจิรัสย' มีชัย 

 
                  

หน�วยที่  0320017  ตามความตองการของ     ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองต�นกําลัง   

           วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ 

                 ไปศึกษาในสาขา      เทคโนโลยวีิศวกรรมการซGอมบํารุงอากาศยาน 
          (Aircraft Maintenance Technology)   
                                                         เน�น การซGอมบํารุงอากาศยานตามมาตรฐาน ICAO  
 หรือ FAA หรือ EASA 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร สหพันธ0สาธารณรัฐ 

                                                                เยอรมนี หรือสาธารณรัฐฝร่ังเศส     
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200671 นายปวริศ ฉิมมารักษ' 

591201245 นางสาวกชกร เธียรวาริช 

591201426 นางสาวนนท'ธนศรณ' บุษย'นิลเพชร 

591201670 นางสาวธฤษวรรณ วีรเดชะ 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    
               :  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320018 ตามความตองการของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
                                                          วิทยาเขตสระแกว  

 ไปศึกษาในสาขา อุตสาหกรรมเกษตร    
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุKน นิวซีแลนด' มาเลเซีย 
    สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร' 
     หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201066 นายวรัชยา ขันศิลา 

591201601 นางสาวดลพร วรรณศิลป� 

  
                  
หน�วยที่  0320019 ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร'  
                                       มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ไปศึกษาในสาขา Mycology    
  เน�น  Taxonomy/ Bioactive Compounds 

 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  ประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200606 นางสาวมุทิตา เจิมศิริ 

591200634 นางสาวญาดา เลิศประภาพงศ' 

591200921 นายจิรสิทธิ ์ เจียรพรรณี 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    
               :  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320020   ตามความตองการของ    ภาควิชาฟbสิกส'  คณะวิทยาศาสตร' 
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ไปศึกษาในสาขา ฟbสิกส'     
  เน�น  ฟbสิกส' Astrophysics 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุKน  

        หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200019 นายสุวัฒน' อินทราชา 

591200344 นางสาวขวัญกมล จิตรตระกูล 

591200382 นายศุภวิชญ' กิตติภาดากุล 

591200514 นายปริญญา ยอดเรือน 

591201629 นางสาวกัญญมน ไทยกูล 
                  
หน�วยที่  0320021 ตามความตองการของ ภาควิชาคณิตศาสตร' คณะวิทยาศาสตร'มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ไปศึกษาในสาขา คณิตศาสตร'  
  เนน  คณิตศาสตร'การเงิน 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
    หรือเครือรัฐออสเตรเลีย      
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200045 นายสุชาครีย' ชื่อลือชา 

591200136 นายปารัณ จารุจินดา 

591200318 นางสาวชวิศา อาภาวรรัฐ 

591200710 นายภูมิ เลิศภิญโญวงศ' 

591201620 นางสาวภีรชญา ภูมิมาศ 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    
               :  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320022 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ  
  คณะวิศวกรรมศาสตร'     
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอากาศยาน  
  เนน Mechanical 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
    เครือรัฐออสเตรเลีย หรือราชอาณาจักรสวีเดน   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201137 นางสาวไปรยา ชีวะสาธน' 

591201193 นางสาวนุสรา เตี้ยนกลิ่น 

591201349 นางสาวศศินันท' ศรีสุภินานนท' 

591201860 นายสิริกร ชลานันต' 

591202368 นางสาวดาราภา พัฒนกุล 
                  
หน�วยที่  0320023   ตามความตองการของ    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร' 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล     
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุKน 

    สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือสหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201578 นายธนพร สิชฌนุกฤษฏ' 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320024   ตามความตองการของ    สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ^า  คณะวิศวกรรมศาสตร' 
          มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร'          

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟา̂ 
  เน�น  Traction Drive Systems and Railway Engineering 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุKน นิวซีแลนด'  
                                                               เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                                               หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 

 
                  
