
  
 

 
 
 

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

 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ               

ประจําป' 2559 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
---------------------- 

 
 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข#งขัน
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป' 2559 (ทุนบุคคลท่ัวไป
ระดับปริญญา) และประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข#งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล#าเรียนหลวง       
และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ลงวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2559   
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง 
กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป' 2559 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ไปแลว  นั้น 
 
 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข#งขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพ่ือรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล#าว ดังต#อไปนี้ 
 
หน�วยท่ี 0131401 
 
 

ตามความตองการของกรมประชาสัมพันธ< 
ไปศึกษาสาขาวิชา Communication 

วิชาเอกหรือเนนทาง International Communication/  Corporate Communication/   

                         Mass Communication 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือสหราชอาณาจักร 
จํานวน  1  ทุน 

 

                    

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303350 นางสาวพิมพ-นภา พูลเพ่ิมทรัพย- 
 
 
   

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 0131402 
 
 
 

ตามความตองการของกรมประชาสัมพันธ< 
ไปศึกษาสาขาวิชา Media and Information Studies 

วิชาเอกหรือเนนทาง Information Technology/ Digital Media 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา     
จํานวน  1  ทุน 

 

                      
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302121 นางสาวศิลดา โรจน-รัตนเกียรต ิ

 
 

หน�วยท่ี 0131403 
 

ตามความตองการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกหรือเนนทาง International Trade 
ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป           
จํานวน  1  ทุน 

 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303743 นางสาวพิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล 
 

 
หน�วยท่ี 0131404 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร< 
วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐศาสตร<นโยบาย 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป     
จํานวน  1  ทุน 

 

                     

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300023 นายวิชาญ กุลาตี 
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หน�วยท่ี 0131405 
 

ตามความตองการของสํานักงานสภาความม่ันคงแห#งชาติ 

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

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
จํานวน  1  ทุน 

 

  
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300419 นางสาวทักษพร น$อยแก$ว 

 
 

หน�วยท่ี 0131406 
 

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

                      

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300324 นางสาวพิมพลอย วิวัฒนาไพบูลย-ลาภ 

 
 

หน�วยท่ี 0131407 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative law) 

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายระหว#างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ  

                         (International and Comparative Law) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303200 นายรวินท- เหราบัตย- 
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หน�วยท่ี 0131408 
 

ตามความตองการของสํานักงาน ก.พ. 

ไปศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย< (Human Resource Development) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  2  ทุน 

 

   
ลําดับท่ี 1 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300820 นางสาวมัชฌิมา แก$วพรหม 
ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301197 นางสาววันวิสาข- อ้ึงเจริญ 

      

      
 

 
หน�วยท่ี 0131409 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร< (Economics) 
วิชาเอกหรือเนนทางแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค (Econometrics) 

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                             หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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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 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303917 นายชาณุกร สวัสดี 

 
 

หน�วยท่ี 0131411 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Urban and Regional Planning and Studies 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

   
 

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300555 นางสาวณุภา นันทเกียรติ 
 
 

หน�วยท่ี 0131412 
 

ตามความตองการของกรมธนารักษ< 

ไปศึกษาสาขาวิชา Real Estate/ Real Estate Finance/ Property Study 

วิชาเอกหรือเนนทางประเมินราคาทรัพย<สิน 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301350 นางสาวฐิตาพร ธราพร 
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หน�วยท่ี 0131413 
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร< (Economics) 

วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐมิติ (Econometrics) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                           ญ่ีปุkน หรือนิวซีแลนด< 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303728 นางสาวสุภัทรารัตน- สุพรหม 

 
 
 

หน�วยท่ี 0131414 
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมาย หรือกฎหมายภาษีอากร 

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายภาษีอากรดานภาษีสหภาพยุโรป (EU Tax Law) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร ไอร<แลนด<เหนือ หรือราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301079 นายณัฐดนัย ใจเจตน-สุข 

 
 
 

หน�วยท่ี 0131415 
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) 

วิชาเอกหรือเนนทางการเงิน (Finance) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                           ญ่ีปุkน หรือนิวซีแลนด< 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300714 นางสาวสุวภัทร ทาสวัสดิ์ 
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หน�วยท่ี 0131416 
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) 

