
 
(สําเนา) 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลทางด!านวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให!กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% 

วิจัยและนวัตกรรม ตามความต!องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 
 

เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
ประจําป' 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

-------------------------------------------- 
 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครสอบแข7งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
ทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป' 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และประกาศคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข7งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรให
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน7วยงาน 
ของรัฐ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
ทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป' 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปแลว  นั้น 

 บัดน้ี คณะกรรมการดําเนินการสอบแข7งขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมิน 
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล7าว ดังต7อไปน้ี 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    

:  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได!  
 

หน�วยที่  0320001 ตามความตองการของ ฝ@ายเครื่องเร7งอนุภาค 
  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค�การมหาชน) 
 ไปศึกษาในสาขา ฟEสิกส�/ วิศวกรรมระบบเคร่ืองเร7งอนุภาค/ วิศวกรรมเครื่องกล 
  เนน ระบบทําความเย็นยวดยิง่และระบบสุญญากาศ 
        (Cryogenic/ Vacuum System) 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น  
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน  

  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200067 นายศุภเศรษฐ% อํ่าโพธิ์ 

 
 
หน�วยที่  0320002 ตามความตองการของ ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห7งชาติ 
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห7งชาติ 
 ไปศึกษาในสาขา  Data Science/ Artificial Intelligence  

    เนน Deep Learning/ AI for Bioscience 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200574 นายธีร% พรหมป@ทมะ 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
      :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
 

หน�วยที่  0320003 ตามความตองการของ กลุ7มวิจัยเทคโนโลยีพอลิเมอร�ข้ันสูง 
  ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุห7งชาติ 
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห7งชาติ  
 ไปศึกษาในสาขา Materials Science and Engineering/   
  Mechanical Engineering/ Biology  
  เนน Bio-inspired Materials and Engineering/ 
   Biomimicry/ Biomimetics 
                     ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200033 นางสาวปรมาภรณ% ศรีนกทอง 

 
 
หน�วยที่  0320004 ตามความตองการของ กลุ7มวิจัยเทคโนโลยีพอลิเมอร�ข้ันสูง 
     ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุห7งชาติ 
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห7งชาติ 
 ไปศึกษาในสาขา Material Science & Engineering/  
  Polymer Fiber Science & Engineering 
  เนน Fiber Science & Processing/  
   Fiber and Nonwoven Technology  
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ@น 
         เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
         หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200082 นายสุพัฒน%พงษ% จันทรวัฒน% 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
 
หน�วยที่  0320005 ตามความตองการของ ภาควิชาพืชไร7นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
 ไปศึกษาในสาขา Bioinformatics  
  เนน การใช Bioinformatics ในการปรับปรุงพันธุ�พืช 
   และการผลิตพชืไร7 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
 

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
หน�วยที่  0320006 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟmา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟmา  
  เนน วิศวกรรมการสื่อสารและระบบอัจฉริยะ 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200848 นางสาวณัฐฐา ศรีพัฒโนทัย 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
 
หน�วยที่  0320007 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส� 
  เนน หุ7นยนต�เพื่ออุตสาหกรรม 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320008 ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     
 ไปศึกษาในสาขา Food Science and Technology  
  เนน Food Science and Technology/ 
   Technology Management for Food Industry 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200348 นางสาวณิชารีย% เช้ือกิตติศักดิ์ 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
 

หน�วยที่  0320009 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม 
  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

    วิทยาเขตปราจีนบุรี 

 ไปศึกษาในสาขา Design for Manufacturing  
 เนน Robotics/ Auto Control/ Scada  

 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200666 นางสาวสุวิชญา สิงห%แก!ว 

 
 
หน�วยที่  0320010 ตามความตองการของ สาขาวิชาชวีวิทยา สาํนักวิชาวิทยาศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการเรียนรู (Cognitive Science)  
  เนน ปpญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligent/  
   การวิเคราะห�คลื่นสมอง (Brainwave Analysis) 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200566 นางสาวเตชินี กุกําจัด 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
      :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
 

หน�วยที่  0320011 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 ไปศึกษาในสาขา Robotics/ Assistive Devices 

