
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 
 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป' 2561 
(ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา) 

---------------------- 
 

              ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข#งขัน 
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป' 2561 (ทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา) และประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข#งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ
ทุนเล#าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ลงวันท่ี 25 เมษายน 
2561 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของ
กระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป' 2561 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา) ไปแลว   นั้น 
 

 บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข#งขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมิน 
ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล#าว ดังต#อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 0151401 
 
 
 

ตามความตองการของกรมส#งเสริมสหกรณ>  

ตําแหน#งท่ีจะบรรจุ นักวิชาการสหกรณ>ปฏิบัติการ 
ไปศึกษาสาขาวิชา Accounting 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                           สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                           ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                             ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                             ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปMนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปMนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301067 นายพันธวิชญ3 สิริเขมาภรณ3 

 
หน�วยท่ี 0151402 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ตําแหน#งท่ีจะบรรจุ นิติกรปฏิบัติการ 
ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย 
วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายระหว#างประเทศ 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                           สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                           ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                             ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                             ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปMนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปMนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302867 นางสาวณัฐชยา พรหมแก$ว 
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หน�วยท่ี 0151403 
 
 
 

ตามความตองการของกรมการปกครอง  

ตําแหน#งท่ีจะบรรจุ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ไปศึกษาสาขาวิชา - Development Studies/ 
                       - Human Resources and Organization Development/ 
                       - Global Human Development/ 
                       - Sustainable International Development/ 
                       - Organizational Change  and Development 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Development/ 
                         - Human resource Development/ 
                            - Organization development 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                           สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                           ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                             ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                             ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปMนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปMนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302596 นางสาวนภัทร เรืองทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

 
หน�วยท่ี 0151404 
 
 
 

ตามความตองการของกรมการปกครอง  

ตําแหน#งท่ีจะบรรจุ นักวิเทศสัมพันธ>ปฏิบัติการ 

ไปศึกษาสาขาวิชา - International Relations/ 
                       - International Relations and Global Governance/ 
                        - Migration and Global Development 

วิชาเอกหรือเนนทาง - ความสัมพันธ>ระหว#างประเทศ/  

                            - งานกิจการชายแดนและชนกลุ#มนอย 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                           สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                           ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                             ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                             ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปMนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปMนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301093 นางสาวอัญชลี หน�อเรือง 
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หน�วยท่ี 0151405 
 
 
 

ตามความตองการของกรมการปกครอง  

ตําแหน#งท่ีจะบรรจุ นักวิชาการคอมพิวเตอร>ปฏิบัติการ 

ไปศึกษาสาขาวิชา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร>คอมพิวเตอร>)  

                       - Embedded Systems and Instrumentation MSc 

                       - Social Anthropology and Computing MA 

                       - Advanced Computer Science (Computational Intelligence) MSc 
วิชาเอกหรือเนนทาง วิทยาศาสตร>คอมพิวเตอร> และ IT 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                           สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                           ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                             ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                             ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปMนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปMนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

                      

- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0151406 
 
 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาฝ'มือแรงงาน  

ตําแหน#งท่ีจะบรรจุ นักวิชาการพัฒนาฝ'มือแรงงานปฏิบัติการ 
ไปศึกษาสาขาวิชา Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 
วิชาเอกหรือเนนทาง Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                           สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                           ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                             ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                             ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปMนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปMนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

  

- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
หน�วยท่ี 0151407 
 
 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาฝ'มือแรงงาน  

ตําแหน#งท่ีจะบรรจุ นักวิชาการพัฒนาฝ'มือแรงงานปฏิบัติการ 
ไปศึกษาสาขาวิชา Telecommunication Engineering 
วิชาเอกหรือเนนทาง Telecommunication Engineering 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                           สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                           ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                             ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                             ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปMนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปMนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

                      

- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0151408 
 
 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาฝ'มือแรงงาน  

ตําแหน#งท่ีจะบรรจุ นักวิชาการพัฒนาฝ'มือแรงงานปฏิบัติการ 
ไปศึกษาสาขาวิชา Supply Chain and Logistics Management 
วิชาเอกหรือเนนทาง Supply Chain and Logistics Management 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                           สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                           ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                             ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                             ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปMนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปMนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302962 นายนพณัฐ คงจิตงาม 

 
หน�วยท่ี 0151409 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานการตรวจเงินแผ#นดิน  

