รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
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คํานํา
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ข้อมูลผลการดําเนินงาน
งบประมาณประจําปี ๒๕๕๔
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุน
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
รายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ผู้สําเร็จการศึกษา ปี ๒๕๕๔
จํานวนผู้ได้รับทุนที่กําลังศึกษา
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินงานโดยศูนย์ประสานงานฯ
คณะทํางาน
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คํานํา
โครงการสนั บ ส นุ น นั ก เรี ย นทุ น รั ฐ บาลทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข อง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ทุนกระทรวงวิทย์” ได้ดําเนินการมาตั้งแต่
ปี ๒๕๓๓ ถึงปัจ จุบัน มีผู้สําเร็ จการศึกษาแล้ ว ๑,๙๔๑ คน หน่วยงานที่ได้ รับการจัดสรรทุนมีทั้งสิ้น ๑๐๙
หน่วยงาน ผู้สําเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ทํางานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ๑๕๘ โครงการ “นักเรียนทุนกระทรวงวิทย์” ได้สร้างผลงานจํานวนมาก
ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้านวางรากฐานให้ประเทศ “นักเรียนทุน
กระทรวงวิทย์” ได้ทําให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรใหม่ๆ ที่เดิมไม่สามารถเปิดได้ และได้ช่วยทํา
ให้หลักสูตรที่เปิดแล้วมีความเข้มแข็งขึ้นมาก ทั้งในด้านจํานวนและคุณภาพของผู้สอน ในด้านหน่วยงาน
วิจัยและวิชาการก็ได้รับการเสริมกําลังอย่างมากโดย “นักเรียนทุนกระทรวงวิทย์” ในด้านหน่วยงาน เช่น
กระทรวงและกรมก็มี “นักเรียนทุนกระทรวงวิทย์” ทํางานในระดับต่างๆ ตั้งแต่ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ อัคร
ราชทูตที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อํานวยการกอง/สํานัก รองอธิบดี ฯลฯ ไปจนถึงระดับ
รองปลัดกระทรวง
โครงการ “นักเรียนทุนกระทรวงวิทย์” มีบทบาทสําคัญในการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหน่วยงานที่ทํางานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง และหน่วยงานทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็น
โครงการที่ทําให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประสบความสําเร็จในพันธกิจที่สําคัญที่สุดพันธกิจหนึ่ง
คือ พันธกิจในการเสริมสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ พันธกิจนี้เป็นพันธกิจที่
สําคัญเพราะคนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.หริส สูตะบุตร
ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ความเป็นมา
ความเป็ นมา จากปั ญหาการขาดแคลนกํ าลั งคนด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และนโยบาย
รัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สําคัญประการหนึ่งคือ “การเร่งรัดให้มีการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรทุนศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพิ่มขึ้น” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงความสําคัญและปัญหาในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการพึ่งพา
ตนเองได้ในระยะยาว จึงได้ดําเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขาขาดแคลนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ไทย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย

เยอรมนี ฝรั่งเศส แคนาดา สวีเดน เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย เดนมาร์ก

สวิตเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย เบลเยี่ยม โปรตุเกส โปแลนด์ สาธารณรัฐเชค และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูง ในสาขาต่างๆ
เช่น สาขาเทคโนโลยีวัสดุ และพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาบริหารเทคโนโลยี และสาขานาโนเทคโนโลยี นักเรียนทุนที่สําเร็จ
การศึกษากลับมาพร้อมที่จะเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยงานปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะ
นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป
เป้าหมาย
เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ เป็น
การแก้ปัญหาการขาดแคลนวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ ในการพึ่งพา
ตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว
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หน้า ๑

ข้อมูลผลการดําเนินงาน
๑. จํานวนการจัดสรรทุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการจัดสรร
ทุนการศึกษา แบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังนี้
โครงการระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๗)
โครงการระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๖)

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ จํานวน
๗๘๙ ทุน
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ จํานวน ๑,๑๙๙ ทุน
ทุนศึกษาในประเทศ จํานวน
๑๐๐ ทุน
โครงการระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๖๒)
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ จํานวน ๑,๔๐๐ ทุน
ทุนศึกษาในประเทศ จํานวน
๑๐๐ ทุน
โครงการระยะที่ ๓+ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๖) ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ จํานวน ๑,๐๐๐ ทุน
ทุนศึกษาในประเทศ จํานวน
๑๐๐ ทุน
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ได้แก่ทุนบุคคลทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนบุคคลทั่วไประดับ

ปริญญา และทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งได้ดําเนินการจัดสรรทุนไปแล้วทั้งสิ้น
๓,๔๔๙ ทุน
ทุนศึกษาในประเทศ ได้แก่ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อศึกษาในประเทศ ดําเนินการจัดสรร
แล้วทั้งสิ้น ๒๓๘ ทุน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้จัดสรรทุนศึกษาประเภท ทุนบุคคลทั่วไป ระดับปริญญา จํานวน
๔๓ ทุน ทุนบุคคลทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๘ ทุน ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อศึกษาต่อ
ต่างประเทศ จํานวน ๕๖ ทุน และ ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อศึกษาในประเทศ จํานวน ๑๗ ทุน

แผนภูมิ ๑ จํานวนการจัดสรรทุนศึกษาต่อต่างประเทศ และศึกษาในประเทศ
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สาขาวิชาที่จัดสรรทุนการศึกษา มีจํานวน ๖ สาขาวิชา ได้แก่
๑. สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และพลังงาน
๒. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์
๓. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม
๔. สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
๕. สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๖. สาขานาโนเทคโนโลยี

แผนภูมิ ๒ จํานวนการจัดสรรทุนศึกษาต่อต่างประเทศ แยกตามสาขาวิชา

แผนภูมิ ๓ จํานวนการจัดสรรทุนศึกษาในประเทศ แยกตามสาขาวิชา
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๒. งบประมาณประจําปี ๒๕๕๔
โครงการระยะที่ ๑ และ ๒

โครงการระยะที่ ๓

โครงการระยะที่ ๓+

ทุนต่างประเทศ

๑๖๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๑๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ทุนในประเทศ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๗๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๗๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวม

แผนภูมิ ๔ งบประมาณการจัดสรรทุนศึกษาในต่างประเทศ แยกตามโครงการระยะต่างๆ

แผนภูมิ ๕ งบประมาณการจัดสรรทุนศึกษาในประเทศ แยกตามโครงการระยะต่างๆ
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๓. หน่วยงานที่มีการจัดสรรทุนให้ ทั้งหมด ๑๑๓ หน่วยงาน
หน่วยงานในกํากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑๗ หน่วยงาน
๑. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๒. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
๓. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๔. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
๕. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
๖. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
๗. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
๘. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
๙. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๑๐. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
๑๑. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน)
๑๒. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
๑๓. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑๔. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๕. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๑๖. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๗. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หน่วยงานมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน ๖๗ หน่วยงาน
๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕. มหาวิทยาลัยทักษิณ
๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๑๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๑๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๑๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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๑๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๑๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๘. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๙. มหาวิทยาลัยนครพนม
๒๐. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๒๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๒. มหาวิทยาลัยบูรพา
๒๓. มหาวิทยาลัยพะเยา
๒๔. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕. มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๖. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒๗. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๒๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๒๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
๓๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๓๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๓๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๔๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๔๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๔๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๔๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
๔๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
๔๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
๔๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๔๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๕๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๖

