
  
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล ตามความตองการ               

ของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2559 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
---------------------- 

 
 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข#งขัน  
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2559 (ทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา) และไดดําเนินการสอบขอเขียนไปแลว  นั้น 

 บัดนี้   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข#งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล#าเรียนหลวง       
และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ไดประมวลผลการสอบขอเขียน      
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนดังกล#าว 
ดังต#อไปนี้ 
 
หน�วยท่ี 0131401 
 
 

ตามความตองการของกรมประชาสัมพันธ9 
ไปศึกษาสาขาวิชา Communication 

วิชาเอกหรือเนนทาง International Communication/  Corporate Communication/   

                         Mass Communication 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือสหราชอาณาจักร 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301496 นางสาวคัมภีร9พร สันติพจนา 

591302784 นางสาววรรณพร สุรวรเชษฐ 

591303350 นางสาวพิมพ9นภา พูลเพ่ิมทรัพย9 

591303392 นางสาวธรรมิกา แสวงศรี 

591303466 นางสาวปUยธิดา สุวรรณทวี 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 0131402 
 
 
 

ตามความตองการของกรมประชาสัมพันธ9 
ไปศึกษาสาขาวิชา Media and Information Studies 

วิชาเอกหรือเนนทาง Information Technology/ Digital Media 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา     
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300424 นางสาวกิตติยา ดาราฉาย 

591300704 นางสาวชลกาญจน9 อินเจริญศักด์ิ 

591301628 นางสาวสุธาวัลย9 จิรันดร 

591301771 นายชคภัทร อุตตมะโยธิน 

591302121 นางสาวศิลดา โรจน9รัตนเกียรติ 
 
 

หน�วยท่ี 0131403 
 

ตามความตองการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกหรือเนนทาง International Trade 
ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป                
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

591300115 นางสาวฤทัย อ#อนนอม 

591300633 นางสาวณิชา มัญชุศรี 

591300938 นางสาวภัทรพร วงษ9จันทร9 

591301156 นายคนธ9พงษ9 ธรรมอธิวิทย9 

591303375 นายพศิน บุญเพ่ิม 

591303743 นางสาวพิมพิกา ประสานศักด์ิสกุล 
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หน�วยท่ี 0131404 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 
วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐศาสตร9นโยบาย 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป     
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300023 นายวิชาญ กุลาตี 

591300830 นางสาวภรณ9ณิญา ประจักษ9จิตร9 

591300953 นายกฤติน ภักดีเสนา 

591301024 นางสาวทัศน9วรรณ เหล#าเจริญเกียรติ 

591303257 นางสาวณัฏฐนิช นพนิช 
 
 

หน�วยท่ี 0131405 
 

ตามความตองการของสํานักงานสภาความม่ันคงแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา National Security Policy/ Security Studies 
วิชาเอกหรือเนนทาง National Security Policy/ Security Studies 

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

591300186 นายวชิรยงยศ ทิมาบุตร 

591300277 นางสาวปทิตตา กวินชุติภัทร9 

591300419 นางสาวทักษพร นอยแกว 

591300544 นายฆนัทกิตต์ิ ทองพูล 

591301272 นายปุณณวิทย9 หาญไพบูลย9 
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หน�วยท่ี 0131406 
 

ตามความตองการของสํานักงานสภาความม่ันคงแห#งชาติ 
ไปศึกษาสาขาวิชา Human Resource Development 
วิชาเอกหรือเนนทาง Human Resource Development 
ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา     
จํานวน  1  ทุน 

                      

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300019 นายเสฏฐวุฒ ิ อุดาการ 

591300324 นางสาวพิมพลอย วิวัฒนาไพบูลย9ลาภ 

591300624 นางสาวอัญมณี สีทองสุก 

591302373 นายดนุธรรม วรพิพัฒน9 

591303421 นางสาวปUยะพร ทองไทยสิน 

591303585 นางสาวนาฎสุภา เขียวเขวา 
 
 

หน�วยท่ี 0131407 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative law) 

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายระหว#างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ  

                         (International and Comparative Law) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

591300022 นางสาวสุภาวดี สิริฤกษ9วิภาส 

591301770 นายปฏิภาณ ปUติพัทธ9พงศ9 

591301881 นายพิพัฒน9 เจริญสุข 

591302786 นางสาวญาณินท9 ศิริลักษณ9 

591303200 นายรวินท9 เหราบัตย9 
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หน�วยท่ี 0131408 
 

ตามความตองการของสํานักงาน ก.พ. 

ไปศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย9 (Human Resource Development) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  2  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300820 นางสาวมัชฌิมา แกวพรหม 

591301180 นางสาววรรณวนัช ศิริจินดาพันธ9 

591301197 นางสาววันวิสาข9 อ้ึงเจริญ 

591301268 นางสาวพิชชา ศิลปสุวรรณ 

591302634 นายศิวะ สายสังข9 

591303521 นางสาวณัญฉรียา รัตนพันธุ9 
 
 

หน�วยท่ี 0131409 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 (Economics) 
วิชาเอกหรือเนนทางแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค (Econometrics) 

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                             หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591302653 นายพิชญ9 จงวัฒนากุล 
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หน�วยท่ี 0131410 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Econometrics/ Applied Statistics 

วิชาเอกหรือเนนทาง Applied Statistics for Social Development Policy/  

                           Social Indicators Development/ Social Development model 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300026 นายปถวี สาระวรรณ 

591301453 นายศุภณัฐ พรมอนันต9 

591303147 นางสาวเปรมณัช กาญจนวิฬา 

591303917 นายชาณุกร สวัสดี 
 
 

หน�วยท่ี 0131411 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Urban and Regional Planning and Studies 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300555 นางสาวณุภา นันทเกียรติ 

591301082 นางสาวกัญญาดา นิจจรัลกุล 

591301742 นายจักรี ชูศรีทอง 

591301785 นางสาวพลอย ภมรสุพรวิชิต 

591301837 นางสาวพิมพิชญา ทัพอินพรหม 
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หน�วยท่ี 0131412 
 

ตามความตองการของกรมธนารักษ9 

ไปศึกษาสาขาวิชา Real Estate/ Real Estate Finance/ Property Study 

วิชาเอกหรือเนนทางประเมินราคาทรัพย9สิน 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300084 นางสาวนวรัตน9 เปรมโยธิน 

591301350 นางสาวฐิตาพร ธราพร 

591301403 นายศรัณย9กฤช ธนพัฒน9กิติโรจน9 

591301452 นางสาวธันญา วัฒนคุม 

591303751 นางสาวนิธิวรรณ  ตากสกุล 
 
 

หน�วยท่ี 0131413 
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 (Economics) 

วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐมิติ (Econometrics) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                           ญ่ีปุtน หรือนิวซีแลนด9 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300582 นายธันวา บัวแดงดี 

591303341 นายไชยภัทร ริยะกุล 

591303728 นางสาวสุภัทรารัตน9 สุพรหม 
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หน�วยท่ี 0131414 
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมาย หรือกฎหมายภาษีอากร 

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายภาษีอากรดานภาษีสหภาพยุโรป (EU Tax Law) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร ไอร9แลนด9เหนือ หรือราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300609 นายณัฐวิช ศิริกาญจน9 

591301079 นายณัฐดนัย ใจเจตน9สุข 

591301532 นายกรภัทร9 สุขุมเมฆ 

591301710 นายกนต9ธร กาญจนาศรีโรจน9 

591303065 นางสาวฐิตาภา ฤทัยสวัสด์ิ 
 
 

หน�วยท่ี 0131415 
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) 

วิชาเอกหรือเนนทางการเงิน (Finance) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                           ญ่ีปุtน หรือนิวซีแลนด9 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300676 นายพีรณัฐ สุปUนานนท9 

591300714 นางสาวสุวภัทร ทาสวัสด์ิ 

591301035 นายพัทธดนย9 ลีละสิริ 

591301555 นางสาวอรรัมภา จุลละพราหมณ9 

591303553 นางสาวพิมพ9ชนก นกนอย 
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หน�วยท่ี 0131416 
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) 

วิชาเอกหรือเนนทางโลจิสติกส9 (Logistics) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สหพันธ9สาธารณรฐัเยอรมนี 
                           เครือรัฐออสเตรเลีย ญ่ีปุtน หรือนิวซีแลนด9 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301797 นายชนินทร วีระพงศ9 

591301916 นางสาวสุชา ไวยนิยี 

591302623 นางสาวณัฐนิช อารยะจารุ 

591304151 นางสาวเจตน9นภิศ เศรษฐวัฒนากุล 

591304220 นายคุณนิธิ กิตติสุพัฒน9 
 
 

หน�วยท่ี 0131417 
 

ตามความตองการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Public Policy/ Public Administration/ 

                       Project Analysis หรือเศรษฐศาสตร9 หรือการเงิน หรือบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกหรือเนนทาง Public Policy/ Public Administration/ 

                           Project Analysis หรือเศรษฐศาสตร9 หรือการเงิน หรือบริหารธุรกิจ 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป ญ่ีปุtน หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300629 นางสาวบัณฑิตา สมัย 

591300888 นายภาณุพงศ9 บรรยงพิศุทธิ์ 

591301556 นางสาวมารยาท กันตะโอภาส 

591303595 นางสาวณัฐสรัญกร กิจธรธรรม 

591303805 นางสาวกรุณา นัครา 
 



- 10 - 
 

 
หน�วยท่ี 0131418 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 

วิชาเอกหรือเนนทางการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร9ระหว#างประเทศ 
ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ9สาธารณรฐัเยอรมน ี

                           สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือญ่ีปุtน 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300499 นางสาวศุภกานต9 ครองสินทรัพย9 

591300739 นายณัชพล ลิ้มเจริญสุข 

591301661 นางสาวพิมพ9วิไล กิจจนะพานิช 

591303122 นางสาวจงรัก กองกําชัย 

591304247 นายนัทธพงศ9 ภู#ทอง 
 
 