หน�วยที่  0320025   ตามความตองการของ    สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร' 
          คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลย ี
           มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 ไปศึกษาในสาขา คอมพิวเตอร'   
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา หรือเครือรัฐออสเตรเลีย    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    
               :  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320026   ตามความตองการของ    สาขาวชิาเคมี  คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลย ี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี          

 ไปศึกษาในสาขา Biochemical Engineering  
  เน�น  เคมี/ ชีวเคมี/ อุตสาหกรรมดานอาหาร/ 
       อุตสาหกรรมดานเครื่องสําอาง/ อุตสาหกรรมดานยา 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200509 นายเสฏฐวุฒ ิ ภาคภากร 

591201028 นางสาวสิริมา เลาสินวัฒนา 

591201875 นางสาวกัญญณัช อารักษ'วิชานันท' 

591202261 นางสาวภณิพิมพ' ฟองพิสุทธิกุล 

591202675 นางสาวโสภิตา เทพวงค' 
 
                  
หน�วยที่  0320027   ตามความตองการของ    ภาควิชาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลย ี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู*บานจอมบึง 

 ไปศึกษาในสาขา General Science/ Science Education 
                                                          เน�น  Innovative Science Teaching Ideas for  
                                                                 New Teachers and Experienced Teachers 

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ?น สหราชอาณาจักร   

 สหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี นิวซีแลนด0 เครือรัฐออสเตรเลีย 
    สาธารณรัฐฟCนแลนด0 หรือสมาพันธรัฐสวสิ 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201990 นางสาวกรวรรณ ประกอบใส 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320028   ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร' 
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร'          

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีระบบราง    
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ?น สหราชอาณาจักร 

 สหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส  
    สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐเกาหลี 
       หรือราชอาณาจักรเนเธอร0แลนด0   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 

 
หน�วยที่  0320029   ตามความตองการของ    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา̂และคอมพิวเตอร' 
           สาํนักวิชาวิศวกรรมศาสตร'และทรัพยากร 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ' 
 ไปศึกษาในสาขา คอมพิวเตอร'  
  เน�น  ระบบเครือข*ายสื่อสาร (Computer Networks)    

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ?น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   สาธารณรัฐสิงคโปร0 หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200044 นายภณ จิตต'นิลวงศ' 

591200463 นายกิตติ ไตรกิศยเวช 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320030   ตามความตองการของ    สาขาวชิาเทคโนโลยีปbโตรเลียม  
           คณะครุศาสตร'อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีปCโตรเลียม    

  เน�น   กระบวนการสาํรวจและผลติปbโตรเลียม 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
        เครือรัฐออสเตรเลีย หรือมาเลเซีย     
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200942 นางสาวมนัสตรา พัฒภูมิ 

                  
หน�วยที่  0320031 ตามความตองการของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช         

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีเครื่องกล/ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส'  
  เนน แมคคาทรอนิกส'    

       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา สหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี 

      ราชอาณาจักรเนเธอร0แลนด0 หรือญ่ีปุ?น 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320032 ตามความตองการของ ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะวิทยาศาสตร'การแพทย'   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยนเรศวร         

 ไปศึกษาในสาขา Biomedical Engineering     
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
 ญี่ปุKน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    

  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200016 นางสาวแสงทิพย' โชคอํานวย 

591200469 นางสาวอัจฉริยาพร ตังธนาวิรุตม' 

591201176 นายศมภัทร จิตตวีระ 

591201356 นายภรัณยู โอสถธนากร 

591202021 นางสาวอรจิรา อิทธิไมยยะ 
 
                  
หน�วยที่  0320033 ตามความตองการของ คณะวิทยาศาสตร'  มหาวิทยาลัยพะเยา         

 ไปศึกษาในสาขา Nanotechnology 

  เน�น  Biomedical Nanotechnology   
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ?น  

     หรือเครือรัฐออสเตรเลีย  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201072 นายณัฐพล ชมภูปbน 

