(สำเนา)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2565
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ตามที่ไ ดมี ป ระกาศสำนัก งาน ก.พ. ลงวัน ที่ 8 ตุล าคม 2564 เรื่อ ง รับ สมัค รสอบแขง ขั น
เพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2565 (ทุนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย) และ
ประกาศคณะกรรมการดำเนิ นการสอบแขงขัน และคัดเลือกบุ คคลเพื่อรับ ทุนรัฐบาลทางด านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของ กระทรวง
กรม หรือหนวยงานของรัฐ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ไปแลว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกลาว ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320016)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320001 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร (องคการมหาชน)
ฟสิกสดาราศาสตร
เนน Astronomy/ Astrophysics Data Science/
Data-driven Astronomy/ Astrophysics
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
ไดแก

เลขประจำตัวสอบ

651200630 นายศุภวิชญ

ตรงดี

-2กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320016)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320002 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
Bio-medical Engineering
เนน Brain and Neuro Imaging
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
ไดแก

เลขประจำตัวสอบ

651200573 นายโชติภัทร

พรธนมงคล

หนวยที่ 0320003 ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมไฟฟา
เนน วิศวกรรมสื่อสารและระบบอัจฉริยะ
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

หนวยที่ 0320004 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิศกรรมรถไฟความเร็วสูง
เนน วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง/ ระบบราง/ MagLev
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

-3กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320016)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320005 ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
เนน หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

หนวยที่ 0320006 ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
เนน Cognitive Science/ Cognitive Informatics
ทาง Artificial Intelligence ในเชิงวิศวกรรม
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

-4กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320016)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320007 ตามความตองการของ

ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไปศึกษาในสาขา
การบริหารและการจัดการเทคโนโลยี
เนน นวัตกรรมดานการบริหารจัดการ/ นวัตกรรมทางการเงิน/
ธุรกิจดิจิทัล/ นวัตกรรมและการตลาดเชิงสรางสรรค
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
ไดแก

เลขประจำตัวสอบ

651200492 นายธีรโชติ

หนวยที่ 0320008 ตามความตองการของ

คุมมั่น

สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ไปศึกษาในสาขา
ชีวสถิติ (Biostatistics)
เนน เภสัชสถิติ
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

-5กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320016)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320009 ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
เนน วิศวกรรมหุนยนต/ วิศวกรรมเครื่องกล ที่เกี่ยวกับหุนยนต
ดาน Robotics/ Assistive Devices ในกลุม Human-robot
Interaction
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

หนวยที่ 0320010 ตามความตองการของ

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไปศึกษาในสาขา
Animal Science/ Swine Science/ Policy Science/
Dairy Science
เนน Bioinformatics in Animal Production
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
ไดแก

เลขประจำตัวสอบ

651200021 นายลภัส

พรธนมนตรี

-6กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320016)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320011 ตามความตองการของ

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ไปศึกษาในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)
เนน Quantum Computing/ AI and Deep Learning/
Game Design and Virtual Reality
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
ไดแก

เลขประจำตัวสอบ

651200560 นายโชติพิสิฐ

อดุลสีหวัตต

หนวยที่ 0320012 ตามความตองการของ

สาขาวิชาการแพทยบูรณาการ คณะการแพทยบูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ไปศึกษาในสาขา
Chemical Biology
เนน Pharmaceutical Biology/ Phytochemistry/
Phytomedicine/ Natural Drug Discovery
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน นิวซีแลนด
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
ไดแก

เลขประจำตัวสอบ

651200129 นางสาวโชษิตา

กังสภัทรกุล

-7กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320016)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320013 ตามความตองการของ

สหวิทยาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ไปศึกษาในสาขา
Advanced Analytics
เนน Business Intelligence/ Decision Support Technology
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

หนวยที่ 0320014 ตามความตองการของ

ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
เนน อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมสี ิทธิไดรับทุน -

-8กลุมที่ 1 (หนวยที่ 0320001 – 0320016)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320015 ตามความตองการของ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
เนน Robotics & Automation Engineering/
Mechatronics Engineering
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

หนวยที่ 0320016 ตามความตองการของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร/ วิทยาการคอมพิวเตอร
เนน Intelligence System
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

-9กลุมที่ 2 (หนวยที่ 0320017 – 0320024)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่อยูในภูมิภาคเดียวกันกับ
หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320017 ตามความตองการของ
(ภาคกลาง)
ไปศึกษาในสาขา

