
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิได้รับทุนภายใต้โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  รอบท่ี ๓ 

   
 

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาที่มุ่งหวังให้เกิด
การบูรณาการ การเชื่อมโยงงานวิจัยและการผลิตกำลังคนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
รวมทั้งเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ และโครงการฯ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ใน ๓ หลักสูตร ได้แก่ 
วิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และวิศวกรรมพลังงาน
และทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี้ โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
โตเกียว (TAIST-Tokyo Tech)  ไดด้ำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
และมีสิทธิได้รับทุนภายใต้โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั ้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๓ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

  
ประกาศนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้ 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) 
ผู้อำนวยการ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิได้รับทุนภายใต้โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบท่ี ๓ 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งข้ันสูง  
(Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE) จำนวน ๑ คน ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา 

๑ นายพิจักษณ์  ชินวาณิชย์เจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๒. หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Artificial Intelligence and Internet of Things: AIoT) จำนวน ๙ คน ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา 
๑* Mr. Kyaw Maung Maung Thwin สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๒ Mr. Limhourlaurent Meam สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๓ Mr. Wetu  Vexo สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๔* นางสาวกรชนก  กระจ่างเย่า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๕ นายภูชิต  วิชชุตานนท์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๖ Miss Ei Thandar Phyu มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๗ Miss Nang Aeindray Kyaw มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘ นายโสภณวิชญ์ เจริญวงศ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๙ นายอัษฎางค ์ สมบูรณ์ผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หมายเหตุ  ลำดับที่ ๑ เป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์ โดยใช้เงินทุนส่วนตัว 

  ลำดับที่ ๔ เป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิได้รับทุน SIIT Quota Scholarship 
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๓. หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน  
(Sustainable Energy and Resources Engineering: SERE) จำนวน ๑๑ คน ดงันี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา 

๑ Miss Chakrya Theap มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒ Mr. Hein Htet Oo มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓ Miss Moh Moh Han มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔ Miss Saw Yu Nwe มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๕ Mr. Ye Linn Oo มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๖ Miss Thae Su Win มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๗* Mr. Aung Khant Zaw สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๘ Mr. Siswoyo  Prasetyo สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๙* Mr. Zar Ni Thein Htay สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๑๐ Mr. Zaw  Kyaw สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑๑ นางสาวมิลิน  เหล็กหมื่นไวย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หมายเหตุ ลำดับที่ ๗ และ ลำดับที่ ๙ เป็นตัวสำรองผู้ผ่านการสัมภาษณ์จากรอบที่ ๒ โดยถูกเรียก 
 เป็นตัวจริงในรอบที่ ๓ 

ตัวสำรองผู้ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน ๑ คน ดังนี้  

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา 
๑ Mr. Nway Aung มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หมายเหตุ 
๑. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี 
โดยเป็นเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยตามสังกัดของนักศึกษา 
เงื่อนไขการสนับสนุนเงินทุนจากมหาวิทยาลัยให้เป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยในการพิจารณา   
๒. การพิจารณาตัวสำรองผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่ ๑, ๒, และ ๓ จะดำเนินการในกรณีท่ีผู้ผ่านการสัมภาษณ์
ตัวจริงสละสิทธิ์ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจะนำคะแนนผลการประเมินโดยรวมของตัวสำรอง 
ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุกรอบมาเปรียบเทียบกัน  
๓. ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิได้รับทุนในทุกหลักสูตรตามรายชื่อในประกาศฯ นี้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ยืนยันการเข้าศึกษาในโครงการ TAIST-Tokyo Tech ตามแบบฟอร์ม F02 Enrollment 
Confirmation Form for TAIST-Tokyo Tech ทาง email: taist@nstda.or.th ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ (Download แบบฟอร์ม https://bit.ly/3IPzAMp ) 

๓.๒ ติดต่อเจ้าหน้าที่และอาจารย์ตามหลักสูตรและสังกัดมหาวิทยาลัย ตามที่ปรากฏข้างล่าง เพ่ือ
สมัครเข้าศึกษาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

https://bit.ly/3IPzAMp


๔ 
 

- หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั ้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
(เจ้าหน้าที่ คุณหฤษฎ์ สิริโภคากร, harit.si@outlook.co.th)   
(ผู้อำนวยการหลักสูตร รศ.ดร.ปรีชา การินทร์, preechar.ka@kmitl.ac.th)   

- หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งข้ันสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(เจ้าหน้าที่ คุณปวีนา สุภศร, paweena.sup@kmutt.ac.th)   
(ผู้อำนวยการหลักสูตรร่วม รศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข, vitoon.uth@kmutt.ac.th)   
- หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน ็ตของสรรพสิ ่ง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิร ินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(เจ้าหน้าที่ คุณณรัตน์สิตา ไตรรัตน์ธนัน, naratsita@siit.tu.ac.th)   
(รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร ดร.สมฤดี ดีไพศาล, somrudee@siit.tu.ac.th) 

- หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(เจ้าหน้าที่ คุณนวลปรางค์ กลัดมุข, fengnpg@ku.ac.th)  
(ผู้อำนวยการหลักสูตรร่วม ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย, fengdus@ku.ac.th)   

- หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(เจ้าหน้าที่ taist.sere@gmail.com)  
(ผู้อำนวยการหลักสูตร รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล, fengsia@ku.ac.th)  

- หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื ่อความยั ่งยืน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(เจ้าหน้าที่ คุณมณฑิชา อุ่ยสกุล, monthicha@siit.tu.ac.th)   
(ผู้อำนวยการหลักสูตรร่วม รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต, pakorn@siit.tu.ac.th)  

*สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

************************************************** 
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