๕๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๕๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๕๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๕๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๕๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๕๘. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๕๙. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๖๐. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๖๑. มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖๒. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๖๓. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๖๔. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖๕. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๖๖. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๖๗. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หน่วยงานอื่นๆ จํานวน ๒๙ หน่วยงาน
๑. กรมแพทย์ทหารบก
๒. กองบัญชาการทหารสูงสุด
๓. กรมศุลกากร
๔. กรมปศุสัตว์
๕. กรมป่าไม้
๖. กรมวิชาการเกษตร
๗. กรมควบคุมมลพิษ
๘. กรมทรัพยากรธรณี
๙. กรมทรัพยากรน้ํา
๑๐. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑๑. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. องค์การจัดการน้ําเสีย
๑๓. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๔. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
๑๕. กรมธุรกิจพลังงาน
๑๖. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๑๗. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๗

๑๘. กระทรวงพาณิชย์
๑๙. กระทรวงแรงงาน
๒๐. กรมอนามัย
๒๑. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๒๓. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๒๔. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๒๕. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๒๖. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒๗. สํานักพระราชวัง
๒๘. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)
๒๙. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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๔. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ – ๒๕๕๔ มีจํานวนทั้งหมด ๑,๙๔๑ คน

แผนภูมิ ๖ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา แยกตามสาขาวิชา

แผนภูมิ ๗ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา แยกตามหน่วยงานที่กลับมาปฏิบัติงาน

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาปี ๒๕๕๔ มีจํานวนทั้งหมด ๑๕๑ คน
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มหาวิทยาลัย
หน่วยงานอื่น

แผนภูมิ ๙ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปี ๒๕๕๔ แยกตามหน่วยงานที่กลับมาปฏิบัติงาน

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๑๐

รายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สําเร็จการศึกษา ปี ๒๕๕๔
ชื่อ

นางกนกอร อัมพรายน์

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

Biotechnology เน้น Soil Microbiology
เอก

จาก

University of Sydney

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
k_amprayn@hotmail.com

ชื่อ

ว่าที่ร้อยตรี กมล วสะภิญโญกุล

ไปศึกษาในสาขา

Physics/ Material Science/Mechanical Engineering เน้น
Photometry

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Cambridge
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อีเมลล์

kwasapin@hotmail.com

ชื่อ

นางสาวกรองทิพย์ เติมเกาะ

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

Physics
เอก

จาก

University of Massachusetts Lowell

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
krongtip_t@yahoo.comม ktermkoa@gmail.com

ชื่อ

นายกฤษณะ ลาน้ําเที่ยง

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

สถิติ/สถิติประยุกต์
เอก

จาก

University of Reading

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๑๑

อีเมลล์

klanumteang@hotmail.com, kri_lan@hotmail.com

ชื่อ

นายกวี สุจิปุลิ

ไปศึกษาในสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพพืช เน้น พันธุศาสตร์พืช

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of East Anglia

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมลล์

kawees35@hotmail.com

ชื่อ

นายกานต์ เสรีวัลย์สถิตย์
วัสดุศาสตร์ (Materials Science)/ Ceramic Engineering เน้น
Conventional Ceramics

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Clemson University

สังกัดปัจจุบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมลล์

karn.s@chula.ac.th,karnser@gmail.com

ชื่อ

นางสาวกุลนาถ ทองขาว

ไปศึกษาในสาขา

วิทยาศาสตร์การอาหาร เน้น ความปลอดภัยของอาหาร

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of California, Davis

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมลล์

fagiknt@ku.ac.th,fagiknt@yahoo.com,ktongkhao@ucdavis.edu

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายเกรียงไกร พัทยากร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เน้น กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๑๒

อีเมลล์

numpat@yahoo.com

ชื่อ

นายเกรียงศักดิ์ ดําชุม

สําเร็จการศึกษาระดับ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ Simulation หรือ
Network
เอก

จาก

University of Southampton

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
dkriangs@yahoo.com

ชื่อ

นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ

ไปศึกษาในสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Osaka University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อีเมลล์

kriengsak69@hotmail.com

ชื่อ

นายเกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล

ไปศึกษาในสาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า เน้น Biomedical Engineering

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Wayne State University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมลล์

kiattis@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายไกรฤกษ์ เชยชื่น
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ไปศึกษาในสาขา

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๑๓

อีเมลล์

kairoek2448@yahoo.com

ชื่อ

นางสาวขวัญนันท์ นันทวิสัย

ไปศึกษาในสาขา

จุลชีววิทยา เน้น ปรสิตวิทยา

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Liverpool

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมลล์

kwannan@yahoo.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวจอมขวัญ มั่นแน่
วิศวกรรมการผลิต เน้น Robotics & Automation

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Georgia Institute of Technology
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

อีเมลล์

gtg739i@gatech.edu,jig2421@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายจาตุรนต์ หาญสมบูรณ์
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Missouri-Columbia
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมลล์

jaturonh@gmail.com

ชื่อ

นายจาตุวัฒน์ ราชเรืองระบิน

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

วิศวกรรมไฟฟ้า เน้น Robotics
เอก

จาก

University of Texas at Arlington

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
jar117@hotmail.com

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๑๔

ชื่อ

นายจิตติ พัทธวณิช

ไปศึกษาในสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล เน้น ระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ CAD/CAM/CAE

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Manchester

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมลล์

jittip@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายจุมพล อิสระวิสุทธิ์
วิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์

สําเร็จการศึกษาระดับ

โท

จาก
สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมลล์

jumpol_koh@hotmail.com

ชื่อ

นายเจษฎา แม่นยํา
ฟิสิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้า เน้น
Nanoinstrumentation/Nanodevices/Quantum Physics

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Birmingham

สังกัดปัจจุบัน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

อีเมลล์

jedda011@yahoo.com

ชื่อ

นายเฉลิมพล สายประเสริฐ
Electronic Engineering/Electrical Engineering เน้น Electronics,
Digital Filter, Embeded System, Instrumentation

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Imperial College

สังกัดปัจจุบัน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๑๕

อีเมลล์

ake_thekop@yahoo.com, akethekop@gmail.com

ชื่อ

นายชาญวิทย์ ตรีเดช

สําเร็จการศึกษาระดับ

การจัดการเทคโนโลยี (Science and Technology Management) เน้น
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เอก

จาก

Imperial College London

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
jo_the_kop@yahoo.com, ฎแฟพืไระ๑ทนหะใเนใะฎ

ชื่อ

นายชํานาญ ราญฎร

ไปศึกษาในสาขา

เทคโนโลยีโลหะ/วัสดุศาสตร์

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of St. Andrews

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมลล์

rchamnan@yahoo.com

ชื่อ

นางสาวชุดา จิตตสุโภ

ไปศึกษาในสาขา

เทคโนโลยีเภสัชกรรม เน้น นาโนเทคโนโลยีและระบบนําส่งยา

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Kansas

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมลล์

chuda_c@yahoo.com, c_chuda@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายโชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
Biomedical หรือ Automatic Control

