
 

 

(สำเนา) 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคล 

เพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร    

วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

 

เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการประเมินความเหมาะสมของบคุคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ประจำป 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

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

 ตามที่ไดมีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบแขงขัน 

เพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  

และไดดำเนินการสอบขอเขียนไปแลว นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของ 

กระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ไดประมวลผลการสอบขอเขียนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อ 

ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกลาว ดังตอไปนี ้

 

กลุมที่  1 (หนวยท่ี  0320001 – 0320016) 

:  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได  
 

หนวยที่  0320001 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟา 

  เนน วิศวกรรมสื่อสารและระบบอัจฉริยะ 

 ระดบัปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน   

   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  

  จำนวน 1 ทุน  

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

661200016 นายกรพลกฤต วีระอาชากุล 

661200053 นายสิรวิชญ ดาบทอง 

661200699 นายธมัคูณ นิธีกุลวัฒน 
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กลุมที่  1 (หนวยท่ี  0320001 – 0320016)    

      :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได 
 

หนวยที่  0320002 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร 

  มหาวิทยาลัยทักษณิ  

 ไปศกึษาในสาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส   

    เนน หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม 

 ระดบัปริญญาตรี-โท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

  จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  
 
 

หนวยที่  0320003 ตามความตองการของ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี                                                            

 ไปศึกษาในสาขา Robotics Engineering   

  เนน Robotics and Automation 

                     ระดบัปริญญาตรี-โท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

  จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

661200166 นายธันยา สรอยทอง 

661200433 นายปยมินทร ศรีโพธิ์ 

661200608 นายภูบดินทร รามศิริ 

661200770 นายคณพศ ถิ่นหนองจิก 
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กลุมที่  1 (หนวยท่ี  0320001 – 0320016)    

      :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได 
 

หนวยที่  0320004 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ 

     คณะวิศวกรรมศาสตร 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล  

  เนน Digital Manufacturing 

       ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

             เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

             หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

  จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

661200042 นายธีรศักดิ์ จันทโรวาส 

661200162 นายธีรคุณ เจริญเศรษฐศิลป 

661200685 นายภคพล ชูชวย 

 
 

หนวยที่  0320005 ตามความตองการของ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 ไปศึกษาในสาขา อาหารและโภชนาการ    

 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

  จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกลุ 

661200548 นายปาณชัย หิรัญบูรณะ 

661200825 นางสาวรินรดา แดงสกุล 
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กลุมที ่ 1 (หนวยที ่ 0320001 – 0320016)    

               :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภมูิภาคใดก็ได 
 

หนวยที่  0320006 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟา    

 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

  จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  

 
 

หนวยที่  0320007 ตามความตองการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา   

                                                 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

 ไปศึกษาในสาขา Quantum Information Science and Technology 

   เนน เทคโนโลยียานพาหนะไฟฟา การออกแบบมอเตอรสมัยใหม  

                                                 เชน Permanent Magnet Assisted Synchronous 

  Reluctance Motor (PMa-SynRM) และ Synchronous   

   Reluctance Motor (SynRM) รวมถึง การออกแบบระบบ 

   ควบคุมใหม เชน การควบคุมแบบไมเชิงเสน (Nonlinear 

   Control System) 

 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

  จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

661200533 นายอภิชาต ิ ไชยรัตน 
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กลุมที่  1 (หนวยท่ี  0320001 – 0320016)    

               :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได 
 

หนวยที่  0320008 ตามความตองการของ สาขาวิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล 

  เนน อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

  จำนวน 1 ทนุ 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  

 
 

หนวยที ่ 0320009 ตามความตองการของ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน   

 ไปศกึษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 เนน Robotics & Automation Engineering หรือ        

       Mechatronics Engineering  

 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซแีลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   หรือประเทศในภูมภิาคยุโรป 

  จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตวัสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

661200297 นายบุณยกร ตันรัตนากร 

661200553 นายณัฐกมล บุญสิทธิ์ 
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กลุมที่  1 (หนวยท่ี  0320001 – 0320016)    

               :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลงัศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมภิาคใดก็ได 
 