วิชาเอกหรือเนนทางโลจิสติกส< (Logistics) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สหพันธ<สาธารณรฐัเยอรมนี 
                           เครือรัฐออสเตรเลีย ญ่ีปุkน หรือนิวซีแลนด< 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301916 นางสาวสุชา ไวยนิยี 

 
 

หน�วยท่ี 0131417 
 

ตามความตองการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Public Policy/ Public Administration/ 

                       Project Analysis หรือเศรษฐศาสตร< หรือการเงิน หรือบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกหรือเนนทาง Public Policy/ Public Administration/ 

                           Project Analysis หรือเศรษฐศาสตร< หรือการเงิน หรือบริหารธุรกิจ 

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

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303805 นางสาวกรุณา นัครา 
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หน�วยท่ี 0131418 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร< 

วิชาเอกหรือเนนทางการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร<ระหว#างประเทศ 
ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ<สาธารณรฐัเยอรมน ี

                           สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือญ่ีปุkน 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303122 นางสาวจงรัก ก$องกําชัย 

 
 

หน�วยท่ี 0131419 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกหรือเนนทางการเงิน การธนาคาร หรือการประกันภัย 
ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ<สาธารณรฐัเยอรมน ี

                           หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301536 นางสาวกชนันท- ธีปฏิกานนท- 

 
 

หน�วยท่ี 0131420 
 

ตามความตองการของกรมการขาว 

ไปศึกษาสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ<อุตสาหกรรมเกษตร 

วิชาเอกหรือเนนทางพัฒนาผลิตภัณฑ<อุตสาหกรรมเกษตร 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป 

                           หรือนิวซีแลนด< 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301418 นายปกรณ-เกียรติ  แสนรุ�งโรจน- 
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หน�วยท่ี 0131421 
 

ตามความตองการของกรมการขาว 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการอาหาร 

วิชาเอกหรือเนนทางวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการอาหาร 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป 

                            หรือนิวซีแลนด<   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591304357 นางสาววิภาดา วรรณธัญญารัตน- 

 
 

หน�วยท่ี 0131422 
 

ตามความตองการของกรมการขาว 

ไปศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ<และพัสดุ 

วิชาเอกหรือเนนทางเทคโนโลยีการบรรจุ 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป 

                           หรือนิวซีแลนด< 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 

หน�วยท่ี 0131423 
 

ตามความตองการของกรมการขาว 

ไปศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร (Business Management) หรือ 

                     กลยุทธ<การตลาด (Strategic Marketing) 

วิชาเอกหรือเนนทางบริหารธุรกิจการเกษตร หรือการตลาด 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301500 นางสาวณภัทร ประเสริฐสุวรรณ 
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หน�วยท่ี 0131424 
 

ตามความตองการของกรมส#งเสริมสหกรณ< 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกหรือเนนทาง Strategic Management 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  

                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป ญ่ีปุkน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

                            สาธารณรัฐเกาหลี หรือสาธารณรัฐสิงคโปร< 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302360 นางสาวปDญญพัชร มาพบสุข 

 
 

หน�วยท่ี 0131425 
 

ตามความตองการของกรมส#งเสริมสหกรณ< 

ไปศึกษาสาขาวิชา Business Administration/ Accounting 

วิชาเอกหรือเนนทาง Accounting 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย 
                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป ญ่ีปุkน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

                            สาธารณรัฐเกาหลี หรือสาธารณรัฐสิงคโปร<   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301902 นางสาวศุภวรรณ พรหมบุญ 
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หน�วยท่ี 0131426 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ไปศึกษาสาขาวิชา Economics 
 วิชาเอกหรือเนนทาง Human Resource Economics  

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  

                             หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 

หน�วยท่ี 0131427 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ไปศึกษาสาขาวิชา Information Technology 

วิชาเอกหรือเนนทาง Information Technology Management 

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  

                             ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือนิวซีแลนด<   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 

หน�วยท่ี 0131428 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร< 

วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐศาสตร<การขนส#ง (Transport Economics) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                            ญ่ีปุkน หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303054 นายณภัทร กิตติวงศ-โสภณ 
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หน�วยท่ี 0131429 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร< (Economics) 

วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐศาสตร<การขนส#ง (Transport Economics) หรือ 

                          เศรษฐศาสตร<ระหว#างประเทศ (International Economics) หรือ Logistic 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301227 นางสาวชญานิศ สมสุข 