 เนน งานวิจยัดาน Humanoid Robot  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320012 ตามความตองการของ ภาควิชาคณิตศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      ไปศึกษาในสาขา สถิติศาสตร�  
                                      เนน ชีวสถิติ (Biostatistics)/  
   ชีวสารสนเทศศาสตร� (Bioinformatics) 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
 

หน�วยที่  0320013   ตามความตองการของ     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟmาและคอมพิวเตอร�  
  คณะวิศวกรรมศาสตร�  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมชีวเวช  
                                      เนน Bioinformatics/ Biomedical Engineering/ 
      Medical Devices/ Robotics and Automation 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น  
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200632 นางสาวชุติมา วิบูลย% 

 
 
หน�วยที่  0320014  ตามความตองการของ     สาขาวิชาเภสัชศาสตร�ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร� 
     มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ไปศึกษาในสาขา           ชีวสารสนเทศศาสตร� (Bioinformatics) 
  เนน Pharmacogenomic  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น  
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
 

หน�วยที่  0320015   ตามความตองการของ     ภาควิชาคณิตศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     (ภาคเหนือ) ไปศึกษาในสาขา           Applied Mathematics 
  เนน Industrial Mathematics/ Financial Engineering/ 
         Quantum Computing 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น  
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200025 นางสาวณัฏฐกมล วงษา 

 
 
หน�วยที่  0320016 ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร� 
  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
  เนน โภชนาการ (Nutrition)/ 
   จุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology)  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 
   

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200233 นายชยุต ธนกิจโกเศรษฐ% 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
                  
หน�วยที่  0320017   ตามความตองการของ      กลุ7มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร�/ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
                                                          เนน Health Informatics 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200076 นายธชธน ลีละวัฒน% 

 
 
หน�วยที่  0320018 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
    คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
  เนน High Performance Computing  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
         

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200914 นายณภัทร เฉลิมวัย 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
 
หน�วยที่  0320019 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
    คณะวิศวกรรมศาสตร�  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล 
  เนน อุตสาหกรรมยานยนต�สมัยใหม7 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟEนแลนด� 
   ราชอาณาจักรสวีเดน สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐเกาหลี 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
 

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200154 นายอคิราย% วรปรีชาพาณิชย% 

 
 
หน�วยที่  0320020   ตามความตองการของ     ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 
    คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเกษตร 
  เนน Precision Agriculture 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 
     

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
 
หน�วยที่  0320021 ตามความตองการของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร 
  เนน การออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ�อาหารเพื่อสุขภาพ 
   หรือโภชนเภสัชภัณฑ� 
   (Functional or Nutraceutical Food Products) 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ   สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
   เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด� 
  จํานวน 1 ทุน 
 

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200764 นางสาวปวรรัตน% เณระมา 

  
 
หน�วยที่  0320022 ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering) 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 
                   

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
 
หน�วยที่  0320023   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ7นยนต� 
  คณะวิศวกรรมศาสตร�  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ7นยนต� 
  เนน ดานระบบอัตโนมัติและหุ7นยนต�อุตสาหกรรม 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320024   ตามความตองการของ     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี         

 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีระบบขนส7งทางราง 
  เนน Geodesy/ Surveying/ Geo-informatics 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 
       

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
                  
หน�วยที่  0320025   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟmา คณะวิศวกรรมศาสตร� 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
 ไปศึกษาในสาขา Electric Vehicle Engineering 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320026   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
 ไปศึกษาในสาขา Automated Manufacturing Engineering   
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 
      

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
                  
หน�วยที่  0320027   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟmา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ไปศึกษาในสาขา อุตสาหกรรมการแพทย�ครบวงจร (Medical Hub) 
  เนน Biomedical Instrumentation and Devices Engineering 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ@น 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในทวีปยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 

  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200625 นางสาวปาลิน ป@นตา 

 
 
หน�วยที่  0320028   ตามความตองการของ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล 
  เนน อุตสาหกรรมยานยนต�สมัยใหม7 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
 
หน�วยที่  0320029   ตามความตองการของ     คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก7น 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
  เนน Robotics & Automation Engineering/ 
   Mechatronics Engineering  
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320030   ตามความตองการของ     สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร�/ วิทยาการคอมพิวเตอร� 
  เนน Digital Platforms  
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 
                   

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
 
หน�วยที่  0320031 ตามความตองการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร�/ วิทยาการคอมพิวเตอร� 
  เนน Artificial Intelligent 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200338 นายณัฐชนน มงคลธนานนท% 