หน�วยท่ี 0131419 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกหรือเนนทางการเงิน การธนาคาร หรือการประกันภัย 
ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ9สาธารณรฐัเยอรมน ี

                           หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300975 นางสาวกรรณิการ9 เป{นสี 

591301535 นางสาวฐิตาพร แซ#โคว 

591301536 นางสาวกชนันท9 ธีปฏิกานนท9 

591303841 นายณัฐภัทร พุทธารี 

591303896 นายธนาพันธ9 อัครเดชากร 
 
 
 



- 11 - 
 

 
หน�วยท่ี 0131420 
 

ตามความตองการของกรมการขาว 

ไปศึกษาสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรมเกษตร 

วิชาเอกหรือเนนทางพัฒนาผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรมเกษตร 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป 

                           หรือนิวซีแลนด9 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301418 นายปกรณ9เกียรติ  แสนรุ#งโรจน9 

591301883 นางสาวอาภาวี ศุภพงศ9 

591302776 นางสาวนัทธมน สุวรรณพรหม 

591302859 นายพีรพงศ9 พูลพันธ9 

591303019 นางสาวณมน วัฒนกิจ 
 
 

หน�วยท่ี 0131421 
 

ตามความตองการของกรมการขาว 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหาร 

วิชาเอกหรือเนนทางวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหาร 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป 

                            หรือนิวซีแลนด9   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300031 นางสาวนภสร บุณยะวุฒกุล 

591301577 นางสาวธัญญา เศรษฐา 

591302114 นางสาวสุพรรณิการ9 ป|กเคธาติ 

591302133 นางสาวนวพร มัคสมุทร9 

591304357 นางสาววิภาดา วรรณธัญญารัตน9 
 
 
 



- 12 - 
 

 
หน�วยท่ี 0131422 
 

ตามความตองการของกรมการขาว 

ไปศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ9และพัสดุ 

วิชาเอกหรือเนนทางเทคโนโลยีการบรรจุ 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป 

                           หรือนิวซีแลนด9 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิเข$ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 

หน�วยท่ี 0131423 
 

ตามความตองการของกรมการขาว 

ไปศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร (Business Management) หรือ 

                     กลยุทธ9การตลาด (Strategic Marketing) 

วิชาเอกหรือเนนทางบริหารธุรกิจการเกษตร หรือการตลาด 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300401 นางสาวอุดมลักษณ9 วิเศษอักษร 

591300471 นายณัฐพงศ9 ตานพิพัฒน9 

591300591 นายปรีชา พูลสวัสด์ิ 

591301500 นางสาวณภัทร ประเสริฐสุวรรณ 

591302771 นางสาวพัฐชญาณ9 พิริยธนศักด์ิ 
 
 
 
 
 



- 13 - 
 

 
หน�วยท่ี 0131424 
 

ตามความตองการของกรมส#งเสริมสหกรณ9 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกหรือเนนทาง Strategic Management 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  

                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป ญ่ีปุtน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

                            สาธารณรัฐเกาหลี หรือสาธารณรัฐสิงคโปร9 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300134 นางสาวพิชชาภรณ9 ชัยรุ#งเรืองฤทธิ์ 

591301111 นางสาวธนัชชา ปากคลอง 

591301200 นางสาวสาธิตา สุทธิไตรรงค9 

591302360 นางสาวป|ญญพัชร มาพบสุข 

591304085 นางสาวอภิชญา บุญชูจรัส 
 
 

หน�วยท่ี 0131425 
 

ตามความตองการของกรมส#งเสริมสหกรณ9 

ไปศึกษาสาขาวิชา Business Administration/ Accounting 

วิชาเอกหรือเนนทาง Accounting 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย 
                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป ญ่ีปุtน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

                            สาธารณรัฐเกาหลี หรือสาธารณรัฐสิงคโปร9   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300836 นายธินวรรธน9 อนันตธนะสาร 

591301902 นางสาวศุภวรรณ พรหมบุญ 

591303349 นางสาวสุภัชญา เดชนิรัติศัย 
 
 
 



- 14 - 
 

 
หน�วยท่ี 0131426 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ไปศึกษาสาขาวิชา Economics 
 วิชาเอกหรือเนนทาง Human Resource Economics  

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  

                             หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิเข$ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 

หน�วยท่ี 0131427 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ไปศึกษาสาขาวิชา Information Technology 

วิชาเอกหรือเนนทาง Information Technology Management 

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  

                             ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือนิวซีแลนด9   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591302851 นางสาวศิรินทรา แว#วศรี 
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หน�วยท่ี 0131428 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 

วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐศาสตร9การขนส#ง (Transport Economics) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                            ญ่ีปุtน หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591302030 นางสาวศุภราภรณ9 รอดไฝ 

591302369 นายธนบดี บุญสงเคราะห9 

591303054 นายณภัทร กิตติวงศ9โสภณ 
 
 

หน�วยท่ี 0131429 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 (Economics) 

วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐศาสตร9การขนส#ง (Transport Economics) หรือ 

                          เศรษฐศาสตร9ระหว#างประเทศ (International Economics) หรือ Logistic 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300383 นางสาวณัฐพร โพธิยอด 

591300701 นางสาวณิชาปวีณ9 กกกําแหง 

591301227 นางสาวชญานิศ สมสุข 

591301784 นายกฤศณัฏฐ9 ณ นคร 

591303398 นางสาววิรากานต9 รักษ9สมบูรณ9 
 
 
 
 
 



- 16 - 
 

 
หน�วยท่ี 0131430 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)/  

                       วิศวกรรมยานยนต9 (Automotive Engineering) 

วิชาเอกหรือเนนทางวิศวกรรมยานยนต9 (Automotive Engineering) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุtน 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300893 นายธนวัฒก9 บุญป|ญญา  

591302065 นายภานุกร กรุสวนสมบัติ 

591302171 นายวริศ สุกิตติพัฒนากุล 
 
 

หน�วยท่ี 0131431 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชา Transport Information Technology /  

                        Intelligent Transportation System 

วิชาเอกหรือเนนทาง Transport Information Technology /  

                           Intelligent Transportation System 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสหพันธ9สาธารณรัฐเยอรมนี     
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591302037 นางสาวชะไมพร แสงเพชร 

591302371 นางสาวณัฐณิชา แสงศศิธร 

591303098 นายดิษรินทร9 วงศ9เกษมจิตต9 

591303283 นายรัชเดช มาประเสริฐ 

591303417 นายฐิติวัฒน9 ปUยธํารง 
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หน�วยท่ี 0131432 
 

ตามความตองการของกรมท#าอากาศยาน 

ไปศึกษาสาขาวิชาการเดินอากาศ 

วิชาเอกหรือเนนทาง Aviation/ Aerospace Safety Systems  

                           (ระบบความปลอดภัยดานการเดินอากาศและหวงอากาศ) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300798 นายจอมไผท อุดมสมพร 

591301253 นายณัฐ วรรณวาส 

591302193 นายณธศักย9 สินลิขิตกุล 

591302683 นายกีรติ สืบกิจวรรณชัย 

591304167 นายอธิพร สุขสมพร 
 
 

หน�วยท่ี 0131433 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวง 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 

วิชาเอกหรือเนนทาง Pavement Engineering/ Geotechnical Engineering 
ระดับปริญญาโท   ณ  ต#างประเทศ   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300695 นายอภิเดช สกุลณียา 

591301847 นายอธิษฐาน เดชะสุรวานิชย9 

591302168 นายภานุเดช ชุ#มเย็น 

591302813 นายพีรยศ เขมะโยธิน 

591303693 นายกวี สุวรรณวิทยา 
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หน�วยท่ี 0131434 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวงชนบท 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือการบํารุงรักษาถนนและสะพาน  

                       (Road and Bridge Maintenance) 

วิชาเอกหรือเนนทางวิศวกรรมปฐพีเทคนิค และฐานราก  

                          (Geotechnical and Foundation Engineering) หรือ 

                          วิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering) หรือ 

                          วิศวกรรมงานทาง (Highway Engineering) หรือ 

                          วิศวกรรมขนส#ง (Transportation Engineering) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือญ่ีปุtน 
จํานวน  2  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300563 นางสาวสาริศา นาคะรัตนากร 

591300772 นายตนไผ# ประภาพกุล 

591301009 นายวรัญ�ู พันธ9กระวี 

591302916 นายสิทธินนท9 แกวสว#าง 
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หน�วยท่ี 0131435 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวงชนบท 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือการบํารุงรักษาถนนและสะพาน  

                       (Road and Bridge Maintenance) 

วิชาเอกหรือเนนทางวิศวกรรมปฐพีเทคนิค และฐานราก  

                          (Geotechnical and Foundation Engineering) หรือ 

                          วิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering) หรือ 

                          วิศวกรรมงานทาง (Highway Engineering) หรือ 

                          วิศวกรรมขนส#ง (Transportation Engineering) 

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                             ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือญ่ีปุtน   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300185 นายศิวารักษ9 อุ#นศิวิไลย9 

591301930 นางสาวยุติวดี ภิญโญโชติวงศ9 

591302052 นายชลธิศ เจริญวงษ9 
 
 
 

หน�วยท่ี 0131436 
 

ตามความตองการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ไปศึกษาสาขาวิชา Geology หรือ Geophysics 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300259 นางสาวศุภานน ไกรวงศ9 

591300272 นางสาวขวนขวาย ดารานนท9 

591300618 นางสาวภัทราพร เตโจ 

591301584 นายสรวัชร เสียงพิภพ 

591302569 นางสาวณิชา อนเอ่ียม 

591302829 นางสาวนันทินี ศรีสุข 
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หน�วยท่ี 0131437 
 

ตามความตองการของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร9การคา 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 (Economics) 

วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐศาสตร9ธุรกิจ (Business Economics) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
จํานวน  2  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300247 นางสาววรรณวิกา ภาคธูป 