 
 
 

หน�วยท่ี 0131430 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)/  

                       วิศวกรรมยานยนต< (Automotive Engineering) 

วิชาเอกหรือเนนทางวิศวกรรมยานยนต< (Automotive Engineering) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุkน 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302171 นายวริศ สุกิตติพัฒนากุล 
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หน�วยท่ี 0131431 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชา Transport Information Technology /  

                        Intelligent Transportation System 

วิชาเอกหรือเนนทาง Transport Information Technology /  

                           Intelligent Transportation System 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสหพันธ<สาธารณรัฐเยอรมนี     
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303098 นายดิษรินทร- วงศ-เกษมจิตต- 

 
 

หน�วยท่ี 0131432 
 

ตามความตองการของกรมท#าอากาศยาน 

ไปศึกษาสาขาวิชาการเดินอากาศ 

วิชาเอกหรือเนนทาง Aviation/ Aerospace Safety Systems  

                           (ระบบความปลอดภัยดานการเดินอากาศและหวงอากาศ) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 

หน�วยท่ี 0131433 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวง 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 

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

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300695 นายอภิเดช สกุลณียา 
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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 หรือญ่ีปุkน 
จํานวน  2  ทุน 

 

   
ลําดับท่ี 1 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301009 นายวรัญEู พันธ-กระวี 
ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302916 นายสิทธินนท- แก$วสว�าง 

 
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 หรือญ่ีปุkน   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301930 นางสาวยุติวดี ภิญโญโชติวงศ- 
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หน�วยท่ี 0131436 
 

ตามความตองการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ไปศึกษาสาขาวิชา Geology หรือ Geophysics 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300272 นางสาวขวนขวาย ดารานนท- 

 
 

 
หน�วยท่ี 0131437 
 

ตามความตองการของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร<การคา 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร< (Economics) 

วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐศาสตร<ธุรกิจ (Business Economics) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
จํานวน  2  ทุน 

 

   
ลําดับท่ี 1 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301002 นายสรณ-สกุล เถาหมอ 
ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300247 นางสาววรรณวิกา ภาคธูป 

      

      
 
 

หน�วยท่ี 0131438 
 

ตามความตองการของกรมการคาต#างประเทศ 

ไปศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

วิชาเอกหรือเนนทางบัญชีตนทุน หรือบัญชีบริหาร หรือ Forensic Accounting 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303405 นางสาวอารยา พลพิลา 
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หน�วยท่ี 0131439 
 

ตามความตองการของกรมการคาภายใน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Electrical and Computer Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Electronic Circuit หรือ Hardware and Computer Architecture 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301875 นางสาวรมิตา ปGHนสุวรรณคุปต- 

 
 
 

หน�วยท่ี 0131440 
 

ตามความตองการของกรมการคาภายใน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Electrical and Computer Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Hardware and Computer Architecture   

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302478 นายวรันธร เวฬุวนารักษ- 

 
 
 

หน�วยท่ี 0131441 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ไปศึกษาสาขาวิชา Commerce หรือ Business 

วิชาเอกหรือเนนทางการตลาด 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300851 นางสาววราภรณ- ด�านศิร ิ
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หน�วยท่ี 0131442 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ไปศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

วิชาเอกหรือเนนทาง Accountancy หรือ Professional Accounting 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302511 นางสาวกัลยกร ด�านกุลชัย 

 
 

หน�วยท่ี 0131443 
 

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Counseling Psychology 

วิชาเอกหรือเนนทาง Cognitive Behavioral Therapy/ Behavioral Modification/ 

                          Intervention Program 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 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 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301390 นางสาวพัชรพร ศรีหัตถกรรม 

 



- 18 - 
 

 
หน�วยท่ี 0131445 
 

ตามความตองการของกรมบังคับคดี 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมาย (Laws) 

วิชาเอกหรือเนนทาง     1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ#ง เนนการบังคับคดี   

                                 (Civil Procedure Focus on Civil Enforcemant) หรือ                   

                             2. กฎหมายลมละลาย หรือ กฎหมายการฟxyนฟูกิจการของลูกหนี้  

                                 (Business Reorganization Laws/ Bankruptcy Law/  

                                  Insolvency Law) หรือ 

                             3. กฎหมายการระงับขอพิพาททางเลือก (Alternative Dispute 

                                  Resolution/ Mediation) หรือ        

                             4. 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 นิวซีแลนด< หรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301680 นายกิตติศักดิ์ ศิริสุทธิเดชา 

