(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให#กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ตามความต#องการของกระทรวง กรม
หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน)วยงานของรัฐ
ประจําป, 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข)งขันเพื่อรับทุน
รัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน)วยงาน
ของรัฐ ประจําป, 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข)งขันและ
คัดเลือกบุ คคลเพื่อรับทุ นรัฐบาลที่จั ดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร$ และเทคโนโลยี ตามความตองการของ
กระทรวง กรม หรื อหน) วยงานของรัฐ ลงวั นที่ 8 มกราคม 2561 เรื่ อง รายชื่ อผู มี สิ ทธิ เขารั บการประเมิ น
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ตามความตองการ
ของกระทรวง กรม หรือหน)วยงานของรัฐ ประจําป, 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปแลว นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแข) ง ขั น และคั ด เลื อกฯ ไดประมวลผลการประเมิ น
ความเหมาะสมของบุ ค คลเพื่ อ รั บทุ น เสร็ จ เรี ย บรอยแลว จึ ง ขอประกาศรายชื่ อผู มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ ทุ นดั ง กล) า ว
ดังต)อไปนี้
กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320001 ตามความตองการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร$แห)งชาติ (องค$การมหาชน)
ไปศึกษาในสาขา
ฟ@สิกส$ดาราศาสตร$ (Astrophysics)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200854 นางสาวกชพรรณ

ใต#บวรพิทักษ'

-2กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320002 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค$การมหาชน)
Physics
เนน Atmospheric Physics/
River and Sediment Dynamics
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201977 นางสาวรจนา

แสนคําแพ

หนวยที่ 0320003 ตามความตองการของ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร$
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห)งชาติ
ไปศึกษาในสาขา
นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
เนน นโยบายวิทยาศาสตร$ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Science, Technology and Innovation Policy)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201141 นายณรัฐ

ใจตุ#ย

-3กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320004 ตามความตองการของ

สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ไปศึกษาในสาขา
นิวเคลียร$ฟ@สิกส$/ นิวเคลียร$เทคโนโลยี/ ฟ@สิกส$
เนน Radiation Protection/ Health Physics/
Radiation Safety
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐเกาหลี
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200071

นางสาวอาทิตยา

บุญเกิด

หนวยที่ 0320005 ตามความตองการของ

ศูนย$พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห)งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ
ไปศึกษาในสาขา
ไวรัสวิทยา/ ภูมิคุมกันวิทยา
เนน เทคโนโลยีวัคซีนในสัตว$เศรษฐกิจ
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุLน เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200561

นายณิชากร

พิพัฒน'ผดุงสิน

หนวยที่ 0320006 ตามความตองการของ

ศูนย$เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห)งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ
ไปศึกษาในสาขา
วัสดุฐานชีวภาพ (Bio-based Materials)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200806

นางสาวธมนวรรณ เงาศรี

-4กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320007 ตามความตองการของ

ศูนย$นาโนเทคโนโลยีแห)งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมชีวภาพ (Biological Engineering)
เนน เทคนิคการวิเคราะห$ทดสอบ
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุLน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200297

นางสาวกณิศา

จิตปDญญา

หนวยที่ 0320008 ตามความตองการของ

ฝLายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนย$บริหารจัดการเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ/ Technology Economics/
Bioprocessing/ Industrial Biotechnology
เนน Bioeconomy/ Innovation and Governance
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200870

นางสาวชนุตม'

วงศ'วารี

หนวยที่ 0320009 ตามความตองการของ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค$การมหาชน)
ไปศึกษาในสาขา
วิทยาการภูมิสารสนเทศ (Geo-spatial Information Science)
เนน Remote Sensing/ Photogrammetry/
LIDAR Technology
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201339

นางสาวอภิชญา

ธานีรัตน'

-5กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320010 ตามความตองการของ

ภาควิชาผลิตภัณฑ$ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$
ไปศึกษาในสาขา
ชีวเคมีของโปรตีน
เนน สัตว$น้ํา
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ ราชอาณาจักรนอร$เวย$
หรือสหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200472