591301002 นายสรณ9สกุล เถาหมอ 

591301258 นายนริศ สังข9ไพโรจน9 

591301330 นางสาวพธู โพธินําแสง 

591302447 นายศุภชัย แสงทอง 

591302594 นางสาวอาภาภัทร ธนาสุวกิจ 
 
 
 

หน�วยท่ี 0131438 
 

ตามความตองการของกรมการคาต#างประเทศ 

ไปศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

วิชาเอกหรือเนนทางบัญชีตนทุน หรือบัญชีบริหาร หรือ Forensic Accounting 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300377 นางสาวศุภกร ชีวะเสรีชล 

591300644 นางสาววรินทรา ทิศาวงศ9 

591300887 นางสาวจิตจุฑา เพชรดํารงค9สกุล 

591302254 นายภัทรกฤช สัยงาม 

591303405 นางสาวอารยา พลพิลา 
 
 
 
 



- 21 - 
 

 
หน�วยท่ี 0131439 
 

ตามความตองการของกรมการคาภายใน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Electrical and Computer Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Electronic Circuit หรือ Hardware and Computer Architecture 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301875 นางสาวรมิตา ปU�นสุวรรณคุปต9 

591302281 นางสาวรุจิรา ละกะเต็ม 
 
 
 

หน�วยท่ี 0131440 
 

ตามความตองการของกรมการคาภายใน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Electrical and Computer Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Hardware and Computer Architecture   

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591302478 นายวรันธร เวฬุวนารักษ9 

591304224 นายรณชัย ศรีธวัช ณ อยุธยา 
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หน�วยท่ี 0131441 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ไปศึกษาสาขาวิชา Commerce หรือ Business 

วิชาเอกหรือเนนทางการตลาด 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300813 นางสาวนัทธ9หทัย จาตุรนต9เกาศัลย9 

591300851 นางสาววราภรณ9 ด#านศิริ 

591301133 นางสาวอัญชิสา โภคะมณี 

591303014 นายณัฐนัย เอกนรวุฒิ 

591303550 นางสาวรติมา ศิริสวัสด์ิศิลป� 
 
 
 

หน�วยท่ี 0131442 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ไปศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

วิชาเอกหรือเนนทาง Accountancy หรือ Professional Accounting 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300771 นางสาวชุติกานต9 ปาณิกวงษ9 

591301304 นางสาวนพขจี บุญยรัตพันธุ9 

591301798 นางสาวธนพร มีอยู#เต็ม 

591301888 นางสาวสิตานัน วงศ9มณฑา 

591302511 นางสาวกัลยกร ด#านกุลชัย 
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หน�วยท่ี 0131443 
 

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Counseling Psychology 

วิชาเอกหรือเนนทาง Cognitive Behavioral Therapy/ Behavioral Modification/ 

                          Intervention Program 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300268 นางสาวอวิกา กําลังเก้ือ 

591302106 นางสาวนฤมล บุลวรรณ9 

591302222 นางสาวปริณดา วงศ9ศิริขจร 

591302769 นางสาวนลพรรณ ส#งเสริม 
 
 
 

หน�วยท่ี 0131444 
 

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Social Work 

วิชาเอกหรือเนนทาง Clinical Practice in Child and Family Services หรือ 

                         Community Mental Health Services  

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300788 นางสาวอุ#นรัก สิริชัยตระกูล 

591301390 นางสาวพัชรพร ศรีหัตถกรรม 

591301455 นางสาวมนัสชนน9 คุณาพรสุจริต 

591302753 นางสาวชญานี วงศ9สุริยนันท9 
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หน�วยท่ี 0131445 
 

ตามความตองการของกรมบังคับคดี 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมาย (Laws) 

วิชาเอกหรือเนนทาง 1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ#ง เนนการบังคับคดี   

                                 (Civil Procedure Focus on Civil Enforcemant) หรือ                   

                             ๒. กฎหมายลมละลาย หรือ กฎหมายการฟ��นฟูกิจการของลูกหนี้  

                                 (Business Reorganization Laws/ Bankruptcy Law/  

                                  Insolvency Law) หรือ 

                             ๓. กฎหมายการระงับขอพิพาททางเลือก (Alternative Dispute 

                                  Resolution/ Mediation) หรือ        

                             ๔. กฎหมายเศรษฐกิจ หรือ การคาระหว#างประเทศ หรือ  

                                   กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ หรือ กฎหมายสหภาพยุโรป 

                                 (International Economic Law/  

                                  Law of International Trade/ International Trade/  

                                  International Commercial Arbitration) 
ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป นิวซีแลนด9 หรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300325 นางสาวศศิไพลิน ชัยศรีโชติ 

591300636 นางสาววริศรา สุรเดช 

591301287 นางสาววิภาสศรี  นิยมพฤกษ9 

591301680 นายกิตติศักด์ิ ศิริสุทธิเดชา 

591302115 นางสาวนภมณฑ9 เตวิทย9 อินทรลิบ 

591302351 นางสาวจิตติสา พงศ9มรกต 
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หน�วยท่ี 0131446 
 