591201616 นายพสธร องศ'วรโสภณ 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320034   ตามความตองการของ    สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร'  
  มหาวิทยาลัยแม*โจ         

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ    
                                     เน�น การทดสอบซอฟต0แวร0 (Software Testing)/ 
                                           การบริหารและประมวลผลข�อมูลขนาดใหญG  

                                        (Big Data Processing and Management)  
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 

       เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด0     
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 

                  
หน�วยที่  0320035   ตามความตองการของ    สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟแวร' สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยแม*ฟ^าหลวงะวันออกเฉียงเหนือ)          

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมซอฟต'แวร' 

  เน�น กระบวนการผลิตซอฟแวร0      
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ?น 

         เครือรัฐออสเตรเลีย หรือสหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200384 นางสาวสิริภราด' ก่ิงจันทร' 

591201220 นายหวาย คําวาง 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320036   ตามความตองการของ    สาขาวชิาวศิวกรรมอาหารและชีวนวัตกรรม 
           วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา         

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมชีวเคมี 
                                                          เนน Unit-operation Equipment Design,  
                                       Process Control, Bio-innovation   

       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

      หรือสหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200206 นายปbยทัศน' ชัยเสนา 

591201536 นางสาวขวัญหทัย ประสิทธิชัย 

591202311 นางสาวอารยา จันทร'ชนะ 

 
                  

หน�วยที่  0320037 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก*น         

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมขนส*งทางราง (Railway Engineering)    
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ?น ประเทศในภูมิภาคยุโรป 

 หรือเขตบริหารพิเศษฮGองกงแหGงสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200020 นายนนทิรัตน' พิทยานุรักษ' 

591200894 นายศุภณัฐ จึงประเสริฐศักดิ์ 

591201401 นายวีระเดช สิทธิพล 

591202125 นายณัฐพงศ' ช*วยพิทักษ' 

591202313 นายสราญ ม*านไข*มุก 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320038 ตามความตองการของ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        

 ไปศึกษาในสาขา เคมี    
  เน�น  เคมีอนินทรีย' 

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ?น 

 สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐเกาหลี 
 เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   หรือเขตบริหารพิเศษฮGองกงแหGงสาธารณรัฐประชาชนจีน   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200075 นายพุทธชาต สินเทศ 

591202488 นางสาวรุจน'จิกานต' มูลรินต�ะ 

 
                  
หน�วยที่  0320039   ตามความตองการของ    สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
           คณะวิศวกรรมศาสตร'และสถาปgตยกรรมศาสตร' 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา        

 ไปศึกษาในสาขา Water Management       
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร สาธารณรัฐสิงคโปร0    

 ราชอาณาจักรเนเธอร0แลนด0 ราชอาณาจักรสวีเดน 
 เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร0 

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591202236 นายชยากร แกวละออ 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 
หน�วยที่  0320040   ตามความตองการของ    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร' 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ         

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล     
  เน�น  เทคโนโลยียานยนต' 

       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 

    เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี 
          หรือญี่ปุ?น      
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200293 นายนทีธร นุชกลาง 

 
                  
หน�วยที่  0320041   ตามความตองการของ    สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  
  คณะวิศวกรรมศาสตร' มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม        

 ไปศึกษาในสาขา พลังงาน (Biofuel/ Nuclear/ Wind)    

                   เน�น  พลังงานสิ่งแวดล�อม/ พลังงานทดแทน/  
       พลังงานสิ้นเปลือง/ การค�นพบพลังงานใหมG    
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

    สหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน  
       หรือนิวซีแลนด0   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200087 นางสาวธัญจิรา เนติประวัติ 

591201160 นางสาวเพชรลักษณ' การกลา 

591201311 นางสาวจิตรเลขา ทับสุริ 

591202100 นางสาวพรียา ชํานาญกิจ 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320042)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได# 
 

หน�วยที่  0320042   ตามความตองการของ    สาขาวชิาคณิตศาสตร'และสถิติ คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลย ี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร        

