
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลทางด�านวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให�กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร#    

วิจัยและนวัตกรรม ตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 
 
เร่ือง   รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบคุคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร%และเทคโนโลย ี

ประจําป* 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
-------------------------------------------- 

 ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครสอบแข8งขันเพื่อรับทุน
รัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ประจําป* 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และไดดําเนินการสอบ
ขอเขียนไปแลว น้ัน 

 บัดนี้   คณะกรรมการดํ า เนินการสอบแข8 ง ขันและคัด เลือกบุคคลเพื่ อ รับ ทุน รัฐบาล 
ทางดานวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวัตกรรม     
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน8วยงานของรัฐ ไดประมวลผลการสอบขอเขียนเสร็จเรียบรอยแลว  
จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกล8าว ดังต8อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สําเนา) 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    

:  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได�  
 

หน�วยที่  0320001 ตามความตองการของ ฝ>ายเครื่องเร8งอนุภาค 
  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค%การมหาชน) 
 ไปศึกษาในสาขา ฟCสิกส%/ วิศวกรรมระบบเคร่ืองเร8งอนุภาค/ วิศวกรรมเครื่องกล 
  เนน ระบบทําความเย็นยวดยิง่และระบบสุญญากาศ 
        (Cryogenic/ Vacuum System) 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น  
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน  

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200067 นายศุภเศรษฐ% อํ่าโพธิ ์

641200104 นางสาวสพุิชญา ธนาอัศวพันธ% 

641200188 นายชยุต ชุนสามพราน 

641200284 นายชิติพัทธ% อู8วิเชียร 

641200527 นายสิรวชิญ% สรณคมน%คุปต% 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320002 ตามความตองการของ ศูนย%พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห8งชาติ 
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห8งชาติ 
 ไปศึกษาในสาขา  Data Science/ Artificial Intelligence  

    เนน Deep Learning/ AI for Bioscience 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200415 นายพีรณัฐ โกสัจจะ 

641200574 นายธีร% พรหมปcทมะ 

641200618 นางสาวปรีย%รต ิ โรจน%พานิช 

641200633 นายสฤษฎคุณ พิไลยเกียรติ 

641200911 นายจิรัฏฐ% จิรฐิติวงศ% 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
      :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320003 ตามความตองการของ กลุ8มวิจัยเทคโนโลยีพอลิเมอร%ข้ันสูง 
  ศูนย%เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุห8งชาติ 
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห8งชาติ  
 ไปศึกษาในสาขา Materials Science and Engineering/   
  Mechanical Engineering/ Biology  
  เนน Bio-inspired Materials and Engineering/ 
   Biomimicry/ Biomimetics 
                     ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200033 นางสาวปรมาภรณ% ศรีนกทอง 

641200087 นางสาวพิมพ%มาดา สว8างวงษ% 

641200593 นางสาวทิพรดา เบิกบาน 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
      :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320004 ตามความตองการของ กลุ8มวิจัยเทคโนโลยีพอลิเมอร%ข้ันสูง 
     ศูนย%เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุห8งชาติ 
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห8งชาติ 
 ไปศึกษาในสาขา Material Science & Engineering/  
  Polymer Fiber Science & Engineering 
  เนน Fiber Science & Processing/  
   Fiber and Nonwoven Technology  
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ>น 
         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
         หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200082 นายสุพฒัน%พงษ% จันทรวัฒน% 

641200482 นางสาวสิรภัทร นรพัลลภ 
 
หน�วยที่  0320005 ตามความตองการของ ภาควิชาพืชไร8นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 
 ไปศึกษาในสาขา Bioinformatics  
  เนน การใช Bioinformatics ในการปรับปรุงพันธุ%พืช 
   และการผลิตพชืไร8 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ – นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320006 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟvา คณะวิศวกรรมศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟvา  
  เนน วิศวกรรมการสื่อสารและระบบอัจฉริยะ 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200098 นายกานต% รวยสูงเนิน 

641200519 นางสาวอุษณิษา แซ8แต 

641200598 นายปCยวัฒน% คงคาฉุยฉาย 

641200782 นายณัฐภาส ไกรสีกาจ 

641200848 นางสาวณัฐฐา ศรีพัฒโนทัย 

 
 