 
 

หน�วยท่ี 0131446 
 

ตามความตองการของกรมบังคับคดี 

ไปศึกษาสาขาวิชาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกหรือเนนทางการธนาคารและการเงิน 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0131447 
 

ตามความตองการของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Special Education (การศึกษาพิเศษ) 

วิชาเอกหรือเนนทางนวัตกรรมดานการศึกษา 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301631 นางสาวณมน ช่ืนเจริญสุข 

 
 

หน�วยท่ี 0131448 
 

ตามความตองการของกรมราชทัณฑ< 

ไปศึกษาสาขาวิชาอาชญาวิทยา หรือ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminology หรือ 

                     Criminal Justice) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302388 นางสาวปGลันธนา ไทรงาม 

 
 

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 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300190 นายยินดี ลิมปGเวศน- 
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หน�วยท่ี 0131450 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร< 

วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐมิติ 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด< 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301348 นางสาวฐนันท-ณัฐ พันธ-เมฆากุล 

 
 

หน�วยท่ี 0131451 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร< 

วิชาเอกหรือเนนทางเศรษฐศาสตร<แรงงาน 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด<   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 

หน�วยท่ี 0131452 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาฝ'มือแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Advanced Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Engineering 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301305 นางสาวนาถฤดี รวมทวี 
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หน�วยท่ี 0131453 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาฝ'มือแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Applied Labour Economics for Development 

วิชาเอกหรือเนนทาง Economics for Development 

ระดับปริญญาโท   ณ  สาธารณรัฐอิตาลี     
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301906 นายณัฐพล นันทาวิวัฒน- 

 
 
 

หน�วยท่ี 0131454 
 

ตามความตองการของสํานักงานประกันสังคม 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือการเงิน (Finance) หรือ  

                     บัญชี (Accounting) หรืออสังหาริมทรัพย< (Real Estate) หรือ  

                     วิศวกรรมทางการเงิน (Financial Engineering) หรือ  

                     การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

วิชาเอกหรือเนนทางการบริหารการลงทุน (Investment Management) หรือ  

                        วิศวกรรมทางการเงิน (Financial Engineering) หรือ 

                        บัญชี (Accounting) หรืออสังหาริมทรัพย< (Real Estate)  

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303532 นายภัสพร อรุณเจริญสุข 
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หน�วยท่ี 0131455 
 

ตามความตองการของสํานักงานประกันสังคม 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมทางการเงิน  (Financial Engineering) หรือ  

                     คณิตศาสตร<ทางการเงิน (Financial Mathematics) หรือ  

                     การเงินเชิงปริมาณ (Computational Finance) 

วิชาเอกหรือเนนทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หรือ  
                        การบริหารการลงทุน (Investment Management) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป     
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300487 นายปวิธ ตั้งเจริญ 

 
 

หน�วยท่ี 0131456 
 

ตามความตองการของสํานักงานประกันสังคม 

ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือการเงิน (Finance) หรือ  

                     บัญชี (Accounting) 

วิชาเอกหรือเนนทางการเงิน (Finance) หรือบัญชี (Accounting) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302071 นางสาวพรอาภา พุทธพิทักษ- 
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หน�วยท่ี 0131457 
 

ตามความตองการของกรมวิทยาศาสตร<การแพทย< 

ไปศึกษาสาขาวิชา Pharmaceutical Sciences 

วิชาเอกหรือเนนทาง Biopharmaceutical Sciences 

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือญ่ีปุkน   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301244 นางสาววริยา สารรัตนะ 

 
 

หน�วยท่ี 0131458 
 

ตามความตองการของกรมวิทยาศาสตร<การแพทย< 

ไปศึกษาสาขาวิชา Medical Genetics 

วิชาเอกหรือเนนทาง Human genetics   

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                             ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือญ่ีปุ�น 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302793 นางสาวปDญจมาพร ศรีเคน 

 
 

หน�วยท่ี 0131459 
 

ตามความตองการของกรมสุขภาพจิต 

ไปศึกษาสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทาง Communication Sciences and Disorders 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                           หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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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 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 

หน�วยท่ี 0131461 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค<การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชาฟ|สิกส< หรือวิศวกรรมศาสตร<ระบบเครื่องเร#งอนุภาค 

