
  
 

 
 
 

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

 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ               

ประจําป' 2561 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
---------------------- 

 
 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข#งขัน 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป' 2561 (ทุนบุคคลท่ัวไป
ระดับปริญญา) และประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข#งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล#าเรียนหลวง       
และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561    
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง 
กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป' 2561 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ไปแลว  นั้น 
 

 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข#งขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพ่ือรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล#าว ดังต#อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 0131401 
 
 

ตามความตองการของกรมธนารักษ= 

ไปศึกษาสาขาวิชา - Real Estate/  
                      - Real Estate Finance/  
                      - Property Study/ 
                       - Property Development 

วิชาเอกหรือเนนทาง การประเมินราคาทรัพย=สิน 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

                 

  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300250 นายปริยะ เทพพิทักษ1ศักดิ์ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 3 - 
 

หน�วยท่ี 0131402 
 
 
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 
ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายภาษีอากร 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Law in Taxation/ 

                               - International Law/ 

                               - International Tax Law/ 

                               - International Trade and Business Law/  

                               - Law and Economics/ 

                               - Tax Law 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

                      
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300191 นางสาวทอฝ5น สุวรรณธนรัชต1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

หน�วยท่ี 0131403 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร= 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล                                
จํานวน  2  ทุน 

 

                     

ลําดับท่ี 1 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611303154 นายสุทธิเกียรติ ชุนประสาน 
ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301459 นายฐากูร ฉันทะสันติธรรม 

  
 

หน�วยท่ี 0131404 
 
 
 

ตามความตองการของกรมการขาว 
ไปศึกษาสาขาวิชา Plant Physiology 
วิชาเอกหรือเนนทาง Plant Physiology on Stress Environment 
ระดับปริญญาเอก  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                            สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปYนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปYนสากล       
จํานวน  1  ทุน 

 

       

  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611303416 นางสาวฝนทิพย1 หนูทอง 
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หน�วยท่ี 0131405 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร= หรือ Transport 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Transport Planning and Policy/ 
                           - Transport Planning 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

                      
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611303553 นางสาวปรีชญา สาระผล 

 
หน�วยท่ี 0131406 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 
ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมขนส#งและโลจิสติกส= หรือ เศรษฐศาสตร=การขนส#ง 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Transportation Engineering and Logistics/ 
                           - Logistics Planning & Operation 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล    
จํานวน  1  ทุน 

                      

  

  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301428 นายบุณยกร พิมพ1โพธิ์กลาง 
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หน�วยท่ี 0131407 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชา Human Factors in Transport 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
หน�วยท่ี 0131408 
 

ตามความตองการของกรมเจาท#า 

ไปศึกษาสาขาวิชา - เศรษฐศาสตร=/ 
                       - บริหารธุรกิจ/ 

                       - บริหารรัฐกิจ 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Maritime Logistics and Port Management/ 
                         - Maritime Policy 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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302170 นางสาวศุภรัตน1 พรหมมา 
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หน�วยท่ี 0131409 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวง 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 
วิชาเอกหรือเนนทาง Geotechnical 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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล     
จํานวน  1  ทุน 

   
 

  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301191 นายจิรัฎฐ1 อิทธิสุภรณ1รัตน1 
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หน�วยท่ี 0131410 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวงชนบท 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 
วิชาเอกหรือเนนทาง - วิศวกรรมขนส#ง (Transportation Engineering)/  
                         - วิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering)/ 
                         - วิศวกรรมปฐพีเทคนิค (Geotechnical Engineering)/ 
                         - วิศวกรรมงานทาง (Highway Engineering)/ 
                         - วิศวกรรมสํารวจ (Survey Engineering)/ 
                         - วิศวกรรมบริหารก#อสราง (Construction Management 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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0131411 
 

ตามความตองการของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ไปศึกษาสาขาวิชา Hydro Meteorological Model 

วิชาเอกหรือเนนทาง อุตุนิยมวิทยาอุทก แบบจําลองการพยากรณ=น้ําและระบบเตือนภัยธรรมชาติ 
ระดับปริญญาเอก  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                            สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปYนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300578 นายธนัน วัชรมัย 

 
 

หน�วยท่ี 0131412 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม 

วิชาเอกหรือเนนทาง ดาวเทียมสื่อสาร 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   

- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0131413 
 

ตามความตองการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ไปศึกษาสาขาวิชา อุทกธรณีวิทยา (Hydrogeology) 

วิชาเอกหรือเนนทาง - อุทกธรณีเคมี (Hydrogeocheministry)/ 

                         - แบบจําลองน้ําบาดาล (Groundwater Modeling) 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300670 นางสาวชุนิณธรณ1 ชามาทอง 

 
หน�วยท่ี 0131414 
 

ตามความตองการของกรมประชาสัมพันธ= 

ไปศึกษาสาขาวิชา - New Media Management/ 

                      - Digital Media Management/ 

                      - Media Management 

วิชาเอกหรือเนนทาง Digital Media 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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302303 นายกิตติธัชช1 คําเปลว 
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หน�วยท่ี 0131415 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Environmental Economics 
ระดับปริญญาเอก  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                            สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปYนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300043 นายชยธร เติมอริยบุตร 