หน�วยที่  0320007 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส% คณะวิศวกรรมศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส% 
  เนน หุ8นยนต%เพื่ออุตสาหกรรม 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200701 นายวศิน พรหมจรรย% 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320008 ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     
 ไปศึกษาในสาขา Food Science and Technology  
  เนน Food Science and Technology/ 
   Technology Management for Food Industry 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200348 นางสาวณิชารีย% เชื้อกิตติศักด์ิ 

 
 

หน�วยที่  0320009 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม 
  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

    วิทยาเขตปราจีนบุรี 

 ไปศึกษาในสาขา Design for Manufacturing  
 เนน Robotics/ Auto Control/ Scada  

 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200666 นางสาวสวุิชญา สิงห%แกว 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320010 ตามความตองการของ สาขาวิชาชวีวิทยา สาํนักวิชาวิทยาศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการเรียนรู (Cognitive Science)  
  เนน ปcญญาประดิษฐ% (Artificial Intelligent/  
   การวิเคราะห%คลื่นสมอง (Brainwave Analysis) 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200486 นางสาวชยุดา เกาล้ิม 

641200566 นางสาวเตชินี กุกําจัด 

 
 

หน�วยที่  0320011 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร% คณะวิศวกรรมศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 
 ไปศึกษาในสาขา Robotics/ Assistive Devices 

 เนน งานวิจยัดาน Humanoid Robot  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
      :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320012 ตามความตองการของ ภาควิชาคณิตศาสตร% คณะวิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      ไปศึกษาในสาขา สถิติศาสตร%  
                                      เนน ชีวสถิติ (Biostatistics)/  
   ชีวสารสนเทศศาสตร% (Bioinformatics) 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

   
 
 

หน�วยที่  0320013   ตามความตองการของ     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟvาและคอมพิวเตอร%  
  คณะวิศวกรรมศาสตร%  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมชีวเวช  
                                      เนน Bioinformatics/ Biomedical Engineering/ 
      Medical Devices/ Robotics and Automation 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น  
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200426 นางสาวจริญญากร จันทวรรณกูร 

641200632 นางสาวชุติมา วิบูลย% 

641201026 นางสาวบุญยวีย% ศรีปvอง 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได�                    
 
หน�วยที่  0320014  ตามความตองการของ     สาขาวิชาเภสัชศาสตร%ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร% 
     มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ไปศึกษาในสาขา           ชีวสารสนเทศศาสตร% (Bioinformatics) 
  เนน Pharmacogenomic  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น  
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200590 นางสาวนภสร จางคกูล 

641201003 นายพชร ธวัชบัณฑิต 
 
 

หน�วยที่  0320015   ตามความตองการของ     ภาควิชาคณิตศาสตร% คณะวิทยาศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     (ภาคเหนือ) ไปศึกษาในสาขา           Applied Mathematics 
  เนน Industrial Mathematics/ Financial Engineering/ 
         Quantum Computing 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น  
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200025 นางสาวณัฏฐกมล  วงษา 

641200223 นางสาวพรรพษา โตจิตร 

641200249 นายธราธิป แสนสุข 

641200280 นางสาวชลากร แตงโสภา 

641200629 นางสาวอิสรีย% เพ็งผล 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได�                  
 
หน�วยที่  0320016 ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร% 
  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
  เนน โภชนาการ (Nutrition)/ 
   จุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology)  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200233 นายชยุต ธนกิจโกเศรษฐ% 
 
                  
หน�วยที่  0320017   ตามความตองการของ      กลุ8มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร% 
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร%/ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
                                                          เนน Health Informatics 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200076 นายธชธน ลีละวัฒน% 

641200390 นางสาวณัฏฐธิดา หวยบุญ 

641200626 นางสาวพรไพลิน แกววงตา 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320018 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
    คณะวิศวกรรมศาสตร% มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
  เนน High Performance Computing  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล  