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Lehigh University
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไปศึกษาในสาขา

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๑๖

อีเมลล์

chok050@yahoo.com,chc206@lehigh.edu

ชื่อ

นายณภัศศรณ์ ปัญญาสุข

ไปศึกษาในสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพพืช เน้น Plant Physiology

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Purdue University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมลล์

tomnapassorn@hotmail.com,napassornp@yahoo.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวณัฐกา โยคะกุล
การจัดการเทคโนโลยี เน้น Research and Development Management

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Strathclyde
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อีเมลล์

nattaka@tmc.nstda.or.th, yokakul@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวณัฐกานต์ พุทธรักษ์
วิศวกรรมโทรคมนาคม เน้น วิศวกรรมโทรคมนาคม

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Lehigh University
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมลล์

nputtarak@gmail.com

ชื่อ

นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
เอก

จาก

University of Wales, Aberystwyth

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
oil_nattakan@hotmail.com

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๑๗

ชื่อ

นางสาวณัฐวรรณ เดชะรินทร์

ไปศึกษาในสาขา

เคมี เน้น Polymer Analysis

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Wisconsin-Madison

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อีเมลล์

nattawan_d@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายดนุพล นันทจิต
ชีวรังสี เน้น Radiation Ecology

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Purdue University
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อีเมลล์

maggie_dp@hotmail.com;dnantajit@gmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวดวงแข ศรีคุณ
เคมี

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of California,Berkeley
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมลล์

mayoxide@hotmail.com

ชื่อ

นางสาวดวงเดือน รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้น Information Processing
เอก

จาก

University of Pittsburgh

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
nan_engcmu@hotmail.com

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๑๘

ชื่อ

นางสาวดุษฎี หมื่นห่อ

ไปศึกษาในสาขา

Environmental Health

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Birmingham

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมลล์

dudsadeem@hotmail.com,duddeem@yahoo.com,
dudsadeem@hotmail.uk

ชื่อ

นายเดโช สุรางค์ศรีรัฐ

ไปศึกษาในสาขา

Biomedical Engineering

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Miami

สังกัดปัจจุบัน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อีเมลล์

surangsrirat@gmail.com, decho.surangsrirat@nectec.or.th

ชื่อ

นางสาวเดือนดารา มาลาอินทร์

ไปศึกษาในสาขา

Radiological Safety / Health Physics

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Surrey

สังกัดปัจจุบัน

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อีเมลล์

doendara_ruff@hotmail.com,doen_ruff@hotmail.com

ชื่อ

นายต้นคิด จันทรัศมี
วิศวกรรมเครื่องกล (CAD/CAE/CAM) เน้น Design of Mechanical Parts
and Machines

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Stanford University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๑๙

อีเมลล์

tonkid@stanford.edu

ชื่อ

นายทรงพล ชื่นคํา

ไปศึกษาในสาขา

วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineeing)

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Oxford

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมลล์

noo10@hotmail.com, songpol.chu@kmutt.ac.th

ชื่อ

นายทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์
วิศวกรรมไฟฟ้า เน้น Thin Film Technology/ Semiconductor Device
Technology/ Photovoltaic

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Tokyo Institute of Technology

สังกัดปัจจุบัน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อีเมลล์

taweewat@nstda.or.th

ชื่อ

นางสาวทศพร จูฉิม

ไปศึกษาในสาขา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Southampton

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อีเมลล์

pandasiam@yahoo.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวทัดดาว ปานสมบัติ
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

North Carolina State University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๒๐

อีเมลล์

to_daisy@yahoo.com

ชื่อ

นางสาวทิพย์ธีรา รัมมณีย์

ไปศึกษาในสาขา

กฎหมาย เน้น กฎหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental Law)

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Golden Gate University

สังกัดปัจจุบัน

กรมควบคุมมลพิษ

อีเมลล์

tiptira_rammaniya@yahoo.com; tiptira@gmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายเทอดศักดิ์ เพชรเปล่งสี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เน้น มลพิษทางอากาศ

สําเร็จการศึกษาระดับ

โท

จาก
สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมควบคุมมลพิษ

อีเมลล์

therdsak.p@pcd.go.th

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายธงชัย บทมาตย์
คณิตศาสตร์ เน้น คณิตศาสตร์ประยุกต์

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมลล์

thongchaib@swu.ac.th

ชื่อ

นางสาวธนวรรณ พิณรัตน์

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

วิศวกรรมเคมี
เอก

จาก

University of Michigan, Ann Arbor

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
tanny_gee@yahoo.com,tanawanp@umich.edu

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๒๑

ชื่อ

นายธนวิทย์ เลิศเรืองปัญญา

สําเร็จการศึกษาระดับ

Intellectual Property เน้น Patent/ Copyright/ Trademark/
Tradesecret/ Unfair Compettition
โท

จาก

Queen Mary, University of London

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
thanawitl@yahoo.com

ชื่อ

นายธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย

ไปศึกษาในสาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า เน้น ไฟฟ้ากําลัง

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Strathclyde

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมลล์

thamvarit@hotmail.com,thamvarit@yahoo.co.uk

ชื่อ

นางสาวธัญนุช เกรียงไกรพิพัฒน์

ไปศึกษาในสาขา

Plant Biology เน้น Fungal Biology

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Georgia

สังกัดปัจจุบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมลล์

kthanya@uga.edu,kthanyanuch@yahoo.com

ชื่อ

นายธาดา แก้วประเสริฐ
Physics/ Material Science/ Mechanical Engineering เน้น
Photometry

ไปศึกษาในสาขา

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Technischen Universität Berlin

สังกัดปัจจุบัน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๒๒

อีเมลล์

thada_keawprasert@hotmail.com

ชื่อ

นายธีรพัฒน์ คํานวณทิพย์

ไปศึกษาในสาขา

Waste Minimization and Management

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Macquarie University

สังกัดปัจจุบัน

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

kthirapat@hotmail.com

ชื่อ

นายธีรวัฒน์ รังกุพันธุ์

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

Environmental Engineering/ Sanitary Engineering/ Environmental
Technology เน้น การกําจัดน้ําเสียหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
เอก
University of Cambridge

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อีเมลล์

trunguphan@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางนริสา เก่งตรง บดีรัฐ
Toxicology Microbiology หรือ Phamacology

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of North Carolina
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมลล์

kengtrong@yahoo.com,bordeerat@gmail.com

ชื่อ

นางสาวน้อมจิตต์ แก้วไทย

สําเร็จการศึกษาระดับ

Biotechnology เน้น Environmental Biotechnology/ Food
Biotechnology/ Enzyme Technology
เอก

จาก

Royal Institute of Technology

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ไปศึกษาในสาขา

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๒๓

อีเมลล์

nomchit2@hotmail.com, nomchit@biotec.kth.se

ชื่อ

นางสาวนัฐพร ศรีสุข

ไปศึกษาในสาขา

Museum Management เน้น Curatorial Program

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

โท
Bournemouth University

สังกัดปัจจุบัน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

อีเมลล์

mich_g41@hotmail.com

ชื่อ

นายนันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

Industrial and Systems Engineering เน้น Human Factors
Engineering and Ergonomics
เอก