นางสาวสวภัทร

เกริกก#องกิดาการ

หนวยที่ 0320011 ตามความตองการของ

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก)น
ไปศึกษาในสาขา
การจัดการโลจิสติกส$และห)วงโซ)อุปทาน
เนน อุตสาหกรรมการผลิต/ อุตสาหกรรมการขนส)ง
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด$
หรือสหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200324

นางสาวกุลสินี

ศรีวิชัยอินทร'

หนวยที่ 0320012 ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร$
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ไปศึกษาในสาขา
โลหการ
เนน การประยุกต$ใชในยานยนต$ ระบบราง หรือการบิน
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200539

นางสาววัลลักษณ' สัญพิบูลย'

-6กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320013 ตามความตองการของ

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ไปศึกษาในสาขา
โลจิสติกส$/ การจัดการโลจิสติกส$
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201230

นางสาวพิชามญชุ' อนุกูลการกุศล

หนวยที่ 0320014 ตามความตองการของ

ภาควิชาเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ไปศึกษาในสาขา
พันธุศาสตร$ระดับโมเลกุล/ พันธุวิศวกรรม (Molecular Genetics/
Genetic Engineering)
เนน การปรับปรุงพันธุ$สัตว$นา้ํ
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200121

นายสหัสวรรษ

จินดารัตน'

หนวยที่ 0320015 ตามความตองการของ
(ภาคเหนือ)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร$
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ไปศึกษาในสาขา
Big Data Processing and Management
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200781

นางสาวปาลิตา

อารินทร'

-7กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320016 ตามความตองการของ

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เนน ภูมิสารสนเทศ
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุLน เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด$ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200343

นางสาวเพ็ญพิชชา

กุรัมย'

หนวยที่ 0320017 ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟnา คณะวิศวกรรมศาสตร$
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมไฟฟnา
เนน Battery
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
หรือประเทศในทวีปยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200748

นายพลากร

เลขนะมงคล

หนวยที่ 0320018 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

มหาวิทยาลัยแม)โจ
Biochemical Engineering
เนน ชีวเคมีในสัตว$
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201843

นางสาวอภิสรา

บุณยรัตนิน

-8กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320019 ตามความตองการของ

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดานการแพทย$และสาธารณสุข
สํานักวิชาวิทยาศาสตร$สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม)ฟnาหลวง
ไปศึกษาในสาขา
การจัดการสารสนเทศดานการแพทย$และสาธารณสุข
(Health Information Technology)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201350

นางสาวกนกพร

ทองกิ่ง

หนวยที่ 0320020 ตามความตองการของ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท)องเที่ยวและการบริการ
สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ$
ไปศึกษาในสาขา
อุตสาหกรรมการท)องเที่ยวกลุ)มรายไดดีและ
การท)องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด$
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200362

นางสาววิชญะมาส แพกุล

หนวยที่ 0320021 ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร$และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมเคมี
เนน วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด$ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู#มีสิทธิได#รับทุน -

-9กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320022 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร$ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เคมี
เนน วัสดุศาสตร$/ โพลิเมอร$
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐออสเตรีย
สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟ@นแลนด$
ราชอาณาจักรสวีเดน หรือญี่ปุLน
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201649 นางสาวธัญรดา

สุขวิบูลย'

หนวยที่ 0320023 ตามความตองการของ

สาขาวิชาการคอมพิวเตอร$ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร$
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$ วิทยาเขตภูเก็ต
ไปศึกษาในสาขา
Computer Science/ Computer Engineering
เนน Artificial Intelligence
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือสหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201344 นายณัฐกรณ'

ทองคํา

หนวยที่ 0320024 ตามความตองการของ

กลุ)มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร$ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เนน การพัฒนาผลิตภัณฑ$ยา/ วัคซีนและชีววัตถุ
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ แคนาดา ญี่ปุLน สาธารณรัฐสิงคโปร$
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200098 นางสาวอุไรพร

ระยาย#อย

- 10 กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320025 ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร$
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมอากาศยาน
เนน เครื่องกลอากาศยาน
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐฝรั่งเศส
หรือสหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201147 นายสุรพิชญ'

พรหมขุนทอง

หนวยที่ 0320026 ตามความตองการของ

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส$ คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมหุ)นยนต$และระบบอัตโนมัติ
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรสวีเดน
สาธารณรัฐอิตาลี สหพันธรัฐรัสเซีย หรือมาเลเซีย
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201674 นางสาวปณิดา

จงปราณี

หนวยที่ 0320027 ตามความตองการของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เนน การพัฒนาเกมและแอปพลิเคชั่น/ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย/
การออกแบบกราฟ@ก
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201613 นางสาวจิดาภา

ศรีประไพ

- 11 กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320028 ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$
ไปศึกษาในสาขา
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
เนน การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร/ บรรจุภัณฑ$อาหาร/
ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกาแคนาดา ญี่ปุLน สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี
หรือราชอาณาจักรเดนมาร$ก
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201694 นางสาวนันท'มนัส

หอมชวย

หนวยที่ 0320029 ตามความตองการของ

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
คณะสถาปqตยกรรมศาสตร$และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$
ไปศึกษาในสาขา
ดิจิทัลอาร$ต/ การออกแบบสื่อดิจิทัล
เนน Visual Effect/ Digital Art/ Animation/
การออกแบบสื่อดิจิทัล
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี หรือมาเลเซีย
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201089 นายฉัตริน

สมานชื่น

- 12 กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320030 ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟnา คณะวิศวกรรมศาสตร$
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ไปศึกษาในสาขา
อุตสาหกรรมการแพทย$ครบวงจร (Medical Hub)
เนน Biomedical Instrumentation and
Devices Engineering
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุLน สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201170

นางสาวดาราวรรษ

เดชวงศ'ญา

หนวยที่ 0320031 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
Rail Transportation Engineering/
Railway Technology
เนน เทคโนโลยีระบบราง/ วิศวกรรมขนส)งระบบราง
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐสิงคโปร$ ประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200788

นายโชคชัย

หนวยที่ 0320032 ตามความตองการของ

สมัยมงคล

สาขาวิชาฟ@สิกส$ คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ไปศึกษาในสาขา
ฟ@สิกส$
เนน ดาราศาสตร$
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู#มีสิทธิได#รับทุน -

- 13 กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320033 ตามความตองการของ

สาขาวิชาคณิตศาสตร$และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ไปศึกษาในสาขา
คณิตศาสตร$/ สถิติศาสตร$
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
หรือสหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201204

นายปรากฏ

งามละมัย

หนวยที่ 0320034 ตามความตองการของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ไปศึกษาในสาขา
การเกษตรแม)นยํา/ เทคโนโลยีแบบจําลองการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลต)อพืช
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุLน เครือรัฐออสเตรเลีย
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หรือรัฐอิสราเอล
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู#มีสิทธิได#รับทุน -

หนวยที่ 0320035 ตามความตองการของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส$และโทรคมนาคม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชยงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส$และโทรคมนาคม
เนน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส$และโทรคมนาคมที่ทันสมัย
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน สาธารณรัฐเกาหลี
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู#มีสิทธิได#รับทุน -

- 14 กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320036 ตามความตองการของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร$
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย$
ไปศึกษาในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร$/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เนน การเขียนโปรแกรม/ การพัฒนาระบบสารสนเทศขนาดใหญ)/
ปqญญาประดิษฐ$
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู#มีสิทธิได#รับทุน -

หนวยที่ 0320037 ตามความตองการของ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ไปศึกษาในสาขา
เคมี
เนน โพลิเมอร$
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200160

นางสาววารินนาถ บูระณะกิติ

หนวยที่ 0320038 ตามความตองการของ

ภาควิชาวิทยาศาสตร$ประยุกต$ คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไปศึกษาในสาขา
สัตวศาสตร$
เนน โภชนศาสตร$สัตว$เคี้ยวเอื้อง (Ruminant Nutrition)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด$ สมาพันธรัฐสวิส หรือเนเธอร$แลนด$
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200315