หนวยที่ 0320010 ตามความตองการของ   สาขาวิชาเภสัชกรรมสงัคมและบริหารเภสัชกจิ 

     คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

                 ไปศึกษาในสาขา ชีวสารสนเทศศาสตร 

   เนน การเก็บ ประมวล แปรผล การนำมาใชซึ่งขอมูลทาง 

   ชีววิทยาในระดับโมเลกุล เชน DNA RNA กับเรื่องสุขภาพ 

                                                            ของมนุษย 

                 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

        เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป       

   จำนวน 1 ทุน 

 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

661200324 นางสาวเปรมปวีณ ตรีวิจิตรไพศาล 

661200351 นางสาวพุธิตา เตยวงศศักดิ์ 

661200388 นางสาวธัญนิชา ตันกิจเจริญ 

661200536 นางสาวธัญวรัชญ ณีศะนันท 

661200596 นางสาวธวัลรัตน  ขวัญตน 

 
 

หนวยที่  0320011 ตามความตองการของ  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

     มหาวิทยาลัยบูรพา 

                 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมหุนยนต/ วิศวกรรมเครื่องกล ที่เกี่ยวกับ หุนยนต 

   ดาน Robotics/ Assistive Devices ในกลุม Human-robot 

   Interaction 

                 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

    เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซแีลนด หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  

   จำนวน 1 ทุน 

 

  เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

661200684 นายธรรมคุณ บุญหลา 

661200824 นางสาวนวพรรษ จรภักด ี
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กลุมที่  1 (หนวยท่ี  0320001 – 0320016)    

      :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได     
 

หนวยที่  0320012 ตามความตองการของ      ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

     มหาวิทยาลัยมหิดล 

                 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟา 

   เนน Power Systems – พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงาน 

                                                   ทดแทน / ยานยนตไฟฟา      

                 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

    เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

   จำนวน 1 ทุน 

    

  เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

661200228 นางสาวสิริจิต ไทรเมฆ 

661200366 นายรวินภ โสดาด ี

661200466 นายสิรภัทร แจมมี 

661200660 นายธนนล ตรีทศกุล 

661200850 นายศุทธณัฐ สินธุภิญโญ 

 
 

หนวยที่  0320013  ตามความตองการของ      สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

                 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร 

   เนน Intelligence System 

                 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

    เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน  

    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

   จำนวน 1 ทุน 

 

 เลขประจำตวัสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

661200116 นางสาวประภาภัทร สัตยซื่อ 

661200617 นายนิพิฐพนธ ภาคมฤค 
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กลุมที่  1 (หนวยท่ี  0320001 – 0320016)    

               :  ผูมีสิทธิสมคัรสอบแขงขนั เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได 
 

หนวยที่  0320014   ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

                           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

    ไปศึกษาในสาขา  Robotics and Artificial Intelligence Engineering 

เนน  Robotics and Artificial Intelligence System;  

Advance Robotics Machine Design Control and 

Maintenance 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  

 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน  

  เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

   จำนวน 1 ทุน 

 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกลุ 

661200450 นายวรวุฒ ิ ปยะเดชสุนทร 

 

 

หนวยที่  0320015  ตามความตองการของ      ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                 ไปศึกษาในสาขา Computational Genomics/Proteomics, Bioinformatics 

   หรือ Biomedical/Health Informatics  

       ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

     เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

    จำนวน 1 ทุน  

    

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

661200648 นางสาวธนพร แซเจียง 
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 กลุมท่ี  1 (หนวยท่ี  0320001 – 0320016)    

               :  ผูมสีิทธิสมัครสอบแขงขัน เปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได 
 

หนวยที่  0320016  ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

  ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science) 

   เนน Quantum Computing หรือ Artificial Intelligence (AI)  

   and Deep Learning หรือ Game Design and Virtual Reality 

  ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

        เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน  

        หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   

   จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกลุ 

661200005 นายธีรดนย กันตีมูล 

661200255 นายธีธัช ธารีเวทย 

661200289 นายเจาพระยา บรรจงการ 

661200397 นายรัชชานนท  ศรีใส 

661200627 นายณัช กอตระกูลสิน 
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กลุมที่  2 (หนวยท่ี  0320017 – 0320021)    

               :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่อยูในภูมิภาคเดียวกันกับ  

                  หนวยงานทีไ่ดรับการจัดสรรทุน  
 

หนวยที ่0320017  ตามความตองการของ  สหวิทยาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

(ภาคเหนือ)     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

       ไปศึกษาในสาขา  Advanced Analytics 

  เนน  Business Intelligence Decision Support Technology 

    ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

  เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   

        จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  
 
 

หนวยที่  0320018    ตามความตองการของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                 

(ภาคเหนือ)     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ไปศึกษาในสาขา    วิทยาการคอมพิวเตอร 

     เนน  Information Technology 

 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก    ณ    สหรฐัอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจกัร   

         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

         ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

                      จำนวน 1 ทนุ 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  
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กลุมท่ี  2 (หนวยท่ี  0320017 – 0320021)    