 ไปศึกษาในสาขา คณิตศาสตร'/ คณิตศาสตร'ประยุกต'    

  เน�น  Actuarial Science/ Financial Mathematics    
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200584 นางสาวนวพรรณ วัฒนาวานชิกูล 

591201165 นางสาวบุษราภรณ' ภิรมย'ชัยกิจ 

591201270 นายเป,�ยมบุญ ธมโชติพงศ' 

591202024 นายกิตติพัฒน' ชัยคุณแสง 

591202300 นายกฤตเมธ เลงรักษา 
 
กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
   หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 

                  

หน�วยที่  0320043 ตามความตองการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร'สิ่งแวดลอม  คณะวิทยาศาสตร'  

(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย 

       ไปศึกษาในสาขา       พิษวิทยาและอนามัยสิ่งแวดล�อม 

  (Toxicology and Environmental Health)     
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  

      ญี่ปุ?น หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200766 นายณัฐดนัย ลอมอ่ิม 

591200831 นางสาวรุ*งรว ี โชคดี 

591200914 นายชาล ี พงศ'พิไลพฤต ิ

591201944 นายปารณัท อุดมสันติสุข 

591202071 นายพลัฏฐ' สาสิงห' 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320044 ตามความตองการของ ภาควิชาสGงเสริมและนิเทศศาสตร0เกษตร  คณะเกษตร 

(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร0เกษตร/ สGงเสริมการเกษตร/ ธุรกิจเกษตร/  

  พัฒนาการเกษตร 
                                     เน�น วิทยาศาสตร0เกษตร (Agricultural Science)/  
                                           สGงเสริมการเกษตร (Agricultural Extension)/ 
                                           ธุรกิจเกษตร (Agribusiness)/พัฒนาการเกษตร 

                                       (Agricultural Development)     
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  แคนาดา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200670 นางสาวภัทรมน วัฒนไพรสาณฑ' 

 
  

หน�วยที่  0320045 ตามความตองการของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี          

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ        

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ?น เครือรัฐออสเตรเลีย 

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200968 นางสาววรดา เกิดเกียรติขจร 

591201035 นายพีระพงศ' ศักดิ์สมมนต' 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
  หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 

 
หน�วยที่  0320046 ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ  
     ไปศึกษาในสาขา       วิศวกรรมอุตสาหการ        
                                      เน�น  การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย 

  นิวซีแลนด0 ญี่ปุ?น สาธารณรัฐประชาชนจีน  
      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200061 นางสาวขวัญจิรา เอ่ียมสมบูรณ'สุข 

 
  

หน�วยที่  0320047   ตามความตองการของ    ภาควิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ  คณะอัญมณี   
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)ภาคตะวันออ มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี           

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมโลหการ/ วิศวกรรมการผลิต   

   เน�น กระบวนการผลิตโลหะมีคGา    
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหพันธ'สาธารณรัฐเยอรมนี    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
  หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 

 
หน�วยที่  0320048 ตามความตองการของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร' 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
                                               มหาวิทยาลัยมหิดล           

 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร' (Computer Science)  
  เน�น  Data Mining/ Big Data/ Data Analytics 

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ?น 

    หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201625 นางสาวภารัชวีร' ภูมิมาศ 

591201766 นายวรายุทธ อภิสกุลชาต ิ

591202081 นางสาวธรรญษร พรไกรศรี 

591202434 นายกันตวัฒน' มะลาไสย 

 
หน�วยที่  0320049 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร'   
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)ภาคตะวันออมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           

                 ไปศึกษาในสาขา      วิศวกรรมเคร่ืองกล 

  เน�น  วิศวกรรมยานยนต0 
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ?น นิวซีแลนด0 

    เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
 

หน�วยที่  0320050 ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) คณะวิศวกรรมศาสตร'และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

         มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ไปศึกษาในสาขา จุลชีววิทยา     
  เน�น จุลชีววิทยาทางอาหาร  

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ?น  

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201613 นางสาวสวุพิชญ' กุลนรัตน' 

