(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่ อรั บทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต&องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ
ประจําป' 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
---------------------ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวัน ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รับ สมัครสอบแข#งขัน
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป' 2560 (ทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา) และประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข#งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล#าเรียนหลวง
และทุ น รั ฐ บาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรื อ หน# ว ยงานของรั ฐ ลงวั น ที่ 26 เมษายน 2560
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง
กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป' 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ไปแลว นั้น
บัด นี ้ คณะกรรมการดํ า เนิน การสอบแข#ง ขัน และคัด เลือ กฯ ไดประมวลผลการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล#าว ดังต#อไปนี้
หนวยที่ 0131401

ตามความตองการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร<
วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐศาสตร<การพัฒนา
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601301274

นางสาวกนกพร

ซื่อสัตย1

-2หนวยที่ 0131402

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ
ไปศึกษาสาขาวิชา Economics
วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐศาสตร<เพื่อการพัฒนา
ระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเนเธอร<แลนด<
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือสาธารณรัฐสิงคโปร<
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู&มีสิทธิได&รับทุน -

หนวยที่ 0131403

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ
ไปศึกษาสาขาวิชา สถิติเพื่อการวิจัย
วิชาเอกหรือเนนทาง สถิติ/ สถิติประยุกต</ คณิตศาสตร</ เศรษฐมิติ
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131404

เลขประจําตัวสอบ

601301292

นางสาวพิมพ1นภัสสรา หงษ1จ&อย

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ
ไปศึกษาสาขาวิชา Development Studies
วิชาเอกหรือเนนทาง Strategic Planning
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601302253

นางสาวมนภัทร

จงดีไพศาล

-3หนวยที่ 0131405

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ
ไปศึกษาสาขาวิชา Management Information System
วิชาเอกหรือเนนทาง MIS and Digital Innovation
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131406

601301280

นายนบโพธิ์

พโยมรัตน1

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ
ไปศึกษาสาขาวิชา Business Administration/ Development Studies
วิชาเอกหรือเนนทาง Strategic Foresight/ Future Studies
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131407

เลขประจําตัวสอบ

เลขประจําตัวสอบ

601302562

นายวรฉัตร คงวุน

ตามความตองการของกรมธนารักษ<
ไปศึกษาสาขาวิชา Real Estate/ Real Estate Management/ Real Estate Finance/
Property Study
วิชาเอกหรือเนนทาง ประเมินราคาทรัพย<สิน (Property Valuation and Appraisal)
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601301687

นางสาวชนานันท1

เอกอัครานุสรณ1

-4หนวยที่ 0131408

ตามความตองการของกรมสรรพากร
ไปศึกษาสาขาวิชา การบัญชี
วิชาเอกหรือเนนทาง การสืบสวนนิติเวชศาสตร<ทางการบัญชี (Forensic Accounting)
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด< ญี่ปุeน สหพันธ<สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอร<แลนด<
สาธารณรัฐประชาชนจีน สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรสวีเดน
สาธารณรัฐสิงคโปร< หรือเขตบริหารพิเศษฮ#องกง
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131409

เลขประจําตัวสอบ

601301461

นางสาววริศรา จันทเพ็ชร1

ตามความตองการของกรมสรรพากร
ไปศึกษาสาขาวิชา นิติศาสตร</ กฎหมายภาษีอากร
วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายภาษีอากร/ กฎหมายภาษีสหภาพยุโรป (EU Tax Law)
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด< ญี่ปุeน สหพันธ<สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอร<แลนด<
สาธารณรัฐประชาชนจีน สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรสวีเดน
สาธารณรัฐสิงคโปร< หรือเขตบริหารพิเศษฮ#องกง
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601302694

นางสาวฤทัยชนก

วัฒนสินธุ1

-5หนวยที่ 0131410

ตามความตองการของกรมสรรพากร
ไปศึกษาสาขาวิชา Economics/ Business Administration
วิชาเอกหรือเนนทาง International Trade
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด< ญี่ปุeน สหพันธ<สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอร<แลนด<
สาธารณรัฐประชาชนจีน สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรสวีเดน
สาธารณรัฐสิงคโปร< หรือเขตบริหารพิเศษฮ#องกง
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131411