ตําแหน#งท่ีจะบรรจุ นักวิชาการตรวจเงินแผ#นดิน 
ไปศึกษาสาขาวิชา Forensic Accounting 
วิชาเอกหรือเนนทาง Forensic Accounting 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                           สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                           ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                             ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                             ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปMนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปMนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300066 นางสาวพิมลพรรณ สืบศรี 
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หน�วยท่ี 0151410 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานการตรวจเงินแผ#นดิน  

ตําแหน#งท่ีจะบรรจุ นักวิชาการตรวจเงินแผ#นดิน 

ไปศึกษาสาขาวิชา - Development Economics/ 
                       - Economic Development and Innovation 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Globalization and Economic Development/ 
                         - Economic Development/ 
                         - Cost Benefit analysis and Project Evaluation/ 
                         - Management and policy tools for economic development  

                           and sustainability/ 
                         - Policies for sustainability and development 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                           สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                           ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                             ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                             ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปMนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปMนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301610 นางสาวชมปรางค3 วงศ3รัศมีเดือน 
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หน�วยท่ี 0151411 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการปuองกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติ 
ตําแหน#งท่ีจะบรรจุ นักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไปศึกษาสาขาวิชา ศึกษาศาสตร> 

วิชาเอกหรือเนนทาง การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                           สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                           ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                             ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                             ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปMนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปMนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302610 นายธนิสร ทิพอ$าย 

 

 ท้ังนี้ ขอใหผูมีรายชื่อเปMนผูมีสิทธิไดรับทุนขางตนนี้ ไปรายงานตัวต#อเจาหนาท่ี ณ หองประชุม 1 
ชั้น 9 สํานักงาน ก.พ.  47/111 ถนนติวานนท> ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารท่ี 
24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พรอมท้ังนํารูปถ#ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป ไปดวย  

 หากผูใดไม#ไปรายงานตัวตามกําหนดการดังกล#าว โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว#า   
สละสิทธิ์การรับทุนในครั้งนี้ 
 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก#ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
 1. ไม#ผ#านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย>ของ ก.พ. 
 2. กรณีผูที่กําลังศึกษาอยู#ในชั้นป'สุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได  
ในระดับเดียวกัน ซึ่งไม#สําเร็จการศึกษาในป'การศึกษา 2560 และ/หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย#างอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว#า 3.00 ยกเวน สาขาวิชา 
วิศวกรรมศาสตร> สาขาวิชาคอมพิวเตอร> สาขาวิชาเกษตรศาสตร> ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ตํ่ากว#า 2.75 
 3. หลีกเลี่ยงการบรรจุและแต#งต้ังในส#วนราชการท่ี ก.พ. กําหนด ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 4. ไม#ผ#านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการจากส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ 
ตนสังกัด หรือไม#ผ#านการประเมินความเหมาะสมภายหลังประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนโดยคณะกรรมการ 
ท่ีแต#งต้ังโดยส#วนราชการเจาของทุน แลวแต#กรณี 
 5. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 6. ไม#ผ#านการประเมินการเตรียมความพรอม (Preparatory Period) ตามเกณฑ>ท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด 
 7. เปMนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม#อยู#ในมาตรฐาน หรือไม#เหมาะสม หรือไม#ประพฤติตน  
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 8. ขาดการติดต#อกับเจาหนาท่ีเกิน 1 ป' 
 9. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังต#อไปนี้     
  9.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนตํ่ากว#า 550 (Paper–based) หรือตํ่ากว#า 
79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ เทียบไดต่ํากว#านี้ หรือ  
  9.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไม# เปMน ท่ียอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต#อ  
(ยกเวน ทุนท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)  
 10. หลีกเลี ่ยง หรือพยายามหลีกเลี ่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต#อเมื ่อสถานศึกษา 
ตอบรับแลว 
 11. ไม#ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศ/สถาบันการศึกษาในต#างประเทศท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด และเดินทางไปศึกษาภายในระยะเวลา 3 ป' นับต้ังแต#วันท่ีบรรจุเขารับราชการ   
 12.  อ่ืน ๆ ตามท่ี ก.พ. หรือสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี     12     กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 

                                     (ลงชื่อ)              ธีรยุทธ>  หล#อเลิศรัตน> 
 

                                   (นายธีรยุทธ>  หล#อเลิศรัตน>) 
                          ประธานกรรมการ 
 
 
 สําเนาถูกตอง 

 
(นางศิริพร ทรัพย>มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