 
 
หน�วยที่  0320032 ตามความตองการของ สาขาวิชาฟEสิกส� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา         

 ไปศึกษาในสาขา ฟEสิกส� 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา 
  จํานวน 1 ทุน 
 

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200414 นายชัยภัทร ติระพงศ%ประเสริฐ 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
                
หน�วยที่  0320033 ตามความตองการของ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา         

 ไปศึกษาในสาขา อนามัยส่ิงแวดลอม    
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320034   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย         

 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล/ วิศวกรรมเครื่องจักรกล 
  เนน ยานยนต�ไฟฟmา (Electric Vehicle)/ 
      ยานยนต�ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  1 (หน�วยที่  0320001 – 0320036)    
               :  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน เป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได! 
                 
หน�วยที่  0320035   ตามความตองการของ     สาขาวิชาเกษตรศาสตร� คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�ยงเหนือ)          
 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดลอม 
  เนน Molecular Breeding 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
 

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200540 นางสาวสุชานรี ศรีเฉลิม 

 
 
หน�วยที่  0320036   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร� 
 ไปศึกษาในสาขา การบริหารและการจัดการเทคโนโลย ี
  เนน Technology Management/ การสรางนวัตกรรมบริการ/   
   การบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
 

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต!องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได!รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320037 ตามความตองการของ สาขาวิชาชวีเวชศาสตร� คณะสหเวชศาสตร� 
(ภาคกลาง)  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ไปศึกษาในสาขา Medical Sciences/ Biomedical Sciences/ 
  Molecular Biology 
  เนน ชีวสารสนเทศศาสตร� (Bioinformatics) 
        ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   สาธารณรัฐสิงคโปร� หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200965 นางสาวธณัชช%ภรณ% ศิริวัชเดชากุล 

 
 
หน�วยที่  0320038 ตามความตองการของ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ภาคกลาง) ไปศึกษาในสาขา เคมี    
  เนน การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
   (Agriculture and Biotechnology)/ 
   อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for The Future)/ 
   อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
   (Biofuels and Biochemicals) 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200627 นางสาวชญานิศ พิสุทธิ์วรารมย% 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต!องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได!รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320039   ตามความตองการของ     ภาควิชาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร�  
(ภาคกลาง)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีระบบขนส7งทางราง 
  เนน Railway Systems Engineering  
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 
 

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320040   ตามความตองการของ     ภาควิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร�   
(ภาคกลาง)  คณะวิศวกรรมศาสตร� 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
  เนน Cybersecurity/ Information Security/ 
   Cryptocurrency/ Cryptography 
          ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 
    

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200010 นายรัชชานนท% เพชรชู 

 
 
 
 
 



- 22 - 
 
กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต!องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได!รับการจัดสรรทุน 
  
หน�วยที่  0320041   ตามความตองการของ     สหวิทยาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
(ภาคเหนือ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา        

 ไปศึกษาในสาขา Biomedical Engineering 
  เนน หุ7นยนต�/ ระบบควบคุม/ การประยุกต�ทางการแพทย� 
          ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
      เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320042   ตามความตองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
(ภาคเหนือ)  สํานักวิชาคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร�   
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต!องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได!รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320043 ตามความตองการของ สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร�/ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ/ 
(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 ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320044 ตามความตองการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สํานักวชิาเทคโนโลยีสังคม  
(ภาคตะวันออก                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เฉียงเหนือ) ไปศึกษาในสาขา นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 
  เนน การบิน (การบริการ) 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200733 นางสาวกัณฐิกา กล�อมจอหอ 

 
 
 
 



- 24 - 
 
กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต!องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได!รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320045 ตามความตองการของ ภาควิชาฟEสิกส� คณะวิทยาศาสตร�  
(ภาคตะวันออก                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เฉียงเหนือ) ไปศึกษาในสาขา Nanotechnology/ Medical Physics/ 
  Biomedical Physics/ Biomedical Engineering 
  เนน Radiotherapy/ Medical Imaging/ 
        Medical Device and Instrument 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 
 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320046 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟmาและอิเล็กทรอนิกส�  
(ภาคตะวันออก                         คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เฉียงเหนือ) ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟmา 
  เนน อิเล็กทรอนิกส�อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 
 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200545 นางสาวพรระวี ข�าขันมะลี 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต!องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได!รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320047 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟmา  
(ภาคตะวันออก                         คณะวิศวกรรมศาสตร�และสถาปpตยกรรมศาสตร� 
เฉียงเหนือ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
 ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟmา 
  เนน วิศวกรรมยานยนต�ไฟฟmา/ 
        ระบบพลังงานสาํหรับยานยนต�อัจฉริยะ 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 
 