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
Quantum Information Science and Technology
เนน เทคโนโลยียานพาหนะไฟฟา การออกแบบมอเตอรสมัยใหม
เชน Permanent Magnet Assisted Synchronous
Reluctance Motor (PMa-SynRM)/ Synchronous
Reluctance) Motor (SynRM)
รวมถึง การออกแบบระบบควบคุมใหม เชน
การควบคุมแบบไมเชิงเสน (Nonlinear Control System)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

หนวยที่ 0320018 ตามความตองการของ
(ภาคเหนือ)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/
สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการจัดการสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไปศึกษาในสาขา
Information Technology
เนน Information Technology/ Information Systems/
Information and Security/ Data Science
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมสี ิทธิไดรับทุน -

- 10 กลุมที่ 2 (หนวยที่ 0320017 – 0320024)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่อยูในภูมิภาคเดียวกันกับ
หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320019 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีการอาหาร
เนน จุลชีววิทยาทางอาหาร หรือโภชนาการ
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
ไดแก

เลขประจำตัวสอบ

651200296 นายชวิน

หนวยที่ 0320020 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

บุตรดีสุวรรณ

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Nanotechnology/ Medical Physics/
Biomedical Physics/ Biomedical Engineering
เนน Radiotherapy/ Medical Imaging/
Medical Device and Instrument
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

- 11 กลุมที่ 2 (หนวยที่ 0320017 – 0320024)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองกำลังศึกษาอยูใ นสถานศึกษาที่อยูในภูมิภาคเดียวกันกับ
หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320021 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

ไดแก

สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
เครือ่ งจักรกลการเกษตร (Agriculture Machinery)
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน

เลขประจำตัวสอบ

651200130 นางสาวศุภนิตา

หนวยที่ 0320022 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

ฉัตรดำรงสกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Robotics and Artificial Intelligence Engineering
เนน Robotics and Artificial Intelligence System;
Advance Robotics Machine Design, Control
and Maintenance
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
สาธารณรัฐเกาหลี หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

- 12 กลุมที่ 2 (หนวยที่ 0320017 – 0320024)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่อยูในภูมิภาคเดียวกันกับ
หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320023 ตามความตองการของ
(ภาคใต)
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมภิ าคยุโรป
จำนวน 1 ทุน

- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน หนวยที่ 0320024 ตามความตองการของ
(ภาคใต)
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวและการจัดการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Biochemical Science and Technology in Animal Production
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน
จำนวน 1 ทุน

- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

- 13 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320025 – 0320028)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองเปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่ผานการบมเพาะและ
เสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หนวยที่ 0320025 ตามความตองการของ

ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
เนน วิศวกรรมยานยนต และระบบพลังงานขับเคลื่อนยานยนต
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

หนวยที่ 0320026 ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
Robotics Engineering
เนน Anthrobotics/ Bio-inspired Robotics
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

หนวยที่ 0320027 ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
เนน วิศวกรรมไฟฟา (Power Systems)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

- 14 กลุมที่ 3 (หนวยที่ 0320025 – 0320028)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองเปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่ผานการบมเพาะและ
เสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หนวยที่ 0320028 ตามความตองการของ

ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไปศึกษาในสาขา
Molecular Breeding
เนน การใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอสมัยใหมในการพัฒนาพันธุพืช
แบบเจาะจง (Breeding by Design) และมีความรูดาน
ชีวสารสนเทศศาสตร (Bioinformatics)
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จำนวน 1 ทุน
ไดแก

เลขประจำตัวสอบ

651200098 นางสาวลักษิกา

อินทรโชติ

ทั้ งนี้ ผู มี สิ ท ธิ ได รั บ ทุ น ดาวน โหลดเอกสารการรายงานตั วที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool
กรอกรายละเอียดพรอมแนบภาพถายบัตรประจำตัวประชาชน สงใหสำนักงาน ก.พ. ทาง e-mail: nitcharee@ocsc.go.th
ภายใน 10 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการรับทุน และดำเนินการ ดังนี้
1. เตรียมเอกสาร
1.1 เอกสารประกอบการรายงานตัว
1.1.1 ดาวนโหลดแบบฟอรมของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th เลือกหัวขอ “บริการ” หัวขอยอย
“สำหรับบุคคลทัว่ ไป” หัวขอยอย “การศึกษาตอตางประเทศ” หัวขอยอย “ดาวนโหลด” “แบบฟอรม” ดังตอไปนี้
1) Medical Certificate / Mental Health Examination
จำนวน 2 ฉบับ
(โปรดกรอกแบบฟอรมตามคำอธิบาย พรอมทั้งเขียนคำวา “ทุน...(ตามที่ไดรับทุน).....”
บริเวณมุมบนขวาของแบบฟอรมในหนาที่ 1 และหนาที่ 5 ของทั้ง 2 ฉบับ)
2) คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพอนามัย
จำนวน 1 ฉบับ
3) หลักเกณฑและขอที่พึงทราบในการตรวจสุขภาพรางกาย
จำนวน 1 ฉบับ
4) เพิ่มเติมสถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย ก.พ. 7 แหง
จำนวน 1 ฉบับ
5) ประวัติสวนตัวนักเรียนทุนที่จะไปศึกษา ณ ตางประเทศ
จำนวน 1 ฉบับ
6) Thai Scholar’s Information
จำนวน 1 ฉบับ
7) หลักเกณฑการเพิกถอนการใหทุนรัฐบาล
จำนวน 1 ฉบับ
8) ขอยืนยันรับทุน