วิชาเอกหรือเนนทางฟ|สิกส< หรือวิศวกรรมของระบบเครื่องเร#งอนุภาค 
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  
                             ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือญ่ีปุkน   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 

หน�วยท่ี 0131462 
 

ตามความตองการของสํานักงานการตรวจเงินแผ#นดิน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Public Law (กฎหมายมหาชน) 

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายการคลังและภาษีอากร 

ระดับปริญญาโท   ณ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301459 นายนพณัช สกุลเกษมชัย 
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หน�วยท่ี 0131463 
 

ตามความตองการของสํานักงานการตรวจเงินแผ#นดิน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Environmental  Management 

วิชาเอกหรือเนนทาง Environmental  Management 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหราชอาณาจักร   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302238 นายภัทรเศรษฐ- อาชวุฒิกุลวงศ- 

 
 
 

หน�วยท่ี 0131464 
 

ตามความตองการของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ไปศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย< หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

วิชาเอกหรือเนนทางการบริหารทรัพยากรมนุษย< หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302895 นายปารุสก- เมฆกระจ�าง 

 
 
 

หน�วยท่ี 0131465 
 

ตามความตองการของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ไปศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

วิชาเอกหรือเนนทางการบัญชี (Forensic Accounting) การเงิน การธนาคาร 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป นิวซีแลนด< หรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301226 นางสาวทักษพร พ่ึงพระเกียรติ 
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หน�วยท่ี 0131466 
 

ตามความตองการของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป นิวซีแลนด< หรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301506 นางสาวธมนวรรณ ศักดา 

 
 

 
หน�วยท่ี 0131467 
 

ตามความตองการของสํานักงานศาลปกครอง 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมายมหาชน (Public Law)  

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายปกครอง (Administrative Law) 

ระดับปริญญาเอก   ณ  ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐโปรตุเกส สาธารณรัฐตุรกี 

                             หรือสาธารณรัฐออสเตรีย   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302836 นางสาวคัทลียา ใจศรีธ ิ
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หน�วยท่ี 0131468 
 

ตามความตองการของสํานักงานศาลปกครอง 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมายมหาชน (Public Law)  

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายการคลัง (วินัยการคลังและงบประมาณ)  

                        (Public Finance : Disciplinary Finance and Monetary) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สาธารณรัฐฝรั่งเศส   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302305 นายกวิน ภูวดลสิริ 

 
 
 

หน�วยท่ี 0131469 
 

ตามความตองการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป    
จํานวน  2  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

      
 
 

หน�วยท่ี 0131470 
 

ตามความตองการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมายสิ่งแวดลอม (Environmental Law)  

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายสิ่งแวดลอมระหว#างประเทศ 

                        (Environmental Law หรือ International Environmental Law) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301485 นางสาวนรมน แก$วกําชัยเจริญ 
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หน�วยท่ี 0131471 
 

ตามความตองการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมายอาญา (Criminal Law)  

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300568 นางสาวกมลพรรณ สินชัยวนิชกุล 

 
 
 

หน�วยท่ี 0131472 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีป~องกันประเทศ (องค<การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส< (Mechatronics)  

วิชาเอกหรือเนนทาง Mechatronics 

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                             ประเทศในภูมิภาคยุโรป นิวซีแลนด< หรือญ่ีปุkน 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 

หน�วยท่ี 0131473 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีป~องกันประเทศ (องค<การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (Aeronautical Engineering)  

วิชาเอกหรือเนนทาง Aeronautical Engineering 

ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  

                             ประเทศในภูมิภาคยุโรป นิวซีแลนด< หรือญ่ีปุkน 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591301080 นายวิศิษฎ- วิพัฒน-เกษมสุข 
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หน�วยท่ี 0131474 
 

ตามความตองการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมาย  

วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายมหาชน (Public Law) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303039 นายกันต- มูลสาร 

 
 
 

หน�วยท่ี 0131475 
 

ตามความตองการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ไปศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร<  

วิชาเอกหรือเนนทาง Public Administration 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐสิงคโปร< 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300462 นางสาวศศิกัญญา จารุพูนผล 

 
 