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320048 ตามความตองการของ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสตัว�และการจัดการ  
(ภาคใต!)                         คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
 ไปศึกษาในสาขา Biochemical Science and Technology In Animal  
  Production 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือนิวซีแลนด�   
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต!องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได!รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320049 ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� คณะวิศวกรรมศาสตร�  
(ภาคใต!)                         มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร� 
  เนน Artificial Intelligence/ Business Intelligence/ 
        Intelligent Transportation System 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ@น 
   หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320050 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
(ภาคใต!)                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร�เคร่ืองสําอาง 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 
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กลุ�มที่  2 (หน�วยที่ 0320037 – 0320052)    

:  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต!องกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่อยู�ในภาคเดียวกันกับ 
                  หน�วยงานที่ได!รับการจัดสรรทุน 
 
หน�วยที่  0320051 ตามความตองการของ สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร�และอุตสาหกรรมดิจิทัล  
(ภาคใต!)                         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 ไปศึกษาในสาขา นวัตกรรมคอมพิวเตอร�และอุตสาหกรรมดิจิทัล 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

 
 
หน�วยที่  0320052 ตามความตองการของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
(ภาคใต!)                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 ไปศึกษาในสาขา ประมง 
  เนน การเพาะเลี้ยงสัตว�น้าํ/ พนัธุศาสตร�สัตว�น้าํ/ 
      Molecular Breeding สัตว�น้ํา 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ@น 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200793 นางสาวสุพิชฌาย% จันทร%แก!ว 

 
 
 
 
 
 
 



- 28 - 
 
กลุ�มที่  3 (หน�วยที่ 0320053 – 0320055)    

:  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต!องเป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่ผ�านการบ�มเพาะ 
                  และเสริมสร!างศักยภาพด!านวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
หน�วยที่  0320053 ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 ไปศึกษาในสาขา Biochemical Engineering 
  เนน การสังเคราะห�และเพิ่มมูลค7าของ Biochemical/ 
         Bio-fuel/ Biogas 
 ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
  จํานวน 1 ทุน 
 

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200207 นางสาวศิรดา ไมตรีจิตต% 

 
 
หน�วยที่  0320054 ตามความตองการของ คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 ไปศึกษาในสาขา Biology/ Microbiology/ Biochemistry/  
  Molecular Biology 
  เนน Microbiomics   
      ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 
  

ได!แก� เลขประจําตัวสอบ 641200653 นางสาวกมลรัตน% แก!วหนูนะ 
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กลุ�มที่  3 (หน�วยที่ 0320053 – 0320055)    

:  ผู!มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน จะต!องเป7นผู!กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาที่ผ�านการบ�มเพาะ 
                  และเสริมสร!างศักยภาพด!านวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
หน�วยที่  0320055 ตามความตองการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 ไปศึกษาในสาขา Robotics Engineering 
  เนน Anthrobotics/ Bio-inspired Robotics 
       ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ@น 
   เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  จํานวน 1 ทุน 
  

- ไม�มีผู!มีสิทธิได!รับทุน - 

  
 

ทั้งน้ี ขอใหผูมีสิทธิไดรับทุนปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เตรียมเอกสาร ดังน้ี 

 1.1 เอกสารประกอบการรายงานตัว  

  1.1.1 ดาวน�โหลดแบบฟอร�มของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th เลือกหัวขอ “บริการ” หัวขอย7อย 
“สําหรับบุคคลท่ัวไป” หัวขอย7อย “การศึกษาต7อต7างประเทศ” หัวขอย7อย “ดาวน�โหลด” “แบบฟอร�ม” ดังต7อไปน้ี 