601302821

นายภักดิ์ธพนธ1

พงษ1นฤสรณ1

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ไปศึกษาสาขาวิชา Business Administration
วิชาเอกหรือเนนทาง Project Finance/ Project Management/ Risk Management
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131412

เลขประจําตัวสอบ

เลขประจําตัวสอบ

601300227

นางสาวกนกพร

อาสนิททอง

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร</ บริหารธุรกิจ/บัญชี
วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐศาสตร</ การเงินการธนาคาร/ บัญชี
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป
หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 2 ทุน

ลําดับที่ 1 ได&แก เลขประจําตัวสอบ
ลําดับที่ 2 ได&แก เลขประจําตัวสอบ

601300495
601302275

นางสาวอนิษฐา
นายไชยภัทร

วิบูลย1กุลพันธ1
ริยะกุล

-6หนวยที่ 0131413

ตามความตองการของกรมปศุสัตว<
ไปศึกษาสาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร< หรือ Animal Science
วิชาเอกหรือเนนทาง Animal Nutrition
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131414

601301811

นายธนพนธ1

สุขการค&า

ตามความตองการของกรมส#งเสริมสหกรณ<
ไปศึกษาสาขาวิชา Marketing Management
วิชาเอกหรือเนนทาง Marketing Management
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุeน
หรือสาธารณรัฐสิงคโปร<
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131415

เลขประจําตัวสอบ

เลขประจําตัวสอบ

601300340

นางสาวอภิชญา บุญชูจรัส

ตามความตองการของกรมส#งเสริมสหกรณ<
ไปศึกษาสาขาวิชา Applied Economics
วิชาเอกหรือเนนทาง Applied Economics
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุeน
หรือสาธารณรัฐสิงคโปร<
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601301602

นายปรีชา

พูลสวัสดิ์

-7หนวยที่ 0131416

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไปศึกษาสาขาวิชา Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วิชาเอกหรือเนนทาง Information Technology Security Management
(การจัดการความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือนิวซีแลนด<
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131417

เลขประจําตัวสอบ

601300859 นางสาวกุลวาณี

อาบีดีน

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไปศึกษาสาขาวิชา Geo informatics (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)
วิชาเอกหรือเนนทาง Remote Sensing (การสํารวจระยะไกล)
ระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือนิวซีแลนด<
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601301013 นางสาวนาฏณภัทร

ทรัพย1ทวีผลเลิศ

-8หนวยที่ 0131418

ตามความตองการของกรมการขาว
ไปศึกษาสาขาวิชา ชีวเคมี (Biochemistry)
วิชาเอกหรือเนนทาง การศึกษาดานการสังเคราะห<สารในระดับเซลล<หรือเมตาโบโลมิกส<
(Metabolomics) การศึกษากระบวนการสังเคราะห<สารสําคัญในพืช
และแนวทางการใชประโยชน<
ระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในทวีปเอเชีย
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131419

เลขประจําตัวสอบ

601301171

นางสาวศรัณรัตน1

อิ่มใจ

ตามความตองการของกรมการขาว
ไปศึกษาสาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ<อุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industrial Product Development)
วิชาเอกหรือเนนทาง เวชสําอางจากขาว ผลิตภัณฑ<จากวัสดุเหลือใชจากขาว
ระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด< หรือญี่ปุeน
จํานวน 2 ทุน
- ไมมีผู&มีสิทธิได&รับทุน -

-9หนวยที่ 0131420

ตามความตองการของกรมการขาว
ไปศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
วิชาเอกหรือเนนทาง องค<ประกอบทางเคมีโภชนาการขาวและการใชประโยชน<
ระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด< หรือญี่ปุeน
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู&มีสิทธิได&รับทุน -

หนวยที่ 0131421

ตามความตองการของกรมท#าอากาศยาน
ไปศึกษาสาขาวิชา Airport Planning and Management
วิชาเอกหรือเนนทาง Airport Planning
ระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131422

เลขประจําตัวสอบ

601301831

นางสาวอมลภา

เรืองธรรม

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก
ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
วิชาเอกหรือเนนทาง วิศวกรรมยานยนต<
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย หรือญี่ปุeน
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601300317