ตามความตองการของกรมบังคับคดี 

ไปศึกษาสาขาวิชาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกหรือเนนทางการธนาคารและการเงิน 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิเข$ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 

หน�วยท่ี 0131447 
 

ตามความตองการของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Special Education (การศึกษาพิเศษ) 

วิชาเอกหรือเนนทางนวัตกรรมดานการศึกษา 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301631 นางสาวณมน ชื่นเจริญสุข 

591301773 นางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ 

591302493 นางสาวไอยดา กลิ่นอน 

591302510 นายศุภณัฐ อรรถวุฒิปกรณ9 
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หน�วยท่ี 0131448 
 

ตามความตองการของกรมราชทัณฑ9 

ไปศึกษาสาขาวิชาอาชญาวิทยา หรือ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminology หรือ 

                     Criminal Justice) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300227 นางสาวณัฐชยา พรหมแกว 

591301934 นางสาวธนัชพร ระวังเหตุ 

591302388 นางสาวปUลันธนา ไทรงาม 

591302910 นางสาวพันธุ9พิศุทธ9 ธัมมวิสิฐกุล 

591302991 นายภูมิบุญ ผจงวงศ9 
 
 

หน�วยท่ี 0131449 
 

ตามความตองการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Cyber Security หรือ Criminal Justice 

วิชาเอกหรือเนนทาง Cyber Security หรือ Human Factors หรือ White Collar Crime 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300190 นายยินดี ลิมปUเวศน9 

591300393 นายณัฐวร โภคาธิกรณ9 

591301389 นายศุภฉัตร โอฬารวณิช 

591302103 นางสาวกัลยทรรศน9 วนิชชานนท9 

591302203 นางสาวสุพิชฌาย9 ฐิติสมบูรณ9 

591303242 นางสาวกัญณิฌา หวังมุทิตากุล 
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หน�วยท่ี 0131450 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 

วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐมิติ 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด9 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300495 นายฐิติพงศ9 อมรธรรมนิยม 

591301032 นายณฐกร วิสุทธิโก 

591301348 นางสาวฐนันท9ณัฐ พันธ9เมฆากุล 
 
 

หน�วยท่ี 0131451 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 

วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐศาสตร9แรงงาน 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด9   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301225 นางสาวพิณทิพย9 อนันจิ๋ว 
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หน�วยท่ี 0131452 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาฝ&มือแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Advanced Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Engineering 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301126 นางสาวรดี มกรานนท9 

591301305 นางสาวนาถฤดี รวมทวี 

591303214 นางสาวธีวรัญญ9 จันสุระวงษ9 

591303238 นายณภัทร ไชยพันธุ9 

591303568 นายธนกร ปลั่งพงษ9พันธ9 
 
 

หน�วยท่ี 0131453 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาฝ&มือแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Applied Labour Economics for Development 

วิชาเอกหรือเนนทาง Economics for Development 

ระดับปริญญาโท   ณ  สาธารณรัฐอิตาลี     
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301479 นางสาวอติกานต9  พิลานันท9 

591301629 นางสาวปริณดา คงคะจันทร9 

591301906 นายณัฐพล นันทาวิวัฒน9 
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หน�วยท่ี 0131454 
 

ตามความตองการของสํานักงานประกันสังคม 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือการเงิน (Finance) หรือ  

                     บัญชี (Accounting) หรืออสังหาริมทรัพย9 (Real Estate) หรือ  

                     วิศวกรรมทางการเงิน (Financial Engineering) หรือ  

                     การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

วิชาเอกหรือเนนทางการบริหารการลงทุน (Investment Management) หรือ  

                        วิศวกรรมทางการเงิน (Financial Engineering) หรือ 

                        บัญชี (Accounting) หรืออสังหาริมทรัพย9 (Real Estate)  

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300906 นายกฤษดา ตันดุลยเสรี 

591301298 นายพิภัช บุญเพ่ิม 

591302197 นายกัญจน9 ป|ญจทรัพย9สิน 

591302616 นายศุภกฤต บวรธรรมปUติ 

591303532 นายภัสพร อรุณเจริญสุข 
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หน�วยท่ี 0131455 
 

ตามความตองการของสํานักงานประกันสังคม 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมทางการเงิน  (Financial Engineering) หรือ  

                     คณิตศาสตร9ทางการเงิน (Financial Mathematics) หรือ  

                     การเงินเชิงปริมาณ (Computational Finance) 

วิชาเอกหรือเนนทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หรือ  
                        การบริหารการลงทุน (Investment Management) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป     
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300063 นางสาววิภาดา วรรณศิวพร 

591300487 นายปวิธ ต้ังเจริญ 

591300826 นายธนกร ทองมาก 

591301421 นายภัทรพล กุศลาภิรมย9 

591303294 นางสาวพรรณภัทร9 จันทร9ไพแสง 
 
 

หน�วยท่ี 0131456 
 

ตามความตองการของสํานักงานประกันสังคม 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือการเงิน (Finance) หรือ  