 ท้ังนี้  ขอใหผู มีรายชื่อเป�นผู มีสิทธิไดรับทุนขางตนนี้   ไปรายงานตัวและอบรมปฐมนิเทศ            
ณ  หองเอนกประสงค< ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท< ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี    
จังหวัดนนทบุรี  ในวันจันทร< ท่ี  25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. รายละเอียดกําหนดการ             
ตามเอกสารแนบทาย พรอมท้ังนํารูปถ#ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป  ไปดวย  

 หากผูใดไม#ไปรายงานตัวตามกําหนดการดังกล#าว โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว#า   
สละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้ 
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 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก#ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
  1. ไม#ผ#านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย<ของ ก.พ. 
  2. กรณีผูที่กําลังศึกษาอยู#ในชั้นป'สุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได 
ในระดับเดียวกัน ซึ่งไม#สําเร็จการศึกษาในป'การศึกษา 2558 และ/หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือคุณวุฒิอย#างอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว#า 3.00 ยกเวนสาขาวิชา 
ตามท่ีระบุในเอกสารแนบทาย 3 ของประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัคร
สอบแข#งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป' 2559        
(ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว#า 2.75 
 3. กรณีผูสมัครสอบซึ่งมีขอผูกพันกับส#วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช มิไดยื่นหนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหน#วยงานท่ีไดรับทุน จากหัวหนาส#วนราชการเจาสังกัด    
หรือหัวหนาหน#วยงานเจาของทุน ตามขอ 3.5  3.6 หรือ 3.7 ของประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข#งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ 
ประจําป' 2559 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
 4. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 5. เป�นผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 6. ขาดการติดต#อกับเจาหนาท่ีเกิน 1 ป' 
 7. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังต#อไปนี้ 
 7.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนตํ่ากว#า 550 (Paper - based) หรือ   
ตํ่ากว#า 213 (Computer - based) หรือตํ่ากว#า 79 - 80 (Internet - based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ 
เทียบไดต่ํากว#านี้ หรือ  
 7.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไม#เป�นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต#อ (ยกเวน
ทุนท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)  
 8. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต#อเม่ือสถานศึกษาตอบรับแลว 
 9. ไม#ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต#อ ภายในระยะเวลา 1 ป'       
นับแต#วันประกาศรายชื่อเป�นผูมีสิทธิไดรับทุน 
  
  ประกาศ  ณ  วันท่ี     12     กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

 

                                    (ลงชื่อ)              ธีรยุทธ<  หล#อเลิศรัตน< 
 

                                  (นายธีรยุทธ<  หล#อเลิศรัตน<) 
                         ประธานกรรมการ 

           

สําเนาถูกตอง 
 
 

ศิริพร  ทรัพย<มาดีกุล 

 
 

(นางศิริพร  ทรัพย<มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



       เอกสารแนบท�าย 

 
กําหนดการ 

โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลก�อนสมัครสถานศึกษา  
(Pre-admission Orientation)  

สําหรับผู1มีสิทธิได1รับทุนบคุคลทั่วไประดับปริญญา  
ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจําป: 2559  
วันจันทร>ที่ 25 กรกฎาคม 2559   

ณ  ห1องเอนกประสงค> ช้ัน 1 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
------------------------------- 

08.30 – 11.00 น.  รายงานตัวและยืนยันการรับทุน 

11.00 – 11.15 น.   รับประทานอาหารว�าง 

11.15 – 12.00 น.  ผู�อํานวยการศูนย%จัดการศึกษาในต�างประเทศและบริหารความรู�           

                                     (นางสาวธนิดา  เตชะโชควิวัฒน%) กล�าวต�อนรับ 

12.00  – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00  – 14.30 น.  ช้ีแจงระเบียบหลักเกณฑ%และแนวทางการดําเนินการก�อนเดินทาง                        
                                     ไปศึกษา ณ ต�างประเทศ  

14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว�าง  

14.45 – 15.30 น.               การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก�อนเดินทางไปศึกษา 
                                     ต�างประเทศ (ผู�เช่ียวชาญวัชราพร  รัตนยานนท%) 

15.30 – 16.00 น.  ระเบียบและหลักเกณฑ%การเบิกจ�ายเงินสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล 

16.00 – 16.30 น.  ช้ีแจงการลงทะเบียนผ�านระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการศึกษา 
                                    ในต�างประเทศ 

    

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

 
หมายเหตุ  กําหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม 