641200443 นายภคพล รัตนศรีสุข 

641200514 นายภากร จันทขัมมา 

641200806 นายเชน ชาดระวี 

641200914 นายณภัทร เฉลิมวัย 

641201059 นายกรดนัย พัฒนาภิเศรษฐ%กุล 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320019 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
    คณะวิศวกรรมศาสตร%  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล 
  เนน อุตสาหกรรมยานยนต%สมัยใหม8 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   สหพันธ%สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟCนแลนด% 
   ราชอาณาจักรสวีเดน สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐเกาหลี 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200142 นายวีรวิทย% นิรันพรพุทธา 

641200154 นายอคิราย% วรปรีชาพาณิชย% 

641200310 นายอฎิภัทร สุวินทวงศ% 

641200738 นายธนัท บุญรัตนกรกิจ 
 
 
หน8วยที่  0320020   ตามความตองการของ     ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 
    คณะสัตวศาสตร%และเทคโนโลยีการเกษตร 

    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเกษตร 
  เนน Precision Agriculture 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320021 ตามความตองการของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร% 
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีอาหาร 
  เนน การออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ%อาหารเพื่อสุขภาพ 
   หรือโภชนเภสัชภัณฑ% 
   (Functional or Nutraceutical Food Products) 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
   เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด% 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200693 นายลัทธพล กะการัมย% 

641200764 นางสาวปวรรัตน% เณระมา 
 
 
หน�วยที่  0320022 ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร%อุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering) 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320023   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ8นยนต% 
  คณะวิศวกรรมศาสตร%  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ8นยนต% 
  เนน ดานระบบอัตโนมัติและหุ8นยนต%อุตสาหกรรม 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ – นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
 
หน�วยที่  0320024   ตามความตองการของ     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี         

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีระบบขนส8งทางราง 
  เนน Geodesy/ Surveying/ Geo-informatics 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
                  
หน�วยที่  0320025   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟvา คณะวิศวกรรมศาสตร% 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% 
 ไปศึกษาในสาขา Electric Vehicle Engineering 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
 
หน�วยที่  0320026   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% 
 ไปศึกษาในสาขา Automated Manufacturing Engineering   
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
                  
หน�วยที่  0320027   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟvา คณะวิศวกรรมศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ไปศึกษาในสาขา อุตสาหกรรมการแพทย%ครบวงจร (Medical Hub) 
  เนน Biomedical Instrumentation and Devices Engineering 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา สหพันธ%สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ>น 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในทวีปยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200625 นางสาวปาลิน ปcนตา 

641200889 นางสาวคณิศร ถามูลเลศ 

641201024 นางสาวนาถชนก ขําณรงค% 
 
 
หน�วยที่  0320028   ตามความตองการของ คณะวิศวกรรมศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล 
  เนน อุตสาหกรรมยานยนต%สมัยใหม8 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320029   ตามความตองการของ     คณะครุศาสตร%อุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก8น 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
  เนน Robotics & Automation Engineering/ 
   Mechatronics Engineering  
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
 
หน�วยที่  0320030   ตามความตองการของ     สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร% 
  คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร%/ วิทยาการคอมพิวเตอร% 
  เนน Digital Platforms  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
 
หน�วยที่  0320031 ตามความตองการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร% 
  คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร%/ วิทยาการคอมพิวเตอร% 
  เนน Artificial Intelligent 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200338 นายณัฐชนน มงคลธนานนท% 

641200995 นายธรรมนันท% ธรรมธรานนท% 
 
 
หน�วยที่  0320032 ตามความตองการของ สาขาวิชาฟCสิกส% คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลย ี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา         

 ไปศึกษาในสาขา ฟCสิกส% 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200414 นายชัยภัทร ติระพงศ%ประเสริฐ 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
                
หน�วยที่  0320033 ตามความตองการของ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา         

 ไปศึกษาในสาขา อนามัยส่ิงแวดลอม    
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
 
หน�วยที่  0320034   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย         

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล/ วิศวกรรมเครื่องจักรกล 
  เนน ยานยนต%ไฟฟvา (Electric Vehicle)/ 
      ยานยนต%ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

  
 
 
 
 