นางสาวรวิสรา

รวิเดช

- 15 กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320040)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เป5นผู#กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได#
หนวยที่ 0320039 ตามความตองการของ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร$ธานี
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
เนน การสรางผลิตภัณฑ$จากยางพารา
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู#มีสิทธิได#รับทุน -

หนวยที่ 0320040 ตามความตองการของ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร$
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร$
ไปศึกษาในสาขา
เกษตรศาสตร$
เนน การแปรรูปผลิตผลเกษตรเปwนอาหารเพื่อเพิ่มมูลค)า
ผลิตภัณฑ$
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201197

นายจารุภัทร

นําพูลสุขสันติ์

- 16 กลุมที่ 2 (หนวยที่ 0320041 – 0320046)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่อยูในภาคเดียวกันกับ
หนวยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320041 ตามความตองการของ
(ภาคเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

สาขาวิชาสถิติ สํานักวิชาวิทยาศาสตร$ มหาวิทยาลัยแม)ฟาn หลวง
Statistics
เนน Bio Statistics
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุLน เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200226

นางสาวณัฐพันธุ'

ดาวนันท'

หนวยที่ 0320042 ตามความตองการของ
(ภาคเหนือ)

สาขาวิชาพืชศาสตร$
คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ไปศึกษาในสาขา
Plant Production
เนน การใชขอมูลสรีรวิทยาพืชปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตดวยเทคโนโลยีชวี ภาพและดิจิทัล
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200298

นางสาวฐานิชา

ดวงตา

- 17 กลุมที่ 2 (หนวยที่ 0320041 – 0320046)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่อยูในภาคเดียวกันกับ
หนวยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320043 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีชีวภาพ
เนน พลังงาน
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201619

นางสาวอรวรรณยา สารวงษ'

หนวยที่ 0320044 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ภาคตะวันออก
ไปศึกษาในสาขา

ภาควิชาวิทยาศาสตร$ประยุกต$
คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาหารและโภชนาการ
เนน อาหารและโภชนาการ/ การจัดการดานอาหารและบริการ/
โภชนาการ/ วิทยาศาสตร$การอาหาร/ โภชนาการมนุษย$/
โภชนาการและอาหารปลอดภัย/ สุขภาพและโภชนาการ
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือเนเธอร$แลนด$
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201819

นางสาวชัญญานุช

ศิริหล#า

- 18 กลุมที่ 2 (หนวยที่ 0320041 – 0320046)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่อยูในภาคเดียวกันกับ
หนวยงานที่ได#รับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320045 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

สาขาวิชาฟ@สิกส$ คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร$
ฟ@สิกส$
เนน ดาราศาสตร$
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201340

นายวิทวัส

อุตภู

หนวยที่ 0320046 ตามความตองการของ
(ภาคใต#)
ไปศึกษาในสาขา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สํานักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ$
บริหารธุรกิจ
เนน โลจิสติกส$
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
ญี่ปุLน หรือนิวซีแลนด$
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200067

นางสาวปนาทิพย'

ฉิมรักษ'

- 19 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320047 – 0320072)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องเข#ารวมโครงการหรือกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
อยางใดอยางหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 3
หนวยที่ 0320047 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร$แห)งชาติ (องค$การมหาชน)
ดาราศาสตร$
เนน Optics/ Instrumentation
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201982

นายศุภกร

จิเนราวัต

หนวยที่ 0320048 ตามความตองการของ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(องค$การมหาชน)
ไปศึกษาในสาขา
คณิตศาสตร$
เนน Mathematical Modeling/ Computational Fluid
Dynamics/ Numerical Analysis
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200353

นางสาวขวัญจิรา พุมพิศ

- 20 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320047 – 0320072)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องเข#ารวมโครงการหรือกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
อยางใดอยางหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 3
หนวยที่ 0320049 ตามความตองการของ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร$
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห)งชาติ
ไปศึกษาในสาขา
นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
เนน นโยบายวิทยาศาสตร$ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Science, Technology and Innovation Policy)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200912 นายสิรภพ

สายรัตน'

