
 
 
 
 
 

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

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

ประจําป* 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
-------------------------------------------- 

 ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข7งขันเพื่อรับทุน
รัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ประจําป* 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และไดดําเนินการ 
สอบขอเขียนไปแลว นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข7งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางดาน
วิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของ 
กระทรวง กรม หรือหน7วยงานของรัฐ ไดประมวลผลการสอบขอเขียนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกล7าว ดังต7อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(สําเนา) 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320016) 

:  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได�  
หน�วยที่  0320001 ตามความตองการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร% (องค%การมหาชน)  
 ไปศึกษาในสาขา ฟ>สิกส%ดาราศาสตร% 

  เนน Astronomy/ Astrophysics Data Science/  
        Data-driven Astronomy/ Astrophysics 

 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร   
   เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน  

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200057 นายปWญญวิชญ% ปทุมหิรัญรักษ% 

651200216 นายกฤติธีกุญช% ภวเวส 

651200339 นายภูผา สุวรรณเอนก 

651200557 นายนรวิชญ% นวสิริพงศ% 

651200630 นายศุภวิชญ% ตรงดี 
 
 
หน�วยที่  0320002 ตามความตองการของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค%การมหาชน)   
 ไปศึกษาในสาขา Bio-medical Engineering   

    เนน Brain and Neuro Imaging 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุcน 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200352 นายสิทธา จิระวรรธนะ 

651200426 นางสาวชญานิศ ปWนจักร% 

651200521 นายกษิดิศ วิบูลย%เกียรติ์ 

651200573 นายโชติภัทร พรธนมงคล 

651200652 นางสาววิศัลยา สุขไชยะ 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320016)    
      :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
หน�วยที่  0320003 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟeา คณะวิศวกรรมศาสตร%    
                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟeา   
  เนน วิศวกรรมสื่อสารและระบบอัจฉริยะ 
                     ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ    สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุcน 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200166 นายไชยสรรค% พิมพ%สมาน 

651200606 นางสาวณัฐนพิน โสภา 
 
 
หน�วยที่  0320004 ตามความตองการของ คณะวิศวกรรมศาสตร% มหาวิทยาลัยขอนแก7น 
 ไปศึกษาในสาขา วิศกรรมรถไฟความเร็วสูง  
  เนน วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง/ ระบบราง/ MagLev 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุcน 
             เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจนี 
             หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

        - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320016)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
หน�วยที่  0320005 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส%  
  คณะวิศวกรรมศาสตร% มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส% 
   เนน หุ7นยนต%เพื่ออุตสาหกรรม 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุcน 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

         - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
 
หน�วยที่  0320006 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
  คณะวิศวกรรมศาสตร% มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 
 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร%  
  เนน Cognitive Science/ Cognitive Informatics  
         ทาง Artificial Intelligence ในเชิงวิศวกรรม 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุcน 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

        - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320016)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
หน�วยที่  0320007 ตามความตองการของ ภาควิชาบริหารธุรกิจ   
                                                           คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร%และการส่ือสาร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ไปศึกษาในสาขา การบริหารและการจัดการเทคโนโลย ี
   เนน นวัตกรรมดานการบริหารจัดการ/ นวัตกรรมทางการเงิน/  

                                                       ธุรกิจดิจิทัล/ นวัตกรรมและการตลาดเชิงสรางสรรค% 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุcน 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200096 นางสาวเบญญาภา ตระการศรีกูล 

651200492 นายธีรโชต ิ คุมม่ัน 

 
 
หน�วยที่  0320008 ตามความตองการของ สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ  

     คณะเภสัชศาสตร% มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ไปศึกษาในสาขา ชีวสถิติ (Biostatistics) 
  เนน เภสัชสถิติ 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุcน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200097 นางสาวชนากานต% เตชสุนทรกุล 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320016)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
หน�วยที่  0320009 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยบูรพา    

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส%และคอมพิวเตอร% 
 เนน วิศวกรรมหุ7นยนต%/ วิศวกรรมเคร่ืองกล ที่เก่ียวกับหุ7นยนต%        
             ดาน Robotics/ Assistive Devices ในกลุ7ม Human-robot 
              Interaction  

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

         - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

   

 
 
