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ประกาศส านักงาน ก.พ. 
 เรื่อง   รายชื่อบุคคลในตา่งประเทศที่มีสิทธิได้รับทุนรฐับาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
                        และเทคโนโลยี  ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 

ประจ าปี  2560 
------------------------------------------------- 

  ตามท่ีได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การคัดเลือก 
บุคคลในต่างประเทศเพ่ือรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการ 
ของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ  ประจ าปี  ๒๕60  นั้น 
 

  บัดนี้  ไดป้ระเมินความเหมาะสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลในต่างประเทศ  
ที่มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ตามความต้องการของกระทรวง กรม           
หรือหน่วยงานของรัฐ  ประจ าปี  ๒๕60  ดังต่อไปนี้ 
 

าปริญญาโท-เอก  และปริญญาเอก 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 
ทุนที่ ๑ 

ตามความต้องการของ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วัสดุศาสตร์  

เน้น Advance ceramics 
ระดับปริญญา โท-เอก 

ณ ญ่ีปุ่น     จ านวน ๑ ทุน 
 
 

ได้แก ่  นำงสำววรัญญำ  อุสมำ 



 ๒ 

 
 

มหำวิทยำลัยทักษิณ 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

เน้น หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 
ระดับปริญญา โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี  สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จ านวน ๑ ทุน 
 
 

     - ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 
 

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
ทุนที่ ๑ 

ตามความต้องการของ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
     สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

เน้น การจัดการสารสนเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
      (Health Information Technology) 

ระดับปริญญา โท-เอก 
ณ สหราชอาณาจักร    จ านวน ๑ ทุน 

 
 

ได้แก ่  นำงสำวนูรฮำ  ยิงทำ 



 ๓ 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 
   เน้น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม/ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
ระดับปริญญา โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จ านวน ๑ ทุน 

 
 

     - ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก - 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สํานักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Sports Science 
   เน้น Health Sciences and Sports Management 
ระดับปริญญา โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จ านวน ๑ ทุน 
 
 

     - ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 



 ๔ 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต้องการของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   เน้น Machine Learning, Big Data, Medical data 
ระดับปริญญา เอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี  สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จ านวน ๑ ทุน 
 
 

     - ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 
 
 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต้องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ 

เน้น Bioprocess Technology/Bioprocess Engineering,  
Fermentation Technology, Biochemical Engineering, Food Engineering 

ระดับปริญญา โท-เอก หรือเอก 
ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   จ านวน ๑ ทุน 

 
 

ได้แก ่  นำงสำวหฤทัย  นิรำมิษ 
 



 ๕ 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
    เน้น เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น, มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 

ณ ญ่ีปุ่น     จ านวน ๑ ทุน 
 
 

ได้แก ่  นำยกำมำล  บำฮะ 
 
 

สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต้องการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics) 
ระดับปริญญา โท-เอก หรือเอก 

ณ  สาธารณรัฐเยอรมนี   จ านวน ๑ ทุน 
 
 

ได้แก ่  นำยจอมพจน์  วงศ์เพชรอักษร 
 



 ๖ 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Marine Engineering 
ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธาณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จ านวน ๑ ทุน 
 
 

     - ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก - 
 
 
 

  ทั้งนี้  ขอให้ผู้มีรายชื่อได้รับทุนดังกล่าวข้างต้น  รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนฯ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทางเว็บไซต์
http://stscholar.nstda.or.th  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

               ประกาศ  ณ  วันที่  30 ตุลาคม  2560 
 
     (ลงชื่อ)                      พัชรภากร  เทวกุล 
 

(หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

                                         เลขาธิการ ก.พ. 

 

ส าเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  สุภร ปุริสังคหะ 

(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 