หนวยที่ 0320050 ตามความตองการของ

สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร$
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมโยธา
เนน Foundation Assessment
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุLน สาธารณรัฐเกาหลี
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201259 นายพงศ'ภรณ'

รังสฤษติกุล

- 21 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320047 – 0320072)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องเข#ารวมโครงการหรือกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
อยางใดอยางหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 3
หนวยที่ 0320051 ตามความตองการของ

ศูนย$เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส$และคอมพิวเตอร$แห)งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห)งชาติ
ไปศึกษาในสาขา
Data Science
เนน Financial/ Economic Data Analysis/
Portfolio Risk Management/ Real Option Analysis
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200641

นายภาสวิชญ'

เลิศวิไลรัตนพงศ'

หนวยที่ 0320052 ตามความตองการของ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค$การมหาชน)
ไปศึกษาในสาขา
Aerospace Engineering/ Satellite Engineering
เนน การออกแบบ พัฒนา สรางส)วนประกอบของ BUS
หรือระบบถ)ายภาพของดาวเทียม (Payload)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201820

นายอัศวยุช

ขุนมธุรส

- 22 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320047 – 0320072)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องเข#ารวมโครงการหรือกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
อยางใดอยางหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 3
หนวยที่ 0320053 ตามความตองการของ

ภาควิชาทรัพยากรเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$
ไปศึกษาในสาขา
Big Data Processing
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป
หรือรัฐอิสราเอล
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู#มีสิทธิได#รับทุน -

หนวยที่ 0320054 ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟnา คณะวิศวกรรมศาสตร$
มหาวิทยาลัยขอนแก)น
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมไฟฟnาสื่อสาร
เนน Data Communication & Networking
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุLน เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200723 นางสาวอริสรา

กูดอั้ว

- 23 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320047 – 0320072)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องเข#ารวมโครงการหรือกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
อยางใดอยางหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 3
หนวยที่ 0320055 ตามความตองการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ไปศึกษาในสาขา
Neural Engineering
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200942

นางสาวชาลิสา อุดมปDญญาวิทย'

หนวยที่ 0320056 ตามความตองการของ

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ไปศึกษาในสาขา
วิทยาศาสตร$การอาหาร
เนน การจัดการดานอุตสาหกรรมอาหาร
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู#มีสิทธิได#รับทุน -

หนวยที่ 0320057 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
พลังงาน
เนน Biofuel
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ญี่ปุLน หรือสหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200551

นางสาวกัณฐิกา

จันแย#

- 24 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320047 – 0320072)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องเข#ารวมโครงการหรือกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
อยางใดอยางหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 3
หนวยที่ 0320058 ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟnาและคอมพิวเตอร$
คณะวิศวกรรมศาสตร$ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมไฟฟnา/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร$
เนน อิเล็กทรอนิกส$อัจฉริยะ/ Smart Device
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
หรือสหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200073

นายสิรวิชญ'

บุญลอด

หนวยที่ 0320059 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

คณะสหเวชศาสตร$ มหาวิทยาลัยบูรพา
เทคนิคการแพทย$
เนน อณูชีววิทยาทางการแพทย$ (Molecular Medicine)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุLน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201242

นายอิทธิพันธ'

มั่นคง

หนวยที่ 0320060 ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟnา คณะวิศวกรรมศาสตร$
มหาวิทยาลัยพะเยา
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมไฟฟnา
เนน Railway Traction System and Energy/
Railway Energy Electrification Engineering
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200488

นางสาวณัฐิดา

บุญประคอง

- 25 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320047 – 0320072)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องเข#ารวมโครงการหรือกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
อยางใดอยางหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 3
หนวยที่ 0320061 ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร$ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไปศึกษาในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร$/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร$
เนน Mobile Computing
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุLน สาธารณรัฐสิงคโปร$
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู#มีสิทธิได#รับทุน -

หนวยที่ 0320062 ตามความตองการของ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร$
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไปศึกษาในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร$ (Computer Science)
เนน Data Science/ Big Data/ Data Mining
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุLน เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือสหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200423

นายณฐนนท'