    1) Medical Certificate / Mental Health Examination         จาํนวน 2  ฉบับ 

(โปรดกรอกแบบฟอร�มตามคําอธิบาย พรอมท้ังเขียนคําว7า “ทุน..(ตามที่ได!รับทุน)................” บริเวณมุมบนขวา
ของแบบฟอร�มในหนาที่ 1 และหนาที่ 5 ของทั้ง 2 ฉบับ)  

    2) คําแนะนาํสาํหรับการตรวจสุขภาพอนามัย          จาํนวน 1  ฉบับ 

    3) หลักเกณฑ�และขอที่พึงทราบในการตรวจสุขภาพร7างกาย           จาํนวน 1  ฉบับ 

    4) เพิ่มเติมสถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย� ก.พ. 7 แห7ง        จาํนวน 1  ฉบับ 

 5) ประวัติส7วนตัวนักเรียนทุนที่จะไปศึกษา ณ ต7างประเทศ             จาํนวน 1  ฉบับ 

 6) Thai Scholar’s Information                    จาํนวน 1  ฉบับ 

 7) หลักเกณฑ�การเพิกถอนการใหทุนรัฐบาล                   จาํนวน 1  ฉบับ 
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 8) ขอยืนยันรับทุน             จาํนวน 1  ฉบับ 

 9) ขอเบิกเงินค7าใชจ7ายก7อนเดินทางไปศึกษา          จาํนวน 2  ฉบับ 

 10) ขอใหจัดซ้ือตั๋วโดยสารเคร่ืองบินสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล           จาํนวน 2  ฉบับ 

  1.1.2 กรอกขอมูลส7วนบุคคลในแบบฟอร�มตามขอ 1.1.1 ใหครบถวน 

  1.1.3 ส7งเอกสารขอ 5) -10) ใหสํานักงาน ก.พ. เลขท่ี 47/111 ถนนติวานนท� ตําบลตลาดขวัญ  
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทางไปรษณีย�ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  

 1.2 เอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาในต�างประเทศ  

  การเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาใหจัดเตรียมตามประเทศท่ีประสงค�จะไปศึกษา 
ในต7างประเทศ ซ่ึงตองเป�นประเทศท่ีกําหนดไวในหน7วยทุนที่สอบได โดยรายการเอกสารปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 1 และส�งให!สํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

2. การรายงานตัวยืนยันการรับทุน 

ผูมีสิทธิไดรับทุนดาวน�โหลดเอกสารการรายงานตัวที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool 
กรอกรายละเอียดพรอมแนบภาพถ7ายบัตรประจําตัวประชาชน ส7งใหสํานักงาน ก.พ. ทาง E-mail: nicharee@ocsc.go.th   
หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2547-1954 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 มิฉะน้ัน จะถือว�าสละสิทธิการรับทุน  

3. การอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลก�อนสมัครสถานศึกษา (Pre-admission Orientation)  

ผูมีสิทธิไดรับทุนลงทะเบียนตอบรับเขาร7วมรับฟpงการอบรมปฐมนิเทศฯ ผ7าน QR Code ทายกําหนดการ 
ในเอกสารหมายเลข 2 ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร 0 2547 1467 หรือ 
E-mail: chantakarn.c@ocsc.go.th 

4. ตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย%ของ ก.พ.  

สํานักงาน ก.พ. จะส7งเอกสารการตรวจสุขภาพและอนามัยไปใหผูมีสิทธิไดรับทุนทางไปรษณีย� และให 
ผูมีสิทธิไดรับทุนไปตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย�ของ ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ ก.พ. 
กําหนด โดยผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองชําระค7าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและอนามัย ตามอัตราที่กําหนด  

 หากผูใดไม7ไปรายงานตัว หรือไปรายงานตัวแลวไม7รับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย�
ของ ก.พ. ตามวัน เวลาที่กําหนด โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบจะถือว7าสละสิทธิในการรับทุนคร้ังน้ี 
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 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก7ผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

1. ไม7ผ7านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย�ของ ก.พ.   
2. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไม7เดินทางไปศึกษาวิชา  

ณ ต7างประเทศ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 3. เป�นผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม7อยู7ในมาตรฐาน หรือไม7เหมาะสม หรือไม7ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด   
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   22    เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

(ลงช่ือ)                   สิริฤกษ�  ทรงศิวิไล 

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

สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