                     บัญชี (Accounting) 

วิชาเอกหรือเนนทางการเงิน (Finance) หรือบัญชี (Accounting) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300056 นายพชร นิมบุญจาช 

591301561 นายวรฐ ทรงฤกษ9 

591302071 นางสาวพรอาภา พุทธพิทักษ9 

591303485 นายชนันท9 จรุงชัยศรี 

591304065 นางสาวบุญนันท9 พืชฟู 
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หน�วยท่ี 0131457 
 

ตามความตองการของกรมวิทยาศาสตร9การแพทย9 

ไปศึกษาสาขาวิชา Pharmaceutical Sciences 

วิชาเอกหรือเนนทาง Biopharmaceutical Sciences 

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือญ่ีปุtน   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300522 นางสาวพรพรหม คล#องคํานวณการ 

591300678 นางสาวตุลยา พึงไชยพัฒน9 

591300951 นายภาณุพันธ9 ป|ญญาใจ 

591301244 นางสาววริยา สารรัตนะ 

591301486 นางสาวดาลัด วโรภาสตระกูล 
 
 

หน�วยท่ี 0131458 
 

ตามความตองการของกรมวิทยาศาสตร9การแพทย9 

ไปศึกษาสาขาวิชา Medical Genetics 

วิชาเอกหรือเนนทาง Human genetics   

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                             ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือญ่ีปุ�น 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301627 นางสาวสายชนม9 จาตุรันตบุตร 

591302793 นางสาวป|ญจมาพร ศรีเคน 

591303281 นายศุภณัฐ ลุมพิกานนท9 

591303376 นายสิรวิชญ9 จิรวรรณาภรณ9 

591303535 นางสาวฐานิช แสงสุวรรณนุกุล 
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หน�วยท่ี 0131459 
 

ตามความตองการของกรมสุขภาพจิต 

ไปศึกษาสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทาง Communication Sciences and Disorders 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิเข$ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
 
 

หน�วยท่ี 0131460 
 

ตามความตองการของกรมสุขภาพจิต 

ไปศึกษาสาขาวิชา Child and Adolescent Mental Health/  
                      Human Development and Early Childhood Disorders 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591304307 นางสาววศินี คุมแสง 
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หน�วยท่ี 0131461 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค9การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชาฟUสิกส9 หรือวิศวกรรมศาสตร9ระบบเครื่องเร#งอนุภาค 

วิชาเอกหรือเนนทางฟUสิกส9 หรือวิศวกรรมของระบบเครื่องเร#งอนุภาค 
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  
                             ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือญ่ีปุtน   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิเข$ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
 

หน�วยท่ี 0131462 
 

ตามความตองการของสํานักงานการตรวจเงินแผ#นดิน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Public Law (กฎหมายมหาชน) 

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายการคลังและภาษีอากร 

ระดับปริญญาโท   ณ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301459 นายนพณัช สกุลเกษมชัย 

591303750 นางสาวพรนภา ว#องวุฒิพรชัย 

591304086 นายธราเทพ กลิ่นจันทร9 
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หน�วยท่ี 0131463 
 

ตามความตองการของสํานักงานการตรวจเงินแผ#นดิน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Environmental  Management 

วิชาเอกหรือเนนทาง Environmental  Management 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหราชอาณาจักร   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300426 นางสาววริษฐา มีทวี 

591301829 นางสาวนันทนัช วรคุณพิเศษ 

591302238 นายภัทรเศรษฐ9 อาชวุฒิกุลวงศ9 

591302405 นางสาวจุฑาทิพ รุณสุข 

591302830 นางสาวรัตติกาล นามสีฐาน 
 
 
 
 

หน�วยท่ี 0131464 
 

ตามความตองการของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ไปศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย9 หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

วิชาเอกหรือเนนทางการบริหารทรัพยากรมนุษย9 หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300373 นางสาวติชิลา พัชรดํารงกุล 

591301212 นายวทัญ�ู โชตินันทกุล 

591301328 นายพลวิทย9 พสิษฐ9เนาวกุล 

591302767 นายพิสิฐ ชินานุพันธ9 

591302895 นายปารุสก9 เมฆกระจ#าง 

591303974 นางสาวภารว ี สุวรรณกิจ 
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หน�วยท่ี 0131465 
 

ตามความตองการของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ไปศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

วิชาเอกหรือเนนทางการบัญชี (Forensic Accounting) การเงิน การธนาคาร 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป นิวซีแลนด9 หรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301226 นางสาวทักษพร พ่ึงพระเกียรติ 

591303091 นางสาวนันทินี วิโรจนะดารา 

591303274 นางสาวสุชาดา ลิขิตเจริญพันธ9 

591303384 นางสาวสุธารีย9 โอสถธนากร 
 
 
 

หน�วยท่ี 0131466 
 

ตามความตองการของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป นิวซีแลนด9 หรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301365 นายวรายุส ไวเวหา 