นายศาตธัช รอดวรรณะ

- 10 หนวยที่ 0131423

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก
ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายระหว#างประเทศ (International Law)
วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายขนส#งระหว#างประเทศ (International Transport Law)/
กฎหมายสนธิสัญญาระหว#างประเทศ (International Treaty Law)/
กฎหมายการคาระหว#างประเทศ (International Trade Law)
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131424

ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4
ลําดับที่ 5

เลขประจําตัวสอบ

601302695

นายธีธัช

ชูชาติชัยกุลการ

ตามความตองการของกรมทางหลวงชนบท
ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
วิชาเอกหรือเนนทาง วิศวกรรมขนส#ง (Transportation Engineering)/
วิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering)/
วิศวกรรมปฐพีเทคนิค (Geotechnical Engineering)/
วิศวกรรมงานทาง (Highway Engineering)/
วิศวกรรมบริหารก#อสราง (Construction Management Engineering)
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือญี่ปุeน
จํานวน 5 ทุน
ได&แก
ได&แก
ได&แก
ได&แก
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบ

601302045
601300799
601301284
601303065
601301497

นายธนพนธ1
นางสาวชิดชนก
นายภวินท1
นางสาวชยธิญา
นายอธิษฐาน

สุดสงวน
พลีสุดใจ
ฤทธิรุฒม1
หลีเจริญ
เดชะสุรวานิชย1

- 11 หนวยที่ 0131425

ตามความตองการของกรมทางหลวงชนบท
ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
วิชาเอกหรือเนนทาง วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือญี่ปุeน
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131426

เลขประจําตัวสอบ

601303203

นายรวิภาส

วงศ1เกษมจิตต1

ตามความตองการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร< (Engineering)
วิชาเอกหรือเนนทาง Groundwater/ Environmental/ Hydrogeology/
สิ่งแวดลอมและอุทกวิทยา
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย หรือญี่ปุeน
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601301718

นายจิรพัฒน1

เพ็ชรหีด

- 12 หนวยที่ 0131427

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย<
ไปศึกษาสาขาวิชา International Business Economics/ Strategy and Innovation/
International Business/ International Marketing
วิชาเอกหรือเนนทาง International Business Economics/ Strategy and Innovation/
International Business/ International Marketing
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 2 ทุน

ลําดับที่ 1 ได&แก เลขประจําตัวสอบ
ลําดับที่ 2 ได&แก เลขประจําตัวสอบ

หนวยที่ 0131428

601302524
601302106

นางสาวธันยธรณ1
นางสาวญาดา

โชติวิทยธานินทร1
วิภาตวิทย1

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย<
ไปศึกษาสาขาวิชา Business Administration
วิชาเอกหรือเนนทาง International Business
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601300406

นายพีรณัฐ

สุปEนานนท1

- 13 หนวยที่ 0131429

ตามความตองการของกรมการคาต#างประเทศ
ไปศึกษาสาขาวิชา Logistics & Supply Chain Management
International Shipping & Transport Logistics
Shipping & Logistics Management
Maritime Business or Maritime Management
International Shipping & Trade
วิชาเอกหรือเนนทาง Logistics & Supply Chain Management
International Shipping & Transport Logistics
Shipping & Logistics Management
Maritime Business or Maritime Management
International Shipping & Trade
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร<
หรือเขตบริหารพิเศษฮ#องกง
จํานวน 2 ทุน

ลําดับที่ 1 ได&แก เลขประจําตัวสอบ
ลําดับที่ 2 ได&แก เลขประจําตัวสอบ

หนวยที่ 0131430

601300794
601300616

นายชนินทร
วีระพงศ1
นางสาวกุลธรา อิม่ เงิน

ตามความตองการของกรมทรัพย<สินทางปxญญา
ไปศึกษาสาขาวิชา เภสัชศาสตร< (Pharmacology)
วิชาเอกหรือเนนทาง เภสัชกรรม (Pharmacy)
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601300926 นางสาวพรพรหม

คลองคํานวณการ

- 14 หนวยที่ 0131431

ตามความตองการของกรมทรัพย<สินทางปxญญา
ไปศึกษาสาขาวิชา วัสดุศาสตร< (Materials Science)
วิชาเอกหรือเนนทาง สิ่งทอ (Fabric)
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131432