- 21 - 
 
กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
                 
หน�วยที่  0320035   ตามความตองการของ     สาขาวิชาเกษตรศาสตร% คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร%ยงเหนือ)          
 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดลอม 
  เนน Molecular Breeding 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200540 นางสาวสชุานรี ศรีเฉลิม 
 
 
หน�วยที่  0320036   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร% 
 ไปศึกษาในสาขา การบริหารและการจัดการเทคโนโลย ี
  เนน Technology Management/ การสรางนวัตกรรมบริการ/   
   การบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได�รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320037 ตามความตองการของ สาขาวิชาชวีเวชศาสตร% คณะสหเวชศาสตร% 
(ภาคกลาง)  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ไปศึกษาในสาขา Medical Sciences/ Biomedical Sciences/ 
  Molecular Biology 
  เนน ชีวสารสนเทศศาสตร% (Bioinformatics) 
        ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   สาธารณรัฐสิงคโปร% หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200493 นายพริษฐ% กาญจนหิตานนท% 

641200965 นางสาวธณัชช%ภรณ% ศิริวัชเดชากุล 

641200977 นางสาวกุลธนา รัตนภูผา 
 
หน�วยที่  0320038 ตามความตองการของ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ภาคกลาง) ไปศึกษาในสาขา เคมี    
  เนน การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
   (Agriculture and Biotechnology)/ 
   อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for The Future)/ 
   อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
   (Biofuels and Biochemicals) 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200569 นายนล สุภาสืบ 

641200627 นางสาวชญานิศ พิสุทธิ์วรารมย% 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได�รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320039   ตามความตองการของ     ภาควิชาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร%  
(ภาคกลาง)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีระบบขนส8งทางราง 
  เนน Railway Systems Engineering  
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   สหพันธ%สาธารณรัฐเยอรมณี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
 
หน�วยที่  0320040   ตามความตองการของ     ภาควิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร%   
(ภาคกลาง)  คณะวิศวกรรมศาสตร% 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
  เนน Cybersecurity/ Information Security/ 
   Cryptocurrency/ Cryptography 
          ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200010 นายรัชชานนท% เพชรช ู

641200077 นางสาวปรภาว% กลางสาทร 

641200088 นายกวีภาค สัจจาสัย 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได�รับการจัดสรรทุน 
  
หน�วยที่  0320041   ตามความตองการของ     สหวิทยาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
(ภาคเหนือ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา        

 ไปศึกษาในสาขา Biomedical Engineering 
  เนน หุ8นยนต%/ ระบบควบคุม/ การประยุกต%ทางการแพทย% 
          ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200110 นางสาวปรีณาพรรณ เสาร%เขียว 
 

 

หน�วยที่  0320042   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
(ภาคเหนือ)  สํานักวิชาคอมพิวเตอร%และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร%   
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได�รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320043 ตามความตองการของ สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร%/ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ/ 
(ภาคเหนือ)  สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการจัดการสารสนเทศ 

            คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี  
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
        ไปศึกษาในสาขา Information Technology 
  เนน Information Technology/ Information Systems/  
        Information and Security/ Data Science 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
 
หน�วยที่  0320044 ตามความตองการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สํานักวชิาเทคโนโลยีสังคม  
(ภาคตะวันออก                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เฉียงเหนือ) ไปศึกษาในสาขา นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 
  เนน การบิน (การบริการ) 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200733 นางสาวกัณฐิกา  กล8อมจอหอ 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได�รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320045 ตามความตองการของ ภาควิชาฟCสิกส% คณะวิทยาศาสตร%  
(ภาคตะวันออก                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เฉียงเหนือ) ไปศึกษาในสาขา Nanotechnology/ Medical Physics/ 
  Biomedical Physics/ Biomedical Engineering 
  เนน Radiotherapy/ Medical Imaging/ 
        Medical Device and Instrument 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน   