จาก

Virginia Polytechnic Institue and State University

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ntk@kmitnb.ac.th,yodpijit@vt.edu

ชื่อ

นางสาวนันท์ธีมา (วัชรียา) สุวรรณเมธา

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

Public Administration
เอก

จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
tuti_tan@hotmail.com

ชื่อ

นางสาวนันทินี นวลนิ่ม

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเชิงคลินิค (Clinical Exercise Science) เน้น
Cardiopulmonary system
เอก

จาก

University of Texas at Austin

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๒๔

อีเมลล์

nantinee_pt@yahoo.com, nantinee.ut@gmail.com

ชื่อ

นางสาวนัยน์รัตน์ กันยะมี

ไปศึกษาในสาขา

คณิตศาสตร์

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Wayne State University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อีเมลล์

njoy018@hotmail.com,nairat@su.ac.th

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวนิชนันท์ ทัดแก้ว
การจัดการคุณภาพน้ํา (Water Quality Management)

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Wollongong
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

ntadkaew@hotmail.com,nt84@uow.edu.au

ชื่อ

นายนิติ บุณยเกียรติ
Engineering Science and Technology เน้น Mathematics and
Information Technology

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

โท
Swinburne University of Technology

สังกัดปัจจุบัน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

อีเมลล์

niti@nsm.or.th, niti_b@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวนิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์
Ethnobotany เน้น Medical

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of London
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๒๕

อีเมลล์

nisarat2004@yahoo.com

ชื่อ

นางสาวบราลี ชยสมบัติ

ไปศึกษาในสาขา

วิศวกรรมวัสดุ เน้น Advanced Ceramics

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Nagoya University

สังกัดปัจจุบัน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

อีเมลล์

eelarb@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายบัวหลวง ฝ้ายเยื่อ
ชีววิทยา

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Sussex
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อีเมลล์

faiyue_b@hotmail.com, faiyue.b@gmail.com,
B.Faiyue@sussex.ac.uk

ชื่อ

นางสาวบุญฉวี ศรีหมอก

ไปศึกษาในสาขา

Environmental (Radiological Impact)

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
North Carolina State University

สังกัดปัจจุบัน

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อีเมลล์

boonchawee@yahoo.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวเบญจวรรณ สิงห์ภู่
คณิตศาสตร์ประยุกต์/ คณิตศาสตร์วิศวกรรม

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Bristol
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๒๖

อีเมลล์

benchaw@yahoo.com

ชื่อ

นายปฏิญญา สมานุหัตถ์

ไปศึกษาในสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล เน้น Mechanical Control หรือ Mechatronics

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
The University of Texas at Arlington

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อีเมลล์

khunpatin@yahoo.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวปนัสดา อวิคุณประเสริฐ
Medical Physics หรือ Bio-Medical Physics

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Aberdeen
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมลล์

panatsada_a@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์
Education for Talented Child in Science and Technology

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Kanazawa University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมลล์

prapong.pre@kmutt.ac.th

ชื่อ

นายปรารถนา ใจผ่อง

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

คณิตศาสตร์ เน้น Algeba
เอก

จาก

The University of Illinois at Urbana-Champaign

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
pradthanadee@gmail.com

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๒๗

ชื่อ

นางสาวปานทิพย์ อัมพรรัตน์

ไปศึกษาในสาขา

วัสดุศาสตร์

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Michigan, Ann Arbor

สังกัดปัจจุบัน

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อีเมลล์

pantipam@umich.edu,pantipam@yahoo.com,pantipam@gmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวปิณิดา ลีลพนัง
Environmental Resource Management

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

The University of Tokyo
กรมควบคุมมลพิษ

อีเมลล์

pinida.l@pcd.go.th, jijinarak@yahoo.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวปิยนุช ศิลปโชติ
Computer Science

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Massachusetts Amherst
มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมลล์

pla@cs.umass.edu

ชื่อ

นายพงค์ศักดิ์ ขุนแร่

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

นาโนเทคโนโลยี เน้น Supramolecular Chemistry
เอก

จาก

University of Cambridge

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
pongsak.khu@kmutt.ac.th

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๒๘

ชื่อ

นายพงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์

ไปศึกษาในสาขา

พลังงานจากชีวมวล เน้น ไม้ (เอธานอล) การใช้ประโยชน์จากไม้

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Hamburg University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมลล์

gaowolf27@hotmail.com, bonju27@yahoo.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวพรพิมล วงศ์ธิดา
Medical Genetics เน้น Medical Genetics

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Mayo Graduate School
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

อีเมลล์

boory7@yahoo.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวพรรณรําเพย นามพระจันทร์
จุลชีววิทยา (Microbiology) เน้น Microbial Ecology

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Michigan State University(โท) Wayne State University (เอก)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

อีเมลล์

namprach@gmail.com,pnamprachan@med.wayne.edu

ชื่อ

นายพลชัย โชติปรายนกุล

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

Manufacturing Systems เน้น Manufacturing and Automation
เอก

จาก

University of Technology Sydney

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
tom_pholchai@yahoo.com, pchotipr@eng.uts.edu.au

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๒๙

ชื่อ

นายพลวัต นิวเคลียร์

ไปศึกษาในสาขา

ชีววิทยา เน้น ด้านนิเวศวิทยา หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อีเมลล์

starnuclear1@yahoo.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวพิชญกาญจน์ เต็มนิรันรัตน์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้น Computer Graphic

สําเร็จการศึกษาระดับ

โท

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Waseda University
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อีเมลล์

pitchayagan@akane.waseda.jp, shiroi_kagami@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวพิมพ์พร พลเพชร
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of California,Davis
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมลล์

pponpesh@gmail.com

ชื่อ

นางสาวพิลาสินี เทพธาดา

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

Bioscience Management
โท

จาก

Rensselaer Polytecnic Institute

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
pilasineet@yahoo.com

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๓๐

ชื่อ

นางสาวพีร์ จารุอําพรพรรณ

ไปศึกษาในสาขา

ชีวเคมี

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
California Institute of Technology

สังกัดปัจจุบัน

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

อีเมลล์

peera662@gmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวเพ็ญโฉม พจนธารี
วัสดุศาสตร์ เน้น Packaging Technology/ Packaging & Transportation

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Sheffield
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อีเมลล์

penchom@yahoo.com,ppenchom@hotmail.com,egq05pp@shef.ac.uk

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวแพร จิรวัฒน์กุล
Physics/ Chemistry/ Materials Science เน้น Synchrotron Light
Applications : X-rays Absorption Fine Structure

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Bath

สังกัดปัจจุบัน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

อีเมลล์

theprae@hotmail.com, prae@slri.or.th

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายภวพล คงชุม
Aquaculture Genetics and Breeding