 
  

หน�วยที่  0320051 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา̂และโทรคมนาคม     
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)ภาคตะวันออคณะวิศวกรรมศาสตร'กเฉียงเหนือ)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ           

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอากาศยาน      
  เน�น Avionics      
                           ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร สาธารณรัฐฝรั่งเศส   
    เครือรัฐออสเตรเลีย หรือราชอาณาจักรสวีเดน    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200411 นางสาวพนิดา ศรีวิเศษ 

591200597 นายคุณานนต' สมานสินธุ' 

591200899 นายศิขริน ประนมพนธ' 

591202273 นายวริทธิ ์ ธีรวุฒิธร 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 

 

หน�วยที่  0320052 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีการอาหาร 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร' 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีการอาหาร  

  (Food Science and Technology)   
                                        เนน วิทยาศาสตร'การอาหาร 
        (Food Science/ Food Processing) 

     ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  

      ญี่ปุ?น หรือสหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200821 นางสาวอรณิชา เอ้ือพันธุ'พงศ' 

591202540 นายเบญจมิน โพธิ์มั่น 

 
หน�วยที่  0320053 ตามความตองการของ สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลย ี
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี          

          ไปศึกษาในสาขา       เคมี 
  เน�น Organic Chemistry  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
  
หน�วยที่  0320054 ตามความตองการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี   
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)ภาคตะวันออ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู*บานจอมบึง            

         ไปศึกษาในสาขา       Botany/ Biotechnology/Biological Science/ 
   Chemistry/ Herbal Science   

                                                           เน�น Herbal Medicinal Products/ Herbal Dietary  
          Supplements and Clinical Trials in Human    

     ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ?น  สาธารณรัฐประชาชนจีน  

      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591202008 นางสาวเกษภาวรรณ อินทร'แกว 

591202328 นางสาวณิชกานต' ลีฬหาวงศ' 

 
 
หน�วยที่  0320055 ตามความตองการของ ภาควิชาเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร' 
(ภาคใต#)  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร'          

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยียานยนต' และรถไฟฟา̂    
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ?น สหราชอาณาจักร 

 สหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส  
    สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐเกาหลี 
    หรือราชอาณาจักรเนเธอร0แลนด0 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201208 นายฟาฎีย'อิสมาอีล นุยผอม 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน  
หน�วยที่  0320056 ตามความตองการของ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(ภาคใต#)ภาคตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ'           

 ไปศึกษาในสาขา นวัตกรรมเพื่อการเกษตร     
  เน�น Agricultural Waste Management    
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญี่ปุKน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591202288 นางสาวโชติกา อภัยภักดี 

 
 
หน�วยที่  0320057 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร' 
(ภาคใต#)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร'          

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมขนส*ง/ ลอจิสติก    
  เนน เทคโนโลยีระบบราง 
                          ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุKน สหราชอาณาจักร 
    สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ'สาธารณรัฐเยอรมนี 
    สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐเกาหลี  
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201444 นางสาวสวิินีย' จิตพงศ' 

591201811 นางสาวฤทัยชนก สั่นสทาน 

591202126 นางสาวนภัสสร ขวัญทองเย็น 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320058 ตามความตองการของ คณะเกษตรศาสตร' 
(ภาคใต#)ภาคตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย           

 ไปศึกษาในสาขา สัตวศาสตร'     
  เนน สรีรวิทยาของสัตว' (Animal Physiology)  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 

 
 
 
หน�วยที่  0320059 ตามความตองการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร'  คณะวทิยาศาสตร'และเทคโนโลย ี
(ภาคใต#)ภาคตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช           

 ไปศึกษาในสาขา คณิตศาสตร'     
  เน�น Computational Science and Engineering (CSE)   

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี 

    หรือสหราชอาณาจักร   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320060 ตามความตองการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
(ภาคใต#)               คณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลย ี

ภาคตะวันออกเฉียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร'ธานี           

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย      
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุKน เครือรัฐออสเตรเลีย 