เทพตะขบ

หนวยที่ 0320063 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

มหาวิทยาลัยแม)โจ
ยา/ วัคซีน
เนน ยา/ วัคซีนในสัตว$
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200265

นายยศธร

เพชรบุล

- 26 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320047 – 0320072)
:
ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องเข#ารวมโครงการหรือกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
อยางใดอยางหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 3
หนวยที่ 0320064 ตามความตองการของ

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย$
คณะเทคนิคการแพทย$ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$
ไปศึกษาในสาขา
เทคนิคการแพทย$
เนน ภูมิคุมกัน/ เคมีคลินิก/ จุลชีววิทยา/ จุลทรรศนศาสตร$คลินิก
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201128

นายชยพัทธ'

ชูแก#ว

หนวยที่ 0320065 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร$ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เคมี
เนน เคมีโพลิเมอร$/ วัสดุนาโน (Nano Material)/ เคมีวิเคราะห$
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุLน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู#มีสิทธิได#รับทุน -

หนวยที่ 0320066 ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร$
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมยานยนต$สมัยใหม)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200020

นายปฐวี

ชุติมาสกุล

- 27 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320047 – 0320072)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องเข#ารวมโครงการหรือกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
อยางใดอยางหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 3
หนวยที่ 0320067 ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร$
คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ไปศึกษาในสาขา
Data Science
เนน Big Data Processing and Management
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู#มีสิทธิได#รับทุน -

หนวยที่ 0320068 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
Aeronautical Engineering/ Aviation Engineering
and Management
เนน วิศวกรรมการบิน/ ซ)อมบํารุงอากาศยาน/ เทคโนโลยีการบิน
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด$ เขตบริหารพิเศษฮ)องกงแห)งสาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200763

นางสาวอลีนา

มาแสง

- 28 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320047 – 0320072)
: ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องเข#ารวมโครงการหรือกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
อยางใดอยางหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 3
หนวยที่ 0320069 ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ไปศึกษาในสาขา
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ (Nanabiotechnology)
เนน อาหาร/ อุตสาหกรรมอาหาร
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน นิวซีแลนด$
สหพันธ$สาธารณรัฐเยอรมนี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200611 นางสาวธรธรร

ศิริโชติ

หนวยที่ 0320070 ตามความตองการของ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร$ (พัฒนาการเกษตรยั่งยืน)
คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ไปศึกษาในสาขา
การผลิตพืช (Crop Production/ Plant Production)
เนน การผลิตพืชเขตรอน (Tropical Plant)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือเนเธอร$แลนด$
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู#มีสิทธิได#รับทุน -

หนวยที่ 0320071 ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร$การอาหาร คณะวิทยาศาสตร$
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย$
ไปศึกษาในสาขา
วิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีการอาหาร/ วิทยาศาสตร$การอาหาร
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611201297 นางสาวธิติมา

กาวไธสง

- 29 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320047 – 0320072)
:
ผู#มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะต#องเข#ารวมโครงการหรือกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
อยางใดอยางหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 3
หนวยที่ 0320072 ตามความตองการของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟnาอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร$ธานี
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมไฟฟnา
เนน ระบบส)ง-จ)ายไฟฟnา/ ระบบไฟฟnากําลัง/
การออกแบบระบบไฟฟnาจากพลังงานทดแทน/
Automation System/ ระบบควบคุม
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุLน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด$ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได#แก

เลขประจําตัวสอบ

611200506 นางสาวจิดาภา

เฉลิมกิจ

ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิไดรับทุนปฏิบัติ ดังนี้
1. เตรียมเอกสาร ดังนี้
1.1 เอกสารประกอบการรายงานตัว
1.1.1 ดาวน$ โหลดแบบฟอร$มของสํ านักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th
เลือกหัวขอ “บริการ”
หั ว ขอย) อ ย “สํ า หรั บ บุ ค คลทั่ ว ไป” หั ว ขอย) อ ย “การศึ ก ษาต) อ ต) า งประเทศ” หั ว ขอย) อ ย “ดาวน$ โ หลด”
“แบบฟอร$ม” ดังต)อไปนี้
1) Medical Certificate / Mental Health Examination