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Virginia Polytechnic Institute and State University
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อีเมลล์

pawapol@hotmail.com,pawapol@su.ac.th

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๓๑

ชื่อ

นางสาวภัทราวดี พันธุ์พานิชย์

สําเร็จการศึกษาระดับ

มาตรวิทยา เน้น
Acoustics/Vibration/Frequency/Thermocouple/Fixed point cell
เอก

จาก

University of Manchester

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
pinkapple0_0@hotmail.com,miss_pinkapple@yahoo.co.uk

ชื่อ

นางสาวภัทราวรรณ คหะวงศ์

ไปศึกษาในสาขา

Material Science เน้น Nanotechnology

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

โท
Cornell University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อีเมลล์

pk97@cornell.edu , patarawan_k@yahoo.com

ชื่อ

นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์

ไปศึกษาในสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Pennsylvania State University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อีเมลล์

pinyotae@gmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายภูมิ พิมพ์ประพันธ์
Plant Molecular Biology เน้น Plant Physiology

สําเร็จการศึกษาระดับ

โท

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Michigan State University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมลล์

fscippp@ku.ac.th

ไปศึกษาในสาขา

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๓๒

ชื่อ

นายภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์

ไปศึกษาในสาขา

การบริหารเทคโนโลยี (Technology Management)

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Royal Melbourne Institute of Technology

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อีเมลล์

phoommhiphat@gmail.com, E69793@ems.rmit.edu.au,
S3172813@student.rmit.edu.au

ชื่อ

นางสาวมนัญยา ตันติวิวัฒน์

ไปศึกษาในสาขา

ฟิสิกส์

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of California, Santa Barbara

สังกัดปัจจุบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมลล์

nammon@physics.ucsb.edu

ชื่อ

นางสาวมานิดา สว่างเนตร

ไปศึกษาในสาขา

วิศวกรรมการผลิต

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
North Carolina State University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมลล์

nuhmay@yahoo.com, manida@kku.ac.th

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวมาลียา โชติสกุลรัตน์
Technology Management เน้น Intellectual Capital Management

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Imperial College London
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อีเมลล์

maleeya@gmail.com

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๓๓

ชื่อ

นางสาวเมยวดี แซ่เลี้ยว

ไปศึกษาในสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เน้น Food Processing

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Natural Resources and Applied Life Sciences

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อีเมลล์

saeleaw@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางยุพิน เลิศบุรุษ
Technology Management

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อีเมลล์

yupinlerdburoos@hotmail.com, lekky_31@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวรังสิมา หญีตสอน
Material Science เน้น Composites

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Waterloo
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมลล์

ryeetsor@hotmail.com

ชื่อ

นางสาวรัชดา โสภาคะยัง

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

วิศวกรรมเครื่องกล เน้น ของไหลและความร้อน
เอก

จาก

Virginia Polytechnic Institute and State University

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ratchada@vt.edu

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๓๔

ชื่อ

นางสาวรัตนา ม่วงรัตน์

สําเร็จการศึกษาระดับ

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เน้น Powder Technology/ Energy
Technology in Food Industry
เอก

จาก

University of Leeds

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
rattanamuangrat@yahoo.com

ชื่อ

นางสาวรัตนา รุ่งศิริสกุล

ไปศึกษาในสาขา

เคมี

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Leeds

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมลล์

rmuayy@yahoo.com, rattana_rungsirisakun@yahoo.com

ชื่อ

นางรัทรดา สมพงษ์

ไปศึกษาในสาขา

อุตสาหกรรมเกษตร

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Natural Resources and Applied Science

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อีเมลล์

reawadee15@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายเริงรุจ รุจนะไกรกานต์
วิศวกรรมไฟฟ้า เน้น Control System

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Wisconsin-Madison
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

อีเมลล์

roengrut@yahoo.com, roengrut@slri.or.th

ไปศึกษาในสาขา

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๓๕

ชื่อ

นายวรดร วัฒนพานิช

ไปศึกษาในสาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า เน้น Electronics Design

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Massachusetts Institute of Technology

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมลล์

woradorn@mit.edu , woradorn@gmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาววรัญญู พูลเจริญ
เทคโนโลยีชีวภาพ เน้น Plant Biotechnology

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Arizona State University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมลล์

pwaranyoo@gmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาววราภรณ์ วิยานนท์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Missouri-Rolla
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมลล์

vwaraporn@gmail.com

ชื่อ

นายวสันต์ ศรีเมือง

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

วิศวกรรมเครื่องกล
เอก

จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
wasansrimuang@hotmail.com

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๓๖

ชื่อ

นายวิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

สําเร็จการศึกษาระดับ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้น คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เอก

จาก

University of Leeds

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
wichai@sit.kmutt.ac.th,wichaie@yahoo.com,wichai_uk@msn.com

ชื่อ

นางสาววิรันธชา เครือฟู

ไปศึกษาในสาขา

วัสดุศาสตร์ / นาโนเทคโนโลยี

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อีเมลล์

v_viruntachar@hotmail.com

ชื่อ

นายวิโรจน์ เครือภู่

ไปศึกษาในสาขา

Renewable Energy Technology เน้น Solar Power System

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

โท
University of Wisconsin - Madison

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมลล์

wirote_1@hotmail.com

ชื่อ

นายวุฒิไกร บุษยาพร
Physics เน้น Synchrotron Applications : X-rays Absorption Fine
Structure

ไปศึกษาในสาขา

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Manchester

สังกัดปัจจุบัน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๓๗

อีเมลล์

wutthikrai_b@hotmail.com

ชื่อ

นางสาวศรชล โยริยะ

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

วิศวกรรมเคมี/เคมี/วัสดุศาสตร์ เน้น Nanoparticle/ Nanocoating/
Nanofunctional/ Nanoceramics/ Nanopolymers
เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Pennsylvania State University
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

อีเมลล์

sorachony@yahoo.com

ชื่อ

นางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

Computer Engineering /Computer Science/Information
Technology
เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Manchester
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมลล์

saranya@csc.ku.ac.th, saranya_s@hotmail.com

ชื่อ

นางสาวศรินรัตน์ วงษ์ลี

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

Nuclear Physics (Cyclotron)
เอก

จาก

Tokyo Institute of Technology

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
mynamekung@yahoo.com , sarinrat@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวศศิธร ศรีสวัสดิ์
วิศวกรรมการผลิต เน้น CAD / CAM and Rapid Prototyping

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

North Carolina State University
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๓๘

อีเมลล์

ssrisaw@ncsu.edu

ชื่อ

นายศักดา สมกุล

ไปศึกษาในสาขา

Electrical Engineering/ Physics เน้น Magnetic Flux/ Magnetic

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Cardiff University

สังกัดปัจจุบัน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อีเมลล์

SomkunS@cardiff.ac.uk, sakda200@yahoo.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวศิริมา พ่วงประพันธ์
วิทยาศาสตร์การอาหาร เน้น Food & Nutrition

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Illinois at Urbana-Champaign
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมลล์

psirima@gmail.com

ชื่อ

นายเศกศักดิ์ เชยชม
Science and Technology Management เน้น Science and
Technology Transfer/ Science and Technology Management

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Hiroshima University

สังกัดปัจจุบัน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อีเมลล์

seksak_tistr@hotmail.com , seksak@tistr.or.th

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายสถาพร พรพรหมลิขิต
วิศวกรรมไฟฟ้า เน้น ระบบควบคุม