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
 
หน�วยที่  0320046 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟvาและอิเล็กทรอนิกส%  
(ภาคตะวันออก                         คณะวิศวกรรมศาสตร% มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เฉียงเหนือ) ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟvา 
  เนน อิเล็กทรอนิกส%อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200545 นางสาวพรระว ี ข8าขันมะลี 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได�รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320047 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟvา  
(ภาคตะวันออก                         คณะวิศวกรรมศาสตร%และสถาปcตยกรรมศาสตร% 
เฉียงเหนือ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟvา 
  เนน วิศวกรรมยานยนต%ไฟฟvา/ 
        ระบบพลังงานสาํหรับยานยนต%อัจฉริยะ 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ – นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
หน�วยที่  0320048 ตามความตองการของ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสตัว%และการจัดการ  
(ภาคใต�)                         คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร% 
 ไปศึกษาในสาขา Biochemical Science and Technology In Animal  
  Production 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร สหพันธ%สาธารณรัฐเยอรมนี 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือนิวซีแลนด%   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได�รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320049 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร% คณะวิศวกรรมศาสตร%  
(ภาคใต�)                         มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 
 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร% 
  เนน Artificial Intelligence/ Business Intelligence/ 
        Intelligent Transportation System 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ>น 
   หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ – นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
หน�วยที่  0320050 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร% คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี  
(ภาคใต�)                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร%เคร่ืองสําอาง 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ – นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได�รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320051 ตามความตองการของ สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร%และอุตสาหกรรมดิจิทัล  
(ภาคใต�)                         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 ไปศึกษาในสาขา นวัตกรรมคอมพิวเตอร%และอุตสาหกรรมดิจิทัล 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไม8มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
หน�วยที่  0320052 ตามความตองการของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร% คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี  
(ภาคใต�)                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 ไปศึกษาในสาขา ประมง 
  เนน การเพาะเลี้ยงสัตว%น้าํ/ พนัธุศาสตร%สัตว%น้าํ/ 
      Molecular Breeding สัตว%น้ํา 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ>น 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200793 นางสาวสพุิชฌาย%  จันทร%แกว 
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กลุ�มที่  3 (หน�วยที่ 0320053 – 0320055)    

:  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องเป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่ผ�านการบ�มเพาะ 
                  และเสริมสร�างศักยภาพด�านวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
หน�วยที่  0320053 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 ไปศึกษาในสาขา Biochemical Engineering 
  เนน การสังเคราะห%และเพิ่มมูลค8าของ Biochemical/ 
         Bio-fuel/ Biogas 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200207 นางสาวศิรดา ไมตรีจิตต% 

641200438 นางสาวอิสราภรณ% ศุภอักษร 

641200768 นางสาวเพชรน้าํหนึ่ง โสภณสิริ 
 
 

หน�วยที่  0320054 ตามความตองการของ คณะวิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 ไปศึกษาในสาขา Biology/ Microbiology/ Biochemistry/  
  Molecular Biology 
  เนน Microbiomics   
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200164 นางสาวนภัสนันท% ดิษฐาน 

641200653 นางสาวกมลรัตน% แกวหนูนะ 

641200957 นายฤทธกฤต เวียงบาล 

641200959 นายขวัญพัฒน% ปุตตวงศ%เกษม 
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กลุ�มที่  3 (หน�วยที่ 0320053 – 0320055)    

:  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องเป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่ผ�านการบ�มเพาะ 
                  และเสริมสร�างศักยภาพด�านวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
หน�วยที่  0320055 ตามความตองการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 ไปศึกษาในสาขา Robotics Engineering 
  เนน Anthrobotics/ Bio-inspired Robotics 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ>น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

641200368 นายน8านนภนต% สารบูรณ% 

 
 ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกล8าวขางตน 
ตรวจดูรายละเอียด วัน เวลาและสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ไดท่ีศูนย%สรรหาและเลือกสรร  
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือทาง Website http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ 
http://stscholar.nstda.or.th   
 

 ประกาศ  ณ  วันที่    8   มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                                      (ลงชื่อ)                    สิริฤกษ%  ทรงศิวิไล 

                      
                  (ศาสตราจารย%สิริฤกษ%  ทรงศิวิไล) 
                                                          ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวัตกรรม 
                   ประธานกรรมการ 
สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