จํานวน 2 ฉบับ

(โปรดกรอกแบบฟอร$มตามคําอธิบาย พรอมทั้งเขียนคําว)า “ทุน..(ตามที่ได#รบั ทุน)................”
บริเวณมุมบนขวาของแบบฟอร$มในหนาที่ 1 และหนาที่ 5 ของทั้ง 2 ฉบับ)
2) คําแนะนําสําหรับการตรวจสุขภาพอนามัย

จํานวน 1 ฉบับ

3) หลักเกณฑ$และขอที่พึงทราบในการตรวจสุขภาพร)างกาย

จํานวน 1 ฉบับ

- 30 4) เพิ่มเติมสถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย$ ก.พ. 7 แห)ง

จํานวน 1 ฉบับ

5) ประวัติส)วนตัวนักเรียนทุนที่จะไปศึกษา ณ ต)างประเทศ

จํานวน 1 ฉบับ

6) Thai Scholar’s Information

จํานวน 1 ฉบับ

7) หลักเกณฑ$การเพิกถอนการใหทุนรัฐบาล

จํานวน 1 ฉบับ

8) ขอยืนยันรับทุน

จํานวน 1 ฉบับ

9) ขอเบิกเงินค)าใชจ)ายก)อนเดินทางไปศึกษา

จํานวน 2 ฉบับ

10) ขอใหจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

จํานวน 2 ฉบับ

1.1.2 กรอกขอมูลส)วนบุคคลในแบบฟอร$มตามขอ 1.1.1 ใหครบถวน
1.1.3 ส)งใหสํานักงาน ก.พ. ในวันที่มารายงานตัว (22 กุมภาพันธ$ 2561) พรอมรูปถ)าย
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 5 รูป
1.2 เอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาในตางประเทศ
การเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาใหจัดเตรียมตามประเทศที่ประสงค$จะไป
ศึกษาในต)างประเทศ ซึ่งตองเปwนประเทศที่กําหนดไวในหน)วยทุนที่สอบได โดยรายการเอกสารปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข 1 และสงให#สํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
2. รายงานตัวยืนยันการรับทุน ณ หองประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท$
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ' 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
3. การอบรมปฐมนิเ ทศนัก เรีย นทุนรัฐ บาลกอนสมัครสถานศึกษา (Pre-admission Orientation)
ณ หองจูบ ิล ี บอลรูม ชั ้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร$ เคลี ย$ ประตู น้ํ า กรุ งเทพ ในวั นที่ 23 กุ มภาพัน ธ' 2561
ตามกํ า หนดการในเอกสารหมายเลข 2 ทั้ ง นี้ หากผู ปกครองประสงค$ เ ขาร) ว มรั บ ฟq ง การอบรมปฐมนิ เ ทศฯ
โปรดส)งแบบตอบรับตามเอกสารหมายเลข 3 ทาง e – mail : naunchan@ocsc.go.th ภายในวันที่
16 กุมภาพันธ$ 2561
4. ตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย'ของ ก.พ. ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ ก.พ.
กําหนดโดยจะตองชําระเงินค)าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและอนามัย จํานวน 2,000 บาท
หากผู ใดไม) ไ ปรายงานตั ว หรื อไปรายงานตั ว แลวไม) รั บการตรวจสุ ข ภาพและอนามั ยจาก
คณะกรรมการแพทย$ของ ก.พ. ตามวัน เวลาที่ กําหนด โดยมิไดแจงใหสํ านั กงาน ก.พ. ทราบจะถื อว) าสละสิ ทธิ
ในการรับทุนครั้งนี้

- 31 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก)ผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไม)ผ)านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย$ของ ก.พ.
2. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไม)เดินทางไปศึกษาวิชา
ณ ต)างประเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
3. เปwนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม)อยู)ในมาตรฐาน หรือไม)เหมาะสม หรือไม)ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)
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กุมภาพันธ$ พ.ศ. 2561

สรนิต ศิลธรรม

(รองศาสตราจารย$สรนิต ศิลธรรม)
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ

สําเนาถูกตอง
(นางศิริพร ทรัพย$มาดีกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