               :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่อยูในภูมิภาคเดียวกันกับ  

                  หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน                 

หนวยที่  0320019 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  

ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมระบบควบคมุ 

  เนน ปญญาประดิษฐและระบบอัจฉริยะ 

ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

         เครือรัฐออสเตรเลีย นวิซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

       หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

  จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  
 
 

หนวยที่  0320020   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

(ภาคใต)  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร     

 ไปศึกษาในสาขา Robotic Engineering   

  เนน การวิจัยดานอุตสาหกรรมหุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม (Robotics)  

 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

       เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป     

  จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  
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กลุมที่  2 (หนวยท่ี  0320017 – 0320021)    

               :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่อยูในภูมิภาคเดียวกันกับ  

                  หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน   
 

หนวยที่  0320021 ตามความตองการของ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวและการจัดการ 

(ภาคใต)      คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

    ไปศึกษาในสาขา Biochemical Science and Technology in Animal Production 

  ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี 

         หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไตหวัน) นิวซีแลนด         

  จำนวน 1 ทนุ 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  
 

 

กลุมที่  3 (หนวยท่ี  0320022 – 0320027)    

               :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองเปนผูกำลงัศึกษาอยูในสถานศึกษาที่ผานการบมเพาะและ

เสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

หนวยที่  0320022   ตามความตองการของ     ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา   

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล 

  เนน วิศวกรรมยานยนตและระบบพลังงานขับเคลื่อนยานยนต 

 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

   เครือรัฐออสเตรเลยี นิวซีแลนด หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  

  จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  
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กลุมที่  3 (หนวยท่ี  0320022 – 0320027)    

               :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองเปนผูกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่ผานการบมเพาะและ  

      เสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

หนวยที่  0320023   ตามความตองการของ     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ไปศกึษาในสาขา สาขาวิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) หรือ 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering)   

  เนน การหมัก   

      ระดับปริญญาตรี-โท-เอก   ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

   นิวซีแลนด หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    

  จำนวน 1 ทนุ 

 เลขประจำตวัสอบ                ชื่อ - นามสกลุ 

- ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  
 

 

หนวยที่  0320024   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ไปศกึษาในสาขา วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง   

  เนน วิทยาศาสตรเครื่องสำอางและวิทยาศาสตรดานความงาม 

      ระดับปริญญาตรี-โท-เอก   ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    

  จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตวัสอบ                ชื่อ - นามสกลุ 

661200561 นางสาวภรภัทร หลิวสกุล 
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กลุมที่  3 (หนวยท่ี  0320022 – 0320027)    

               :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองเปนผูกำลงัศึกษาอยูในสถานศึกษาที่ผานการบมเพาะและ

เสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

หนวยที่  0320025   ตามความตองการของ     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

       คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

      ไปศึกษาในสาขา  Robotics/ Assistive Devices 

          ระดับปริญญาตรี-โท-เอก     ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

       หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   

     จำนวน 1 ทนุ 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  
 

 

หนวยที่  0320026   ตามความตองการของ กลุมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

                                             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

      ไปศึกษาในสาขา        วิทยาการคอมพิวเตอร หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

  เนน  Internet of Things, Internet of Robotic Things,                   

      Cybersecurity, Artificial Intelligence, Metaverse or  

                               Software Engineering   

                          ระดับปริญญาตรี-โท-เอก    ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  

 
   จำนวน 1 ทุน 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

661200318 นายกษิดิศ ดวงนอย 
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กลุมที่  3 (หนวยท่ี  0320022 – 0320027)    

               :  ผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน จะตองเปนผูกำลงัศึกษาอยูในสถานศึกษาที่ผานการบมเพาะและ

เสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

หนวยที่  0320027   ตามความตองการของ     ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร  

       มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

      ไปศึกษาในสาขา  Molecular Breeding (Animal Science) 

     เนน  เพื่อการคัดเลือกพันธุกรรม 

          ระดับปริญญาตรี-โท-เอก     ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

            เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

     จำนวน 1 ทนุ 

 เลขประจำตัวสอบ                ชื่อ - นามสกุล 

- ไมมผีูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ -  
 

 

 ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกลาวขางตน  

ตรวจดูรายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนไดทาง Website 

http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ http://stscholar.nstda.or.th   

 

                                                            ประกาศ  ณ  วันที่   19   มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

     (ลงชื่อ)                         สิริฤกษ  ทรงศวิิไล   

                   (ศาสตราจารยสิริฤกษ  ทรงศวิิไล) 

                                                         ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

                ประธานกรรมการ 

สำเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 