591301506 นางสาวธมนวรรณ ศักดา 

591302462 นางสาวยมลภัทร เนียมกุล 

591302941 นางสาวอภีษฎา สัจพันโรจน9 

591304006 นางสาวพิชชาพร สุทธิรอด 
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หน�วยท่ี 0131467 
 

ตามความตองการของสํานักงานศาลปกครอง 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมายมหาชน (Public Law)  

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายปกครอง (Administrative Law) 

ระดับปริญญาเอก   ณ  ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐโปรตุเกส สาธารณรัฐตุรกี 

                             หรือสาธารณรัฐออสเตรีย   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300464 นายคติพจน9 สินสูงสุด 

591302836 นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ 
 
 
 

หน�วยท่ี 0131468 
 

ตามความตองการของสํานักงานศาลปกครอง 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมายมหาชน (Public Law)  

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายการคลัง (วินัยการคลังและงบประมาณ)  

                        (Public Finance : Disciplinary Finance and Monetary) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300164 นายสิรวิชญ9  ทีวะกุล 

591301169 นายคุณภัทร ดุษฎีพร 

591301289 นายธีรัตม9 พรทวีทรัพย9 

591302305 นายกวิน ภูวดลสิร ิ

591304004 นายเก้ือ เจริญราษฎร9 
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หน�วยท่ี 0131469 
 

ตามความตองการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
จํานวน  2  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300707 นางสาวกมลวรรณ ศรีม#วง 

 
 
 
 

หน�วยท่ี 0131470 
 

ตามความตองการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมายสิ่งแวดลอม (Environmental Law)  

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายสิ่งแวดลอมระหว#างประเทศ 

                        (Environmental Law หรือ International Environmental Law) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300011 นางสาวเกล็ดฟ�า เหาะสูงเนิน 

591301485 นางสาวนรมน แกวกําชัยเจริญ 

591302005 นางสาวรพีพร อภิภัทรางกูร 

591302227 นางสาวภัทรวัฒน9 อ่ิมชื่น 

591302788 นายบุณณ9เดชน9 จรุงศักด์ิเศรษฐ9 

591303029 นางสาวธัญธิติ เฉตวงษ9 
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หน�วยท่ี 0131471 
 

ตามความตองการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมายอาญา (Criminal Law)  

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300431 นางสาวชนารัญช9 ขุนทอง 

591300568 นางสาวกมลพรรณ สินชัยวนิชกุล 

591302574 นางสาวโชติมา เทศสีแดง 

591303084 นางสาวพัชรธิดา วงศ9วิลาวัณย9 

591303195 นายชัยประชา จันทร9ผ#อง 
 
 
 

หน�วยท่ี 0131472 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค9การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส9 (Mechatronics)  

วิชาเอกหรือเนนทาง Mechatronics 

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                             ประเทศในภูมิภาคยุโรป นิวซีแลนด9 หรือญ่ีปุtน 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิเข$ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 0131473 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค9การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (Aeronautical Engineering)  

วิชาเอกหรือเนนทาง Aeronautical Engineering 

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                             ประเทศในภูมิภาคยุโรป นิวซีแลนด9 หรือญ่ีปุtน 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591301080 นายวิศิษฎ9 วิพัฒน9เกษมสุข 

 
 
 

หน�วยท่ี 0131474 
 

ตามความตองการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมาย  

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายมหาชน (Public Law) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300189 นางสาวภัทรานิษฐ9 มณีพันธุ9 

591302177 นางสาวอาภาสิรี เงารุ#งเรือง 

591302797 นายนภนนท9 เหลืองประเสริฐ 

591302943 นายเอกศักด์ิ โอดบาง 

591303039 นายกันต9 มูลสาร 
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หน�วยท่ี 0131475 
 

ตามความตองการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ไปศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร9  

วิชาเอกหรือเนนทาง Public Administration 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐสิงคโปร9 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
591300462 นางสาวศศิกัญญา จารุพูนผล 

591301023 นางสาวธนกานต9 ป|ญจลักษณ9 

591303093 นางสาวมนภัทร จงดีไพศาล 

591303423 นางสาวอิศราภรณ9 อิศรางกูร ณ อยุธยา 

591303988 นายกรกฤช สมจิตรานุกิจ 
 

 ท้ังนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนดังกล#าว ตรวจดู
รายละเอียด วัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ไดทางเว็บไซต9ของสํานักงาน ก.พ.   
ท่ี http://scholar.ocsc.go.th, หรือ http://www.ocsc.go.th และทางเว็บไซต9ของกระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 
ท่ี http://stscholar.nstda.or.th 
  
  ประกาศ  ณ  วันท่ี     20     เมษายน  พ.ศ. 2559 

 
                                       (ลงชื่อ)            ธีรยุทธ9  หล#อเลิศรัตน9 

 

                                  (นายธีรยุทธ9  หล#อเลิศรัตน9) 
                          ประธานกรรมการ 
 
สําเนาถูกตอง 
 

ศิริพร  ทรัพย9มาดีกุล 
 

(นางศิริพร  ทรัพย9มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 