601301691

นางสาวยุคลธร

ศรีลอย

ตามความตองการของกรมทรัพย<สินทางปxญญา
ไปศึกษาสาขาวิชา พอลิเมอร<ประยุกต< (Applied Polymer Science)
วิชาเอกหรือเนนทาง พอลิเมอร< (Polymer)
ระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุeน
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131433

เลขประจําตัวสอบ

เลขประจําตัวสอบ

601303148

นายภูมินทร1

มูลสาร

ตามความตองการของกรมทรัพย<สินทางปxญญา
ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
วิชาเอกหรือเนนทาง ยานยนต< (Automotive)
ระดับปริญญาโท ณ สหพันธ<สาธารณรัฐเยอรมนี หรือญี่ปุeน
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601301596

นายสารสาส1น

เที้ยธิทรัพย1

- 15 หนวยที่ 0131434

ตามความตองการของกรมการคาภายใน
ไปศึกษาสาขาวิชา Electrical and Computer Engineering
วิชาเอกหรือเนนทาง Electronic Circuit/ Hardware and Computer Architecture
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 2 ทุน
- ไมมีผู&มีสิทธิได&รับทุน -

หนวยที่ 0131435

ตามความตองการของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร<การคา
ไปศึกษาสาขาวิชา Logistics and Supply Chain Management
วิชาเอกหรือเนนทาง Logistics and Supply Chain Management
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเนเธอร<แลนด<
หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131436

เลขประจําตัวสอบ

601301946

นางสาวพรนภัส

ฮันตระกูล

ตามความตองการของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร<การคา
ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร<
วิชาเอกหรือเนนทาง Quantitative Analysis
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเนเธอร<แลนด<
หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601301200

นายเขมกร

ศรีจรรยานนท1

- 16 หนวยที่ 0131437

ตามความตองการของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร<การคา
ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร<
วิชาเอกหรือเนนทาง International Economics
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเนเธอร<แลนด<
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือญี่ปุeน
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131438

เลขประจําตัวสอบ

601301938

นางสาวศศิวิมล

ชวยเชษฐ

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ
ไปศึกษาสาขาวิชา Criminal Investigation
วิชาเอกหรือเนนทาง Criminal Investigation
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู&มีสิทธิได&รับทุน -

หนวยที่ 0131439

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ
ไปศึกษาสาขาวิชา Forensic Psychology
วิชาเอกหรือเนนทาง Forensic Psychology
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601301218

นางสาวเทพสุดา ฟูเมืองปาน

- 17 หนวยที่ 0131440

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ
ไปศึกษาสาขาวิชา International Criminal Justice
วิชาเอกหรือเนนทาง International/ Comparative Criminal Justice
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131441

601303366

นายสุภัทร1

ภูพานิชเจริญกูล

ตามความตองการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ไปศึกษาสาขาวิชา Transnational Crime/ Cyber Security/ Criminal Justice/
Criminology
วิชาเอกหรือเนนทาง Transnational Organizational Crime/ White Collar Crime/
Criminology and Criminal Justice
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด<
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131442

เลขประจําตัวสอบ

เลขประจําตัวสอบ

601301303

นางสาวมาริสา ธีระเนติกุล

ตามความตองการของกรมวิทยาศาสตร<บริการ
ไปศึกษาสาขาวิชา Paper Science/ Paper Engineering
วิชาเอกหรือเนนทาง Paper Science/ Paper Engineering
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601300963

นางสาวชนกานต1 ชูชีพชื่นกมล

- 18 หนวยที่ 0131443

ตามความตองการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร<
วิชาเอกหรือเนนทาง วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธ<สาธาณรัฐเยอรมนี
หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131444

601300061

นางสาวนิรนาฏ

ไชยศิริ

ตามความตองการของสํานักงานการตรวจเงินแผ#นดิน
ไปศึกษาสาขาวิชา Accounting
วิชาเอกหรือเนนทาง Accounting and Information Systems Audit Control
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131445

เลขประจําตัวสอบ

เลขประจําตัวสอบ

601301576

นางสาวสุวลิฬห1

อมรแก&ว

ตามความตองการของสํานักงานศาลปกครอง
ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายมหาชน
วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือญี่ปุeน
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601302038

นายธีรัตม1

พรทวีทรัพย1

- 19 หนวยที่ 0131446

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีป~องกันประเทศ (องค<การมหาชน)
ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร<
วิชาเอกหรือเนนทาง Mechatronics
ระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู&มีสิทธิได&รับทุน -

