
  
 
 

 
 

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

 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน"  

  และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ ประจําป) 2558 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
---------------------- 

 
 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข&งขัน  
เพ่ือรับทุนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ    
ประจําป) 2558 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) แล ะป ร ะก าศคณะกร รมกา ร ดํา เ นิน กา ร สอบแข&งขัน      
และคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล&าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน&วยงาน
ของรัฐ ลงวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับ
ทุนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ ประจําป) 2558   
(ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ไปแลว  นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพ่ือรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธไิดรับทุนดังกล&าว ดังต&อไปนี้ 
หน�วยท่ี 6100001 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงาน กสทช. 

ไปศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ@า/สื่อสาร 

วิชาเอกหรือเนนทาง  - Telecommunications 

- Telecommunications Management โดยตองมีวิชา 

                            เก่ียวกับ Wire & Wireless Communication,  
                            Mobile Communication, Satellite Communication, 

                            Spectrum Management and Policy,  

                            Broadcasting System & Multi-media เป[นตน 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือสหราชอาณาจักร 

จํานวน  1  ทุน 
                          

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591303136 นายสุกฤษฎิ์ ใจหาญ 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 6100002 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงาน กสทช. 

ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร"โทรคมนาคม 

วิชาเอกหรือเนนทาง - เศรษฐศาสตร"อุตสาหกรรม (Industrial Organization) 

- ปริมาณวิเคราะห" หรือ เศรษฐมิติ (Quantitative) 

                         - นโยบายกํากับดูแล (Regulatory Policy) หรือ 
                           นโยบายการแข&งขัน (Competition Policy) 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือสหราชอาณาจักร 

จํานวน  1  ทุน 
 

                    

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591300701 นางสาวณิชาปวีณ8 กกกําแหง 

           
 
หน�วยท่ี 6100003 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงาน กสทช. 

ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทาง - กฎหมายโทรคมนาคม 

- กฎหมายการกํากับดูแลสื่อ 

                         - กฎหมายมหาชน 
                         - กฎหมายแข&งขันทางการคา    

                           เนนกิจการ Broadcasting หรือ Telecommunications   

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือสหราชอาณาจักร 

จํานวน  1  ทุน 
 

                        

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591302103 นางสาวกัลยทรรศน8 วนิชชานนท8 
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หน�วยท่ี 6100004 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงาน กสทช. 

ไปศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร"/วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน" 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Broadcasting Regulations 

- New Media Regulations                          

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา  หรือสหราชอาณาจักร 

จํานวน  1  ทุน 
 

                  

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 591304321 นางสาวเบญญาทิพย8 ลออโรจน8วงศ8 

             
 
หมายเหตุ        การกําหนดใหศึกษาในสถาบันการศึกษาใด ข้ึนอยู&กับการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
 กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ 
 

 ท้ั งนี้  ขอ ให ผู มี ร า ยชื่ อ เป[ นผู มี สิ ทธิ ไ ด รั บ ทุนข า งต นนี้   ไปรายงาน ตัวต& อ เ จ าหน า ท่ี                     
ณ หองเอนกประสงค" ชั้น 1  สํานักงาน ก.พ.  47/111 ถนนติวานนท" ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00 - 12.00 น. พรอมท้ังนํารูปถ&ายขนาด 1 x1.5 นิ้ว 
จํานวน 4 รูป  ไปดวย  

 หากผูใดไม&ไปรายงานตัวตามกําหนดการดังกล&าว โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว&า   
สละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้ 

 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก&ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
  1. ไม&ผ&านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย"ของ ก.พ. 
  2. กรณีผูที่กําลังศึกษาอยู&ในชั้นป)สุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได 
ในระดับเดียวกัน ไม&สําเร็จการศึกษาในป)การศึกษา 2558 และ/หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย&างอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว&า 3.00  
  3. กรณีผูสมัครสอบซึ่งมีขอผูกพันกับส&วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช มิไดยื่นหนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหน&วยงานท่ีไดรับทุน จากหัวหนาส&วนราชการเจาสังกัด หรือ
หัวหนาหน&วยงานเจาของทุน ตามขอ 3.6 หรือ 3.7 ของประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
เรื่อง รับสมัครสอบแข&งขันเพ่ือรับทุนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน" และกิจการ
โทรคมนาคมแห&งชาติ ประจําป) 2558 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
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 4. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. และ/หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ 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 