หน�วยที่ 0320010 ตามความตองการของ   คณะสัตวศาสตร%และเทคโนโลยีการเกษตร 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 ไปศึกษาในสาขา Animal Science/ Swine Science/ Policy Science/  
   Dairy Science 
   เนน Bioinformatics in Animal Production 
                 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุcน 
        เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐเกาหลี 
           สาธารณรัฐประชาชนจนี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
   จํานวน 1 ทุน 
 
 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200021 นายลภัส พรธนมนตรี 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320016)    
      :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
หน�วยที่  0320011 ตามความตองการของ  ภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  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 ญ่ีปุcน 
    เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน  
     หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
   จํานวน 1 ทุน 
 

  เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200160 นายธนกร ผาวิรฬุห%สิริ 

651200231 นางสาวกมลนัทธ% มหิทธิโรจน% 

651200336 นายพัสนัย สูตรอุดม 

651200385 นายกฤติเดช  พิทักษ% 

651200560 นายโชติพิสิฐ อดุลสีหวัตต% 

 
หน�วยที่  0320012 ตามความตองการของ   สาขาวชิาการแพทย%บูรณาการ คณะการแพทย%บูรณาการ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                 ไปศึกษาในสาขา Chemical Biology 
   เนน Pharmaceutical Biology/ Phytochemistry/  
    Phytomedicine/ Natural Drug Discovery 
                 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุcน นิวซีแลนด% 
    เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
   จํานวน 1 ทุน 
    

  เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200031 นางสาวกัญญาวีร% อวนไตร 

651200079 นางสาวพฒุธิตา ตลับเพชร 

651200129 นางสาวโชษิตา กังสภัทรกุล 

651200294 นางสาวณัฐศรันย% สีตะวัน 

651200659 นายพรภวษิย% พวงเรือนแกว 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320016)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
หน�วยที่  0320013  ตามความตองการของ   สหวิทยาการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
                 ไปศึกษาในสาขา Advanced Analytics 
   เนน Business Intelligence/ Decision Support Technology 
                 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุcน 
    เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด%  
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
   จํานวน 1 ทุน 
 
 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

         - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
                    
หน�วยที่  0320014  ตามความตองการของ ภาควิชาเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร%  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
    ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 เนน  อุตสาหกรรมยานยนต%สมัยใหม7 

 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุcน  
  เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

  จํานวน 1 ทุน 
 
 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

         - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
 
 
 
 



- 9 - 
 
กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320016)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได� 
หน�วยที่  0320015  ตามความตองการของ   คณะครุศาสตร%อุตสาหกรรม 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก7น 
                 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
   เนน Robotics & Automation Engineering/  
    Mechatronics Engineering  
       ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุcน 
     เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน  
      หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
   จํานวน 1 ทุน  
    
 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200014 นายณัฐพล พันธุ%มาด ี
 
                  
หน�วยที่  0320016  ตามความตองการของ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร%  
     คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร%/ วิทยาการคอมพิวเตอร% 
   เนน Intelligence System  
  ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุcน 
      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจนี  
        หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
   จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

         - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320017 – 0320024)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภูมิภาคเดียวกันกับ  
                  หน�วยงานที่ได�รับการจัดสรรทุน                  
หน�วยที่ 0320017  ตามความตองการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟeา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
(ภาคกลาง)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% 
       ไปศึกษาในสาขา Quantum Information Science and Technology 
  เนน  เทคโนโลยียานพาหนะไฟฟeา การออกแบบมอเตอร%สมัยใหม7  
   เช7น Permanent Magnet Assisted Synchronous  
   Reluctance Motor (PMa-SynRM)/ Synchronous  
    Reluctance) Motor (SynRM)  

             รวมถึง การออกแบบระบบควบคุมใหม7 เช7น  
             การควบคุมแบบไม7เชิงเสน (Nonlinear Control System) 

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

         - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
หน�วยที่  0320018  ตามความตองการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร%/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
(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 ญ่ีปุcน  
      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจนี 
      ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
                     จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

         - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320017 – 0320024)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภูมิภาคเดียวกันกับ  
                  หน�วยงานที่ได�รับการจัดสรรทุน                 
หน�วยที่  0320019 ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร% 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
  เนน จุลชีววิทยาทางอาหาร หรือโภชนาการ 