    นิวซีแลนด' สาธารณรัฐเกาหลี หรือสาธารณรัฐอินเดีย  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 

 
 
หน�วยที่  0320061 ตามความตองการของ วิทยาลัยโลจิสติกส'และโซ*อุปทาน 
(ภาคเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยนเรศวร           

 ไปศึกษาในสาขา การจัดการโลจิสติกส'/ การจัดการโซ*อุปทาน   

 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ?น หรือสหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320062 ตามความตองการของ คณะวิทยาการจัดการสารสนเทศ 
(ภาคเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยพะเยา           

 ไปศึกษาในสาขา การจัดการเทคโนโลย ี    
  เน�น Logistics Management  

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย 
    นิวซีแลนด0 หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 

 
 
หน�วยที่  0320063 ตามความตองการของ ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร'  มหาวิทยาลัยแม*โจ 
(ภาคเหนือ)ภาคตะวันไปศึกษาในสาขา สถิติ/ สถิติประยุกต'/ ชีวสถิติออก     

  เน�น สถิติทางการเกษตร  

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย 
     ญี่ปุ?น หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320064 ตามความตองการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร'  สาํนักวิชาวิทยาศาสตร' 
(ภาคเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยแม*ฟ^าหลวง           

 ไปศึกษาในสาขา สถิติ/ สถิติประยุกต'     
  เน�น สถิติประยุกต'  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 

 
หน�วยที่  0320065 ตามความตองการของ โครงการจัดทําหลักสูตรพาณิชย'เทคโนโลยีและการจัดการ 
(ภาคเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียง นวัตกรรม (สหวิทยาการ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา           

 ไปศึกษาในสาขา การจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม    
                                     เน�น Bio-innovation/ Product Innovation/ 

        Eco-industry Innovation   
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สมาพันธรัฐสวสิ สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

    หรือสหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320066 ตามความตองการของ สาขาวิชาชวีวิทยา  คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลย ี
(ภาคเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร           

 ไปศึกษาในสาขา ชีววิทยา     
  เน�น สัตววิทยา/ สรีรวิทยาของสัตว'/ สัตวศาสตร'    

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สมาพันธรัฐสวสิ เครือรัฐออสเตรเลีย 
    หรือนิวซีแลนด0   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200600 นางสาวจิรพัชร เกียรติพัชรพงศ' 

591201877 นางสาวพิมพ'ใจ เตชะภาณุปรีดา 

591202456 นางสาวณัฐณิชา นิลหยก 

 
 
หน�วยที่  0320067 ตามความตองการของ ภาควชิาคอมพิวเตอร'และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ภาคเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียง คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลย ี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค'         

 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร'และวิศวกรรม    
  เน�น Big Data    
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
 

หน�วยที่  0320068 ตามความตองการของ ภาควิชาคณิตศาสตร'และคอมพิวเตอร' 
(ภาคเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียง คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลย ี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ'           

 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร'     
  เน�น วิทยาการหุ*นยนต' (Robotic)    

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 

 เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด0 ญี่ปุ?น สาธารณรัฐสิงคโปร0 
    หรือสหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201951 นายชวกร ชัยชนะวโิรจน' 

 
 

หน�วยที่  0320069 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร' 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยขอนแก*น           

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมโยธา     
 เน�น วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (Water Resources  
                                     Engineering)   

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุKน  
 ราชอาณาจักรเนเธอแลนด' เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด' 

    หรือสหพันธ'สาธารณรัฐเยอรมนี   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320070 ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม           

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ    
  เน�น ภูมิสารสนเทศ    
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ?น เครือรัฐออสเตรเลีย 
   นิวซีแลนด0 ราชอาณาจักรเนเธอร0แลนด0 สาธารณรัฐออสเตรีย 
   หรือสหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201504 นางสาวกรกนก เรียงพรม 