หนวยที่ 0131447

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีป~องกันประเทศ (องค<การมหาชน)
ไปศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร<เคมี (Chemistry)
วิชาเอกหรือเนนทาง Chemistry/ Organic Physical-Inorganic
ระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131448

เลขประจําตัวสอบ

601301982

นายเอกชัย

คําศรี

ตามความตองการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ไปศึกษาสาขาวิชา นิติศาสตร<
วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายมหาชน
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601302907

นางสาวอรพินท1

เชวงศักดิ์

- 20 หนวยที่ 0131449

ตามความตองการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายระหว#างประเทศ
วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายระหว#างประเทศ
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131450

601302998

นางสาวชญาพัฒน1 อัมพะวัต

ตามความตองการของสํานักงานนวัตกรรมแห#งชาติ
ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร<นวัตกรรม (Innovation Economics)
ระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

หนวยที่ 0131451

เลขประจําตัวสอบ

เลขประจําตัวสอบ

601301955

นางสาวเกศินี

เพชรแก&วกุล

ตามความตองการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห#งชาติ (องค<การมหาชน)
ไปศึกษาสาขาวิชา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา/ การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
วิชาเอกหรือเนนทาง การวัดและประเมินผลทางการศึกษา/ การวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได&แก

เลขประจําตัวสอบ

601301202

นางสาวเสาวณิต กิตตินานนท1

- 21 ทั้งนี้ ขอใหผูมีรายชื่อเป€นผูมีสิทธิไดรับทุนขางตนนี้ ไปรายงานตัวต#อเจาหนาที่ ณ หองประชุม 1
ชั้น 9 สํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท< ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่
25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. พรอมทั้งนํารูปถ#ายขนาด 1 x 1.5 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. กรณี ผู ที่ กํ าลั งศึ กษาอยู# ในชั้ นป' สุ ดทายของหลั กสู ตรปริ ญญาตรี หรื อหลั กสู ตรอื่ นที่ เที ยบได
ในระดับเดียวกัน ซึ่งไม#สําเร็จการศึกษาในป'การศึกษา 2559 และ/หรือเมื่อสํา เร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
หรือคุณวุฒิอย#างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ํากว#า 3.00 ยกเวน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร<ชีวภาพ วิทยาศาสตร<กายภาพ คณิตศาสตร<และสถิติ คอมพิวเตอร< สารสนเทศศาสตร< เกษตรศาสตร<
เภสัชศาสตร< วิศวกรรมศาสตร< สัตวแพทยศาสตร< ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ํากว#า 2.75
3. กรณีผูสมัครสอบซึ่งมีขอผูกพัน กับ ส#ว นราชการในการปฏิบัติร าชการชดใช มิไดยื่น หนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหน#วยงานที่ไดรับทุน จากหัวหนาส#วนราชการเจาสังกัด
หรือหัวหนาหน#วยงานเจาของทุน ตามขอ 3.5 3.6 หรือ 3.7
4. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
5. เป€นผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม#อยู#ในมาตรฐาน หรือไม#เหมาะสม หรือไม#ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
6. ขาดการติดต#อกับเจาหนาที่เกิน 1 ป'
7. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังต#อไปนี้
7.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนต่ํากว#า 550 (Paper–based) หรือต่ํากว#า 213
(Computer-based) หรือต่ํากว#า 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เทียบไดต่ํากว#านี้ หรือ
7.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไม#เป€นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต#อ (ยกเวน ทุนที่ไป
ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)

- 22 8.

หลีก เลี ่ย ง หรือ พยายามหลีก เลี ่ย งกํ า หนดการเดิน ทางไปศึก ษาต#อ เมื่อ สถานศึก ษา

ตอบรับแลว
9. ไม#ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต#อ ภายในระยะเวลา 1 ป'
นับแต#วันประกาศรายชื่อเป€นผูมีสิทธิไดรับทุน
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

ธีรยุทธ< หล#อเลิศรัตน<
(นายธีรยุทธ< หล#อเลิศรัตน<)
ประธานกรรมการ

สําเนาถูกตอง
(นางศิริพร ทรัพย<มาดีกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