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of California, San diego
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๓๙

อีเมลล์

spornpro@gmail.com

ชื่อ

นายสมเกียรติ วังศิริพิทักษ์

ไปศึกษาในสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้น การพัฒนาระบบสารสนเทศ

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Oxford

สังกัดปัจจุบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมลล์

kwsomkia@kmitl.ac.th,w_somkiat@hotmail.com

ชื่อ

นายสมเจต ศุภรังสรรค์
คอมพิวเตอร์ เน้น Natural Language Processing หรือ Machine
Learning

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Southampton

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมลล์

somjet_s@yahoo.com

ชื่อ

นางสาวสมนึก วรวิเศษ

ไปศึกษาในสาขา

คณิตศาสตร์/ คณิตศาสตร์ประยุกต์

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Carl Ossietzky University of Oldenburg

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมลล์

nuek_w@yahoo.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายสมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล
วิศวกรรมเคมี เน้น กระบวนการผลิตพลังงานจากชีวมวล

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Sheffield
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๔๐

อีเมลล์

tuktass@yahoo.com,somsaks@mtec.or.th

ชื่อ

นายสมหวัง จรรยาขันติกุล

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

Bioinformatics/ Pharmaceutical Biotechnology/ Molecular
Pharmacology
เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Nottingham
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อีเมลล์

kuipharm@hotmail.com

ชื่อ

นายสยาม ภพลือชัย

ไปศึกษาในสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Newcastle University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อีเมลล์

siam_plc@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวสรกนก วิมลมั่งคั่ง
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Illinois at Urbana-Champaign
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมลล์

svimolm2@uiuc.edu vsornkanok@gmail.com

ชื่อ

นายสรพงศ์ อินธิแสง

สําเร็จการศึกษาระดับ

วิศวกรรมไฟฟ้า เน้น Thin Film Technology, Semiconductor Device
Technology, Photovoltaic
เอก

จาก

Tokyo Institute of Technology

สังกัดปัจจุบัน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ไปศึกษาในสาขา

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๔๑

อีเมลล์

sorapong@tmc.nstda.or.th, nongapply@yahoo.com

ชื่อ

นายสลิล ชั้นโรจน์

ไปศึกษาในสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพของพืช ระดับโมเลกุล

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Maryland, College Park

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมลล์

schanroj@yahoo.com

ชื่อ

นางสาวสัจนา พัฒนาศักดิ์

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

จุลชีววิทยา (Microbiology) เน้น Microbial Physiology
เอก

จาก

Georgetown University

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
satjanap@hotmail.comsatjana.pat@biotec.or.th

ชื่อ

นางสาวสาธิตา ตปนียากร

สําเร็จการศึกษาระดับ

นาโนเทคโนโลยีทางชีวโมเลกุล/วิศวกรรมเคมี/ชีวเคมี เน้น Genomics/วัสดุ
ทางการแพทย์/Nanobiotechnology/Nanobiosensor
เอก

จาก

University of Oxford

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
tsatita@hotmail.com, tsatita@gmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายสิทธิกร ลาภาพงศ์
วิศวกรรมเครื่องกล เน้น การออกแบบ

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Pennsylvania State University
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ไปศึกษาในสาขา

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๔๒

อีเมลล์

sittikorn.l@gmail.com , sittikol@mtec.or.th

ชื่อ

นางสาวสุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ

ไปศึกษาในสาขา

วิศวกรรมการผลิต

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Purdue University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมลล์

suewongweragiat@gmail.com , swongwer@purdue.edu

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายสุทธินันท์ แต่บรรพกุล
Chemistry/ Chemical Engineering เน้น Analytical Chemistry

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Imperial College
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อีเมลล์

t_sutthinun@yahoo.com, sutthinun@nimt.or.th

ชื่อ

นายสุทธิรัตน์ รัตนพันธ์
วิศวกรรมไฟฟ้า เน้น Thin Film Technology, Semiconductor Device
Technology, Photovoltaic

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Tokyo Institute of Technology

สังกัดปัจจุบัน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อีเมลล์

suttirat@tmc.nstda.or.th, amorphous_04@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสุธิดา อัครชนียากร (นําสุวัฒน์)
Food Science / Food Technology เน้น Food processing

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๔๓

อีเมลล์

thida_som@yahoo.com

ชื่อ

นางสาวสุนาริน จันทะ

ไปศึกษาในสาขา

การจัดการอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมอุตสาหการ

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Clemson University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมลล์

snct@kmutnb.ac.th

ชื่อ

นางสาวสุภาพร เอื้อจงมานี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เน้น Data Communication and Computer
Network

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Georgia Institute of Technology

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมลล์

fengspe@ku.ac.th

ชื่อ

นางสุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง (คงสวัสดิ์)

ไปศึกษาในสาขา

พิษวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Toxicology)

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
University of Surrey

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อีเมลล์

ksupapor@wu.ac.th, yidpo@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวสุมามาลย์ บรรเทิง
ฟิสิกส์ เน้น ฟิสิกส์บรรยากาศ (Atmospheric Physics)

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Manchester
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๔๔

อีเมลล์

nuii_su@hotmail.com,sumaman.buntoung@postgrad.manchester.ac.uk

ชื่อ

นางสาวสุรสา วิริยะชัยพร

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

นาโนเทคโนโลยีทางชีวโมเลกุล/วิศวกรรมเคมี/ชีวเคมี เน้น Genomics/วัสดุ
ทางการแพทย์/Nanobiotechnology/Nanobiosensor
เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

King College London
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

อีเมลล์

nuitimtam@hotmail.com, surasa.wiriyachaiporn@gmail.com

ชื่อ

นางสาวสุวัสสา บํารุงทรัพย์

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

วิศวกรรมเคมี/ เคมี/ วัสดุศาสตร์ เน้น Nanocomposites/
Nanopolymer/ Nanoceramics/ Nanoparticles/ Nanofilm
เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Florida
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

อีเมลล์

suwussa@hotmail.com

ชื่อ

นายสุวิทย์ อัจริยะเมต

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

วิศวกรรมไฟฟ้า
เอก

จาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
suwit@tistr.or.th,suwitau@yahoo.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายอธิคม มาน้อย

สําเร็จการศึกษาระดับ

Physics/ Electrical Engineering เน้น Radiation
เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Bristol
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๔๕

อีเมลล์

athikom@nimt.or.th

ชื่อ

นายอนนต์ภาส เรืองศรี

ไปศึกษาในสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล เน้น Computer Aided Design