 
หน�วยที่  0320071 ตามความตองการของ ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร' 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี           

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีพอลิเมอร' หรือเทคโนโลยีการยาง   
  เน�น วิศวกรรมยาง/ พอลิเมอร'ผสมและนาโนคอมโพสิต    

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ?น นิวซีแลนด0 

     เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201159 นายปรินทร' แกวดีวงษ' 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
 

หน�วยที่  0320072 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)       คณะวิศวกรรมศาสตร0และสถาปcตยกรรมศาสตร0 
ภาคตะวันออกเฉียง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา          

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีระบบราง/ วิศวกรรมขนส*งระบบราง   
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ?น สาธารณรัฐประชาชนจีน  

    สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร0 สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
    สาธารณรัฐออสเตรีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200367 นางสาวปริณดา สันติชาติงาม 

591202206 นางสาวภณิดา วัฒนศรีเมือง 

 
 

หน�วยที่  0320073 ตามความตองการของ สาขาวิชาการจัดการอุตสากรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา           

 ไปศึกษาในสาขา Logistics Engineering     

        เน�น การขนสGงแบบหลายรูปแบบ 
        (Multimodal Transportation)    
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย 
    ราชอาณาจักรเนเธอร'แลนด' สหพันธ'สาธารณรัฐเยอรมนี 
    หรือเขตบริหารพิเศษฮ*องกงแห*งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591200595 นางสาววชิรญาณ' อุดมญาติ 

591201033 นางสาวชชัฎา ซือ 

591201700 นางสาวกุลธิดา เมียมขุนทด 

591201972 นางสาวจันทิรา นิจสุข 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320074 ตามความตองการของ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร' 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม           

 ไปศึกษาในสาขา การผลิต (Manufacturing)/ การออกแบบวิศวกรรม 
  เพื่อการผลิต     

                                     เน�น การออกแบบการผลิต/ การศึกษาทิศทางการออกแบบ 
  วิศวกรรมแนวใหมG เพื่อการแก�ไขปcญหาทางการงาน  
  วิศวกรรมการผลิต/ การจัดการงานสาํนักงานในสมัยใหมG/  
  การจัดการงานอุตสาหกรรม/ การวางแผนและควบคุมการผลิต
  (และการให�บริการ)/ การจัดการคุณภาพ/ การจัดการโซGอุปทาน/ 

         การจัดการงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย    
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร เครือรัฐออสเตรเลีย  

    หรือสหพันธ0สาธารณรัฐเยอรมนี   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

591201564 นางสาวทิฆัมพร คําดอกรับ 

591201928 นางสาวอรพิมล พิไลวงศ' 

591202190 นางสาวมุกวิภา ศรีแสง 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320043 – 0320075)    

:  ผู#มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต#องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                 หน�วยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320075 ตามความตองการของ สาขาวิชาไฟฟา̂และอิเล็กทรอนิกส' 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ภาคตะวันออกเฉียงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร           

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส'     
  เน�น อิเล็กทรอนิกส'-โทรคมนาคม/ การสื่อสาร   

      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ?น เครือรัฐออสเตรเลีย  

 สาธารณรัฐประชาชนจีน นิวซีแลนด0  
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม�มีผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินฯ - 

 
 ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกล*าวขางตน 
ตรวจดูรายละเอียด วัน เวลาและสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ไดที่ศูนย'สรรหาและเลือกสรร  
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือทาง Website http://scholar2.ocsc.go.th และ http://stscholar.nstda.or.th   
 

 ประกาศ  ณ  วันที่    6    มกราคม  พ.ศ. 2559 
 

      (ลงช่ือ)          วีระพงษ'  แพสุวรรณ 

                      
                       (นายวีระพงษ'   แพสวุรรณ) 
                                                                     ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลย ี
                      ประธานกรรมการ 
สําเนาถูกตอง 
 

ศิริพร  ทรัพย'มาดีกุล 

 

(นางศิริพร  ทรัพย'มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