- 15 1.1.2 โปรดศึกษาคำแนะนำและหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพอนามัย ตามขอ 1.1.1 ขอ 2) - 4)
1.1.3 กรอกขอมูลสวนบุคคลในแบบฟอรมตามขอ 1.1.1 เอกสารขอ 5) - 8) และอัพโหลดเอกสาร
ลงใน Google Drive ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
1.2 เอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาในตางประเทศ
การเตรีย มเอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาให จั ดเตรีย มตามประเทศที่ป ระสงคจ ะไปศึกษา
ในตางประเทศ ซึ่งตองเปนประเทศที่กำหนดไวในหนวยทุนที่สอบได รวมถึงกรอกขอมูลผาน QR Code ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยรายการเอกสารและ QR Code ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 และอัพโหลดเอกสาร
ลงใน Google Drive ภายในวั น ที่ 26 เมษายน 2565 สามารถสอบถามขอ มู ล เพิ่ ม เติ ม โทร 0 2547 1467
หรือ e – mail : Chantakarn.c@ocsc.go.th
1.3 ตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. จะสงเอกสารการตรวจสุขภาพและอนามัยไปใหผูมีสิทธิไดรับทุนทางไปรษณีย และ
ใหผู มีสิทธิไดรับ ทุน ไปตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่ ก.พ.กำหนด
หากผู ใ ดไมไ ปรายงานตัว หรือ ไปรายงานตัว แลว ไมร ับ การตรวจสุข ภาพและอนามัย จาก
คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. ตามวัน เวลาที่กำหนด โดยมิไดแจงใหสำนักงาน ก.พ. ทราบจะถือวาสละสิทธิ
ในการรับทุนครั้งนี้
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ.
2. หลี ก เลี่ ย ง หรือ พยายามหลี กเลี่ ย งการรายงานตั ว เพื่ อ รับ ทุ น หรือ ไมเดิ น ทางไปศึกษาวิ ช า
ณ ตางประเทศ ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
3. เป นผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมอยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

สิริฤกษ ทรงศิวิไล

(ศาสตราจารยสิริฤกษ ทรงศิวิไล)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประธานกรรมการ
สำเนาถูกตอง

(นายองอาจ สินอาภา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

เอกสารหมายเลข 1
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JAP

AUS

7
8

GER

5
6

รูปถาย 2 x 2 นิ้ว (2 รูป) พื้นหลังสีขาว พรอมไฟลรูป
Transcript ม.3 ระบุ GPA ตัวจริงฉบับสมบูรณ ภาษาอังกฤษ (1 ฉบับ)
Transcript ม.6 ระบุ GPA ตัวจริงฉบับสมบูรณ ภาษาอังกฤษ (1 ฉบับ)
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ม. 6 ภาษาอังกฤษ
จากโรงเรียน ตัวจริง (1 ฉบับ)
ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ม.ปลาย ภาษาไทย ตัวจริง (1 ฉบับ)
หลักฐานการศึกษา ม.ปลาย เปนภาษาอังกฤษ
จากกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ตัวจริง (1 ฉบับ)
ใบ รบ.1 ระบุรายชื่อวิชาที่ศึกษา (1 ฉบับ)
หนังสือรับรองจากอาจารย 3 ทาน (อาจารยคณิตศาสตร อาจารยภาษาอังกฤษ
และอาจารยประจำชั้น/ครูใหญ) ทานละ 1 ฉบับ (แบบฟอรม ก.พ.)
ผลสอบ TOEFL สำเนา 1 ฉบับ
ผลสอบ IELTS สำเนา 1 ฉบับ
Thai Scholar Biography ฟอรม ก.พ. 1 ฉบับ
Curriculum Vitae/ Resume ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
Autobiography 1 ฉบับ
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล 1 ฉบับ (ถามี)
สำเนา Passport (1 ฉบับ)
สด. 8/สด. 9 บัตรประชาชน และทะเบียนบาน สำเนาอยางละ 2 ฉบับ
พรอมรับรองสำเนา (เฉพาะนักเรียนชาย)
ผลตรวจสุขภาพรางกาย/จิต จากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ
ประวัติการตรวจสุขภาพ สำหรับสหรัฐอเมริกา (ตัวจริง 1 ฉบับ)
- ใบรับรองแพทยตรวจตา ฟน กระดูกสันหลัง
- Important Information Concerning Medical Forms
- Brewster Academy Medical History
- Brewster Academy Physical Examination (page 1-2)
- Immunization Record (Brewster Form)
- Brewster Academy Medical Information
ใบสมัคร Preparatory School สำหรับสหรัฐอเมริกา 1 ชุด
ใบสมัคร JASSO สำหรับประเทศญี่ปุน
ใบสมัคร BLCU สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน

FR

1
2
3
4

UK

ลำดับ

USA/CAN

เอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษา

-

-  - 

มีตอหนา 2

-2ขอมูลเอกสารเพิ่มเติม
นักเรียนที่จะไปศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ใหนำเอกสารไปขอใหกระทรวงการตางประเทศรับรองสำเนาถูกตอง 1 ชุด
1. สูติบัตร
2. Transcript และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ม. 6
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
แปลเอกสารขอ 1-3 กับลามที่ไดรับการรับรองจากศาล ดูรายชื่อไดที่ http://www.thaiembassy.fr/wpcontent/uploads/2021/02/Liste-des-Traducteurs-fev-21.pdf สามารถทำไดเมื่อมาถึงประเทศที่ศึกษาแลว
นักเรียนที่จะไปศึกษา ณ ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
1. Transcrit มหาวิทยาลัย หากไดศึกษาในชั้น ป.ตรี ปที่ 1 ในประเทศไทยแลว
2. โปรดตรวจสอบวิธีการกรอกแบบฟอรมกับเจาหนาที่ผูดูแลอีกครั้ง
นักเรียนที่จะไปศึกษา ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
แปลเอกสารเฉพาะตนฉบับภาษาไทยเปนภาษาเยอรมันพรอมนำเอกสารตนฉบับภาษาอังกฤษ ไปยื่นขอรับรองสำเนาถูกตอง
ณ สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ตนฉบับประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย จากกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับภาษาอังกฤษ
พรอมจัดทำสำเนา 6 ชุด
2. ตนฉบับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย ฉบับภาษาไทย แปลเปนภาษาเยอรมัน พรอมจัดทำ
สำเนา 6 ชุด
3. ตนฉบับ Transcript ระดับ ม. ปลาย ระบุ GPA ฉบับภาษาอังกฤษ พรอมจัดทำสำเนา 6 ชุด
นักเรียนที่จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา
1. ใหเตรียม Transcript ม.3 และ ม.6 ระบุ GPA ตัวจริงฉบับสมบูรณ ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมสำหรับสมัคร
มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีตอไป (อาจเตรียมเทากับจำนวนมหาวิทยาลัยที่คาดวาจะสมัคร)
2. โปรดตรวจสอบวิธีการกรอกแบบฟอรมกับเจาหนาที่ผูดูแลอีกครั้ง
นักเรียนที่จะไปศึกษา ณ สหราชอาณาจักร
ใหเตรียม Transcript ม.6 ระบุ GPA ตัวจริงฉบับสมบูรณ (ภาษาอังกฤษ) และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ม. 6
จากโรงเรียน ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มเติมสำหรับสมัครสถานศึกษาระดับปริญญาตรีตอไป
นักเรียนที่จะไปศึกษา ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
ใหเตรียม Transcript ม.6 ระบุ GPA ตัวจริงฉบับสมบูรณ (ภาษาอังกฤษ) และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ม. 6
จากโรงเรียน ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มเติมสำหรับสมัครสถานศึกษาระดับปริญญาตรีตอไป
หมายเหตุ
แบบฟอรม ก.พ./ แบบฟอรมของประเทศตาง ๆ จะแจกให เมื่อนักเรียนเลือกประเทศที่จะไปศึกษาเรียบรอยแลว

ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู