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

โท
Carnegie Mellon University

สังกัดปัจจุบัน

อื่นๆ/เอกชน

อีเมลล์

arnontpas@gmail.com

ชื่อ

นายอนุภาพ ดาวเรือง

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เน้น Power Electronic
เอก

จาก

Technical University of Clausthal

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
arnuphap.dowrueng@gmx.de

ชื่อ

นางสาวอภิวดี ปิยธรรมรงค์

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

Computational Science เน้น Grid Computing Application/
Computational Fluid Dynamics
เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of Luxemburg
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อีเมลล์

apivadee.piyatumrong@gmail.com

ชื่อ

นางสาวอมรา ไชยกาญจน์

สําเร็จการศึกษาระดับ

Molecular Pharmacology/Molecular Pathology/Molecular
Biochemistry
เอก

จาก

University of Liverpool

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไปศึกษาในสาขา

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๔๖

อีเมลล์

ammarachaikan@hotmail.com

ชื่อ

นางสาวอรอุไร แสงสว่าง

ไปศึกษาในสาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

เอก
Clemson University

สังกัดปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมลล์

osangsawang@yahoo.com , oss@kmutnb.ac.th

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นายอาคม แก้วระวัง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้า

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

Shinshu University
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมลล์

arkokm@yahoo.com,arkokm2004@hotmail.com

ชื่อ
ไปศึกษาในสาขา

นางสาวอารยา โพธิสรณ์
Electrical เน้น Nanotechnology

สําเร็จการศึกษาระดับ

เอก

จาก
สังกัดปัจจุบัน

University of South Australia
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อีเมลล์

arayaubu@hotmail.com

ชื่อ

นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

ไปศึกษาในสาขา
สําเร็จการศึกษาระดับ

อณูชีววิทยา/ ชีวเภสัชสนเทศ/ เทคโนโลยีชีวภาพ
เอก

จาก

University of Strathclyde

สังกัดปัจจุบัน
อีเมลล์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
utsana@gmail.com

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๔๗

ชื่อ

นางสาวเอมอร อรรถพร

ไปศึกษาในสาขา

การจัดการโลจิสติกส์

สําเร็จการศึกษาระดับ
จาก

โท
Heriot-Watt University

สังกัดปัจจุบัน

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อีเมลล์

eimorn@boi.go.th

ชื่อ
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๕. จํานวนผู้ได้รับทุนที่กําลังศึกษา
ผู้ได้รับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ และศึกษา
ภายในประเทศ มีจํานวน ๑,๔๓๔ คน

แผนภูมิ ๑๐ จํานวนผู้ได้รับทุนกําลังศึกษา แยกตามประเทศที่กําลังศึกษา
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
ไทย
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
แคนาดา
สวีเดน
เนเธอร์แลนด์

จํานวนนักเรียนทุน
๕๓๕
๔๓๗
๒๓๔
๕๕
๔๖
๔๗
๒๓
๑๐
๙
๑๒
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ประเทศ
ออสเตรีย
เดนมาร์ก
สวิตเซอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
สหพันธรัฐรัสเซีย
เบลเยี่ยม
โปรตุเกส
โปแลนด์
สาธารณรัฐเชค
สาธารณรัฐประชาชนจีน
รวมทั้งหมด

จํานวนนักเรียนทุน
๖
๗
๔
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑,๔๓๔
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๖. ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ ฯ ได้ จั ด สั มมนานั กเรี ย นทุ น รั ฐ บาลกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษากลับมาแล้ว จํานวนประมาณ ๖๐๐ คน ในหัวข้อ “นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับ
งานวิ จั ย และพั ฒ นา”

เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๕ โดยมี ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด สํ า นั ก งาน ก.พ.

ทบวงมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนา นักเรียนทุนได้สรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานวิจัยและพัฒนา
และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการทํางานวิจัยและพัฒนา ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มา
จากระบบการบริ ห ารจั ด การที่ เ กี่ ย วกั บ การทํ า งานวิ จั ย และพั ฒ นา นั ก เรี ย นทุ น จึ ง ได้ เ สนอให้ มี ศู น ย์
ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทําหน้าที่ในการประสานงานในการ
ปรับระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการทํางานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน เช่น
จัดให้มีแหล่งข้อมูลพื้นฐานให้กับนักวิจัย
จัดให้มีเครือข่ายในการวิจัย
ประสานงานในการจัดสัมมนา หรือ Workshop ในแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่อง
จัดมีการจัดพบปะระหว่างผู้ให้ทุนกับผู้รับทุนอย่างต่อเนื่อง
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดที่เป็นสถาบันการศึกษาในการจัดงานสอนให้กับอาจารย์
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมเพื่อให้อาจารย์มีเวลาเพียงพอในการทํางานวิจัย
o จัดให้นักเรียนทุนมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
o
o
o
o
o

คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานนักเรียน
ทุนทางด้า นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.) เมื่ อวัน ที่ ๒๔ ธั นวาคม ๒๕๔๕ เพื่อทํ าหน้ าที่ในการ
ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลจากทุกแหล่งทุน และดําเนินการต่างๆ เพื่อให้มีการนําความรู้ความสามารถของ
นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
o เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของนักเรียนทุนจากทุกแหล่งทุน
o เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันของนักเรียนทุน
o เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนทุน
o เพื่อเป็นเวทีกลางของนักเรียนทุนในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งทางวิชาการและ
ทั่วไป
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เป้าหมาย
เพื่ อให้ นั กเรี ย นทุ น ที่ สํา เร็จ การศึ กษากลั บมาได้ใช้ ความรู้ความสามารถอย่ า งเต็ มที่ ก่อให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป
วิสัยทัศน์
เป็นเพื่อนที่พึ่งได้ของนักเรียนทุน
ภารกิจ
ติดตามและประสาน ในระหว่างการเรียนและการทํางาน เพื่อทําให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุด
จากนักเรียนทุน
๗. กิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินงานโดยศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗.๑ ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนของเวบไซต์ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://stscholar.nstda.or.th ให้ทันสมัยโดยขอความร่วมมือจาก
ส่วนการศึ กษา และฝึ กอบรมในต่ างประเทศ สํ านั กงาน ก.พ. เพื่ อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการติ ดตามดูแล
นักเรียนทุนรัฐบาลทั้งก่อนเดินทาง กําลังศึกษา และสําเร็จการศึกษากลับมาแล้ว เพื่อทําให้ประเทศได้
ประโยชน์สูงสุดจากนักเรียนทุน
๗.๒ การดํ า เนิ น การประเมิ น ความเหมาะสมบุ ค คลทั่ ว ไป เพื่ อ รั บ ทุ น รั ฐ บาลที่ จั ด สรรให้ ก ระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๔
o ทุนบุคคลทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอยปลาย จํานวนทุนที่จัดสรร รวม ๒๕ ทุน จํานวนผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินความเหมาะสม ๗๖ คน เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔
o ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จํานวนทุนที่จัดสรร รวม ๕๕ ทุน จํานวนผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสม ๑๙๐ คน เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔
o ทุนบุคคลในต่างประเทศ จํานวนทุนที่จัดสรร รวม ๒๐ ทุน จํานวนผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสม ๒๔ คน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๗.๓ การดําเนินการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ผู้ได้รับพิจารณาเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัดที่สมควรเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการ
ของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี ๒๕๕๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ไปศึกษาวิชา ณ
ต่างประเทศ และในประเทศ ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
o ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ จํานวน ๖๙ ทุน
o ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ไปศึกษาวิชา ในประเทศ จํานวน ๒๑ ทุน
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หน้า ๕๑

๗.๔ จัด ทําโครงการติด ตามการปฏิ บัติ งานของนั กเรีย นทุ นที่ สํ าเร็จ การศึ กษา ครั้ งที่ ๒ (ปี งบประมาณ
๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทุนได้ทํางานวิจัยและพัฒนา และเพื่อจัดให้นักเรียนในแต่ละ
ภูมิภาคได้พบและรู้จักกันเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้ดําเนินการไปแล้ว
๒๐ แห่ง และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้ดําเนินการเพิ่มเติมอีก ๙ แห่ง

(๑) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

(๒) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ลาดกระบัง (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

(๓) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๔) สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

(๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
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(๕) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(๓ สิงหาคม ๒๕๕๔)

(๖) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔)

(๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)

(๘) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)

(๙) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(๒๐ กันยายน ๒๕๕๔)
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๗.๕ จัดสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สําเร็จการศึกษาจํานวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ นักเรียนทุนรัฐบาลที่สําเร็จการศึกษาประจําปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ มี
จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๒๐ คน
ครั้งที่ ๒ นักเรียนทุนรัฐบาลที่สําเร็จการศึกษาประจําปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
มีจํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๐๐ คน
o มีการชี้แจงข้อมูลเพื่อให้นักเรียนทุนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับศนวท. ทุนนักวิจัยใหม่ วท. และสร้าง
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักเรียนทุน
o ได้รับการแนะแนวจากวิทยากรด้านสุขภาพจิต โดย จิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีใน
เรื่องการทํางาน การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
o ได้เชิญกลุ่มนักวิจัย TYSA (Thai Young Scientist Association) ซึ่งเป็นการรวมกันของกลุ่ม
นักวิจัยที่เป็นภาคีสมาชิกภายใต้การดําเนินการของ มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) มาให้การชี้แนะทางวิชาการ (Peer Coaching) กับนักเรียนทุน
ที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาเพื่อให้นักเรียนทุนได้มองเห็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายการวิจัยตาม
ความสนใจและความถนัดทางวิชาการของตนเอง

สัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่สําเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

สัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่สําเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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๗.๖ จัดการประชุมนักเรียนทุนที่ได้รับทุนประจําปี ๒๕๕๒ และประจําปี ๒๕๕๓ ที่ยังไม่สามารถออก
เดินทางไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อให้ผู้ได้รับทุนชี้แจงเหตุผลที่
ยังไม่สามารถออกเดินทางไปศึกษา
โดยผู้ได้รับทุนชี้แจงเหตุผลดังนี้ ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ยังมีคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษต่ํากว่าเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด หรือต่ํากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด จึงยังไม่
สามารถเดินทางไปศึกษาต่างประเทศได้ ส่วนนักเรียนทุนในประเทศอยู่ในระหว่างสมัครสถานศึกษาใน
ประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงเห็นควรให้โอกาสนักเรียนทุน ดังนี้
๑. ให้นักเรียนทุนต่างประเทศที่ได้รับทุนประจําปี ๒๕๕๒ ขยายเวลาการรับทุนจนถึงภาค
Fall ๒๐๑๒
๒. ให้นักเรียนทุนต่างประเทศ ที่ได้รับทุนประจําปี ๒๕๕๓ ขยายเวลาการรับทุนจนถึงภาค
Fall ๒๐๑๒ หากผู้ใดยังไม่สามารถเดินทางได้แต่มีความก้าวหน้าในการสอบภาษาอังกฤษและสมัคร
สถานศึกษา อาจได้รับการพิจารณาให้ขยายเวลาการรับทุนอีก ๑ ปี
๓. นักเรียนทุนต่างประเทศ สามารถขอเปลี่ยนมาศึกษาในประเทศไทย

ประชุมนักเรียนทุนที่ได้รับทุนประจําปี ๒๕๕๒ และประจําปี ๒๕๕๓
ที่ยังไม่สามารถออกเดินทางไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
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๗.๗ จัดปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อมของผู้ได้รับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจําปี
๒๕๕๔
o มีการชี้แจงข้อมูลเพื่อให้นักเรียนทุนได้ทราบข้อมูล และการปฏิบัติตามระเบียบของการเป็น
นักเรียนทุนรัฐบาลฯ จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช. ศนวท. และเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.พ.
และนักเรียนทุนรัฐบาลได้รู้จักกันและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
o นักเรียนทุนได้รู้จักกับหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งผู้ที่ดูแลเรื่องแนวทางการศึกษาและทําวิจัย และ
เจ้าหน้าที่ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทําสัญญา และดูแลเรื่องทุนศึกษาของหน่วยงาน
o นักเรียนทุนได้รับความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตในต่างประเทศ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน
ต่างประเทศจากนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษามาแล้ว
o ได้รับการแนะแนวจากวิทยากรด้านสุขภาพจิต โดย จิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการเรียนรู้จัก
ตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหา และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่จะไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปี ๒๕๕๔

ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจําปี ๒๕๕๔

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจําปี ๒๕๕๔

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ศึกษาในประเทศ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔

๗.๘ จัดประชุมนักเรียนทุนที่กลับมาเยี่ยมบ้านในระหว่างปิดเทอม (นักเรียนทุนที่กําลังศึกษา ใน
ต่างประเทศ) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
o มีการรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา และปัญหาระหว่างศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียน
ทุนฯ สวทช. ศนวท. และเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.พ. เพื่อแนะนําแนวทางการปฏิบัติ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

๗.๙ จัดการประชุมนักเรียนทุนที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวไปศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่มี
ความร่วมมือในการทําวิจัยกับ CERN เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔
o เพื่อแนะนํานักเรียนทุนที่กําลังอยู่ระหว่างเตรียมตัวหาสถานศึกษา มารับทราบ ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในการทําวิจัยกับ CERN โดยนักเรียนทุนที่สนใจสามารถสมัครเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่ร่วมโครงการ และทํางานวิจัยที่ CERN ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการประชุมครั้ง
นี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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๗.๑๐ จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ James
Cook University เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
o เพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย James Cook University โดยการประชุมในครั้ง
นี้ได้รับเกียรติจากคุณ Molly Yang ซึ่งเป็น International Relation and Recruitment
Manager ของมหาวิทยาลัย James Cook University ประเทศออสเตรเลีย

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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๘. คณะทํางานของโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
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นางสาววิสา แซ่เตีย
หัวหน้าโครงการฯ และผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานฯ
นางธิลักษณ์ เชื้อแพ่ง
ผู้ดูแลนักเรียนประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
นางมณวิภา เจริญวรรณยิ่ง
ผู้ดูแลนักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
นางสาวพักตร์วิภา อังค์วัฒนะ
ผู้ดูแลนักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
นายสมชาย อินจอหอ
ผู้ดูแลนักเรียนประเทศอังกฤษ ประเทศในทวีปยุโรป และนักเรียนศึกษาภายในประเทศ
นางสาวพัทยา สีใจเจริญ
นิติกร
นายชนะโชค สร้างเอี่ยม
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
นางสาวศนิศา เนติภัทรชูโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า ๕๙

