
 
(สําเนา) 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก 
 เรื่อง   รายช่ือบุคคลในตา่งประเทศท่ีมีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร ์
                        และเทคโนโลยี  ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 
                                                     ประจําปี  ๒๕๕๕ 

  ------------------------------------------------- 

  ตามท่ีได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การคัดเลือก 
บุคคลในต่างประเทศเพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการ 
ของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ   ประจําปี  ๒๕๕๕  นั้น 
 

  บัดนี้  ได้ประเมินความเหมาะสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลในต่างประเทศ  
ท่ีมีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ตามความต้องการของกระทรวง กรม           
หรือหน่วยงานของรัฐ  ประจําปี  ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้ 
 
าปริญญาโท-เอก  และปริญญาเอก 

ทุนด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และพลังงาน 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

ทุนท่ี ๑ 
ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมการวัดคุม      
    เน้น  Robot Vision & Intelligent Machine  จํานวน ๑ ทุน 
ระดับปริญญา โท-เอก  ณ ประเทศ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญ่ีปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

    สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   
    สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรสเปน  
    ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  สาธารณรัฐอินเดีย ราชอาณาจักรสวีเดน  
    แคนาดา  หรือสาธารณรัฐอิตาลี 

 
- ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก - 



๒ 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ทุนท่ี ๑ 
ตามความต้องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ไปศึกษาในสาขา  อุทกธรณีวิทยา (Hydrogeology)    จํานวน ๑ ทุน 
ระดับปริญญา โท-เอก  ณ ประเทศ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญ่ีปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

    สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   
    สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรสเปน  
    ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  สาธารณรัฐอินเดีย ราชอาณาจักรสวีเดน  
    แคนาดา  หรือสาธารณรัฐอิตาลี     

 
- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

 
 

ทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ทุนท่ี ๑ 
ตามความต้องการของ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
ไปศึกษาในสาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เน้น การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   จํานวน ๑ ทุน 
ระดับปริญญา โท-เอก  ณ ประเทศ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญ่ีปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

    สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   
    สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรสเปน  
    ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  สาธารณรัฐอินเดีย ราชอาณาจักรสวีเดน  
    แคนาดา  หรือสาธารณรัฐอิตาลี     

 
- ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก - 



๓ 
 
 

 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ทุนท่ี ๑ 

ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาการปัญญา  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ไปศึกษาในสาขา  วิทยาการปัญญา (Cognitive Science)      
    เน้น Cognitive Neuroscience/ Neuropsychology/ Cognitive Neurophisiology
           จํานวน ๑ ทุน 
ระดับปริญญา โท-เอก  ณ ประเทศ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

 
-  นายยุทธนา  จันทะขิน  - 

 
 

ทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพและส่ิงแวดล้อม 

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
ทุนท่ี ๑ 

ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ไปศึกษาในสาขา  วิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science)/ พืชศาสตร์ 
   เน้น Seed Science/ Technology   จํานวน ๑ ทุน 
ระดับปริญญา โท-เอก  ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

 
-  นางสาวจุฑารัตน์ แสงไฟ  - 

 



๔ 
 
 

ทุนด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 
 

ทุนท่ี ๑ 
ตามความต้องการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
ไปศึกษาในสาขา  คณิตศาสตร์       จํานวน ๑ ทุน 
ระดับปริญญา โท-เอก  ณ ประเทศ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญ่ีปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

    สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   
    สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรสเปน  
    ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  สาธารณรัฐอินเดีย ราชอาณาจักรสวีเดน  
    แคนาดา  หรือสาธารณรัฐอิตาลี     

 
- ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก - 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

ทุนท่ี ๑ 
ตามความต้องการของ ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ไปศึกษาในสาขา  ฟิสิกส์ 
   เน้น ดาราศาสตร์/ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์   จํานวน ๑ ทุน 
ระดับปริญญา โท-เอก  ณ ประเทศ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญ่ีปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

    สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   
    สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรสเปน  
    ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  สาธารณรัฐอินเดีย ราชอาณาจักรสวีเดน  
    แคนาดา  หรือสาธารณรัฐอิตาลี 

 
- ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก - 



๕ 
 
 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ทุนท่ี ๑ 

ตามความต้องการของ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไปศึกษาในสาขา  ฟิสิกส์ 
    เน้น พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อน/ นิวเคลียร์ฟิสิกส์   
            จํานวน ๑ ทุน 
ระดับปริญญา โท-เอก  ณ ประเทศ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 

-  นางสาวอรวรรณ์  อัมพร  - 

 
 

ทุนท่ี ๒ 
ตามความต้องการของ ภาควิชาชีวเภสชัศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไปศึกษาในสาขา  ชีววิทยา     
    เน้น Molecular Virology    จํานวน ๑ ทุน 
ระดับปริญญา โท-เอก  ณ ประเทศแคนาดา 

 
-  นางสาวพัสตราภรณ์  ไสลสุข  - 

 



๖ 
 
 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ทุนท่ี ๑ 

ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ไปศึกษาในสาขา ฟิสิกส์       

เน้น Optics Solid State     จํานวน ๑ ทุน 
ระดับปริญญา โท-เอก  ณ ประเทศ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 

-  นางสาวบุญประครอง  คูณแก้ว  - 
 
 
 

  ท้ังนี้  ขอให้ผู้มีรายชื่อได้รับทุนดังกล่าวข้างต้น  รายงานตัวกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนักเรียนทุนฯ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทางเว็บไซต์  
http://stscholar.nstda.or.th   ภายในวันท่ี  ๓๑  มกราคม ๒๕๕๖ 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
 

     (ลงชื่อ)                 วีระพงษ์  แพสุวรรณ 
  (นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ) 

     ประธานกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก 
            เพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

สําเนาถูกต้อง 

        
(นางสาววิสา  แซ่เตีย) 
นักวิจัย 

 