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

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200296 นายชวิน บุตรดีสุวรรณ 
 
 
หน�วยที่  0320020   ตามความตองการของ     ภาควิชาฟ>สิกส%  คณะวิทยาศาสตร% 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี     
 ไปศึกษาในสาขา Nanotechnology/ Medical Physics/  
  Biomedical Physics/ Biomedical Engineering 
  เนน Radiotherapy/ Medical Imaging/  
        Medical Device and Instrument 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุcน 
       เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
       หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

         - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320017 – 0320024)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภูมิภาคเดียวกันกับ  
                  หน�วยงานที่ได�รับการจัดสรรทุน         
หน�วยที่  0320021 ตามความตองการของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร% คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร% 

    ไปศึกษาในสาขา เคร่ืองจักรกลการเกษตร (Agriculture Machinery) 
  ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ8น  
          เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด< สาธารณรัฐประชาชนจีน  

          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200130 นางสาวศุภนิตา ฉัตรดํารงสกุล 
 
 
หน�วยที่  0320022 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟeาและอิเล็กทรอนิกส% 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
    ไปศึกษาในสาขา Robotics and Artificial Intelligence Engineering 
     เนน Robotics and Artificial Intelligence System;  
      Advance Robotics Machine Design, Control  
      and Maintenance 
    ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุcน 
           สาธารณรัฐเกาหลี หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

         - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่  0320017 – 0320024)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภูมิภาคเดียวกันกับ  
                  หน�วยงานที่ได�รับการจัดสรรทุน                  
หน�วยที่  0320023   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิทยาศาสตร%  คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี  
(ภาคใต)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร<เคร่ืองสําอาง   
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุcน 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ – นามสกุล 

651200083 นางสาววริศรา โพธิ์สุข 
 

 
หน�วยที่  0320024   ตามความตองการของ     สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสตัว%และการจัดการ   
(ภาคใต)     คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร% 
    ไปศึกษาในสาขา Biochemical Science and Technology in Animal Production 
                      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร นิวซีแลนด%  
   สหพันธ%สาธารณรัฐเยอรมนี หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

         - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  3 (หน�วยที่  0320025 – 0320028)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องเป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่ผ�านการบ�มเพาะและ

เสริมสร�างศักยภาพด�านวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                  
หน�วยที่  0320025   ตามความตองการของ     ภาควิชาเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร% ศรีราชา   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุcน 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200682 นายเจษฎากร โพธิบุญ 
 
 
หน�วยที่  0320026   ตามความตองการของ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 ไปศึกษาในสาขา Robotics Engineering   

  เนFน Anthrobotics/ Bio-inspired Robotics   
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก   ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ8น 

   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด< สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  

  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

         - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 
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กลุ�มที่  3 (หน�วยที่  0320025 – 0320028)    
               :  ผู�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต�องเป7นผู�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่ผ�านการบ�มเพาะและ

เสริมสร�างศักยภาพด�านวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                  

หน�วยที่  0320027   ตามความตองการของ     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟLา  คณะวิศวกรรมศาสตร< 

    มหาวิทยาลัยมหิดล 
      ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส<และคอมพิวเตอร< 

 เนFน  วิศวกรรมไฟฟLา (Power Systems) 
          ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุcน 
         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด% สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

         - ไม7มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ - 

 
 
หน�วยที่  0320028  ตามความตองการของ ภาควิชาพืชไร7  คณะเกษตรศาสตร% 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

     ไปศึกษาในสาขา        Molecular Breeding 
  เนน การใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอสมัยใหม7ในการพัฒนาพันธุ%พืช 
           แบบเจาะจง (Breeding by Design) และมีความรูดาน 
        ชีวสารสนเทศศาสตร% (Bioinformatics)   
                         ระดับปริญญาตรี-โท-เอก   ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ8น 

  เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด<  
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  

 
   จํานวน 1 ทุน 

 เลขประจําตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

651200074 นางสาวไรวินท% ธรรมสุวรรณ 

651200098 นางสาวลักษิกา อินทรโชติ 
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 ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกล7าวขางตน  
ตรวจดูรายละเอียด วัน เวลาและสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนไดทาง Website 
http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ http://stscholar.nstda.or.th   
 

 ประกาศ  ณ  วันที่    17   กุมภาพันธ% พ.ศ. 2565 
 

(ลงช่ือ)                    สิริฤกษ%  ทรงศิวิไล 

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

สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