 
 

หน�วยท่ี 0131416 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Globalisation and Development Studies 

วิชาเอกหรือเนนทาง Community Economics 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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302180 นายณภัทร พุ�มศิริ 
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หน�วยท่ี 0131417 
 

ตามความตองการของสํานักงานสภาความม่ันคงแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา - Cyber Security/ 

                      - Cyber Security Strategy/ 

                      - Cyber Security Policy/ 

                      - Cyber Security Management and Policy 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Cyber Security/ 

                         - Information Security/ 

                         - Cyber security and Information Management/ 

                         - Cyber Security Policy/ 

                         - Cyber Security Strategy/ 

                         - Cyber Security Law and Policy 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611304108 นางสาวศรัณยา เมฆราตรี 
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หน�วยท่ี 0131418 
 

ตามความตองการของกรมการคาภายใน 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร= (Computer Science) 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
หน�วยท่ี 0131419 
 

ตามความตองการของกรมการคาภายใน 

ไปศึกษาสาขาวิชา - วิศวกรรมคอมพิวเตอร= (Computer Engineering)/  

                      - วิศวกรรมไฟฟsา (Electrical Engineering)/  

                      - วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)/  

                      - วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)/ 

                      - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส= (Electronic 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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 
 

  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301096 นายวรธรรม เทียบรัตน1 
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หน�วยท่ี 0131420 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ไปศึกษาสาขาวิชา Professional Accounting หรือ Accountancy 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611303889 นางสาวบุญสิตา ภววงษ1ศักดิ์ 

 
 

หน�วยท่ี 0131421 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ไปศึกษาสาขาวิชา การตลาด 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Digital Marketing/               

                         - E-Business/  
                         - E-Marketing 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   

  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302515 นางสาวสุชานาถ ไชยสิริ 
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หน�วยท่ี 0131422 
 

ตามความตองการของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร=การคา 

ไปศึกษาสาขาวิชา - Statistics 

                       - Survey Methodology 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Sample Design/ 

                             - Questionnaire Design/ 

                          - Design of Interview System/ 

                            - Designing and Weighting samples/ 

                            - Data Collection Method 

                          - Survey Error and Data Quality control 

                          - Statistical Modeling 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301882 นางสาวธัญญาดา คงพริ้ว 
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หน�วยท่ี 0131423 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย= 

ไปศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาเอกหรือเนนทาง  - Information Management/ 

                          - Information Management and Systems 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
หน�วยท่ี 0131424 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย= 

ไปศึกษาสาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Technology/ 
                         - Technology 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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

   

  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611304268 นายพศิน บุญเพ่ิม 
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หน�วยท่ี 0131425 
 

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Criminology and Criminal Justice (อาชญาวิทยาและกระบวนงาน 

                      ยุตธิรรมทางอาญา) 

วิชาเอกหรือเนนทาง อาชญาวิทยาและกระบวนงานยุติธรรมทางอาญา 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300828 นางสาวธนพร หนุนพงษ1 

 
หน�วยท่ี 0131426 
 

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย 

 วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายอาญา และ/หรือกระบวนงานยุติธรรมทางอาญา 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 
 

  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611304755 นางสาวนิชดา ชาสุวรรณ 
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หน�วยท่ี 0131427 
 

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา - Psychology (Motivational Interviewing/ Motivational Counseling)   

                      - จิตวิทยา (การใหคําปรึกษาและการบําบัดเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ)  

วิชาเอกหรือเนนทาง - Motivational Interviewing/  

                         - Motivational Counseling (การใหคําปรึกษาและการบําบัด 

                           เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ) 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300029 นางสาวทวีภรณ1 ศรีสุวรรณ 
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หน�วยท่ี 0131428 
 

ตามความตองการของกรมราชทัณฑ= 

ไปศึกษาสาขาวิชา - อาชญาวิทยา/ 

                      - กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminology/ Criminal Justice) 

วิชาเอกหรือเนนทาง - อาชญาวิทยา/ 

                         - กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminology/ Criminal Justice) 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611304190 นางสาวพิมพ1สิริ สิริสุนทรานนท1 

 
หน�วยท่ี 0131429 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายระหว#างประเทศ (International Law) 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301154 นางสาวสมหทัย หาญวัฒนะชัย 
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หน�วยท่ี 0131430 
 

ตามความตองการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร= (Economics) 

วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐศาสตร= 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300967 นางสาววราภิมณฑ1 วรกุล 

 
 

หน�วยท่ี 0131431 
 

ตามความตองการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (Occupational Health and Safety) 

วิชาเอกหรือเนนทาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล     
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300193 นางสาวศรีอาภา บุปผา 
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หน�วยท่ี 0131432 
 

ตามความตองการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายแรงงาน (Labour Legislation) 

วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายแรงงาน 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302656 นางสาวพรสุดา เจียมพัฒนาตระกูล 
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หน�วยท่ี 0131433 
 

ตามความตองการของสํานักงานประกันสังคม 

ไปศึกษาสาขาวิชา คณิตศาสตร=ประกันภัย/สถิติ 

วิชาเอกหรือเนนทาง - คณิตศาสตร=ประกันภัย (Actuarial Science)/ 
                         - Health Economic/ 
                         - Mathematic/ 
                         - สาขาประกันภัย/ 
                         - สาขาคณิตศาสตร=ประยุกต=/ 
                         - สาขาการจัดการความเสี่ยง/ 
                         - สถิติ/ 
                         - สถิติประยุกต= 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301575 นางสาวจุติมา สุขสุอรรถ 
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หน�วยท่ี 0131434 
 

ตามความตองการของสํานักงานประกันสังคม 

ไปศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง Computer Programming 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302590 นางสาวจุฑารัตน1 คงฤทธิ์ 

 
 

หน�วยท่ี 0131435 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐศาสตร=แรงงาน 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   

  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302954 นายประพันธ1 ลีน$อย 
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หน�วยท่ี 0131436 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ไปศึกษาสาขาวิชา - รัฐศาสตร=/ 
                      - บริหารรัฐกิจ 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 
   

  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300484 นางสาวมนพัทธ1 ยังหัตถี 
 
 
 
 

หน�วยท่ี 0131437 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา Data Analysis for Big Data 

วิชาเอกหรือเนนทาง Data Scientist 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0131438 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง อุตสาหกรรมหุ#นยนต=และระบบอัตโนมัติ 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 

หน�วยท่ี 0131439 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส#งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมการเงิน 

วิชาเอกหรือเนนทาง Financial 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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301546 นางสาวเพียงฟIา หลิกาพันธ1 
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หน�วยท่ี 0131440 
 

ตามความตองการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ไปศึกษาสาขาวิชา ทุนมนุษย=และการจัดการองค=กร (Human Capital and  

                        Organization 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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301166 นางสาวมณฑิรา สุบงกฎ 

 
 

หน�วยท่ี 0131441 
 

ตามความตองการของสํานักงานศาลปกครอง 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายมหาชน 

วิชาเอกหรือเนนทาง การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300111 นางสาวสุปาณี ขวัญจันทึก 

 



- 27 - 
 

หน�วยท่ี 0131442 
 

ตามความตองการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว#างประเทศ (International Human Rights Laws) 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300362 นางสาวชญาฎา รัตนกิจรุ�งเรือง 

 
 

หน�วยท่ี 0131443 
 

ตามความตองการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทาง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน (Juvenile Justice) 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300417 นางสาวเกศราภรณ1 ศิริรัตน1 
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หน�วยท่ี 0131444 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีปsองกันประเทศ (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Electrical Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Inertial Navigation System and or Global Navigation  

                         Satellite System (GNSS) 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
หน�วยท่ี 0131445 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีปsองกันประเทศ (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Explosive Ordnance Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Energetic Materials (Propellants & Explosives)       
                         - Explosive Ordnance 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปYนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   

  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611304530 นางสาวปาจรีย1 ช่ืนตา 
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หน�วยท่ี 0131446 
 

ตามความตองการของสถาบันมาตรวิทยาแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา - วิศวกรรมศาสตร= (เครื่องกล/ ไฟฟsา/ การวัดคุม/ อุตสาหการ) 

                      - สาขาวิทยาศาสตร= (ฟ{สิกส=/ ฟ{สิกส=ประยุกต=) 

วิชาเอกหรือเนนทาง มาตรวิทยา (Metrology) ดานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด หรือ 

                         Instrument รวมท้ัง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของดานการวัด หรือหุ#นยนต=หรือ 

                         ระบบอัตโนมัติ 
ระดับปริญญาเอก  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                            สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปYนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

   
 

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

ตามความตองการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร=แห#งชาติ (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา ฟ{สิกส=ดาราศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง ดาราศาสตร= 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300474 นายภควีร1 สุรฤทธิกุล 

 
 

หน�วยท่ี 0131448 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา ฟ{สิกส=ระบบแม#เหล็ก 
ระดับปริญญาเอก  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                            สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปYนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0131449 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร=เทคโนโลยี 

                            และนวัตกรรมแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา นโยบายสาธารณะ 

วิชาเอกหรือเนนทาง นโยบายวิทยาศาสตร= เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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 และเปYนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

   
  ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300818 นางสาวกชพรรณ บวรชัยฤทธ1 

 
หน�วยท่ี 0131450 
 

ตามความตองการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห#งชาติ (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

วิชาเอกหรือเนนทาง - การวัดและประเมินผลทางการศึกษา/  

                         - วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                            สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปYนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปYนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 
 

- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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 ท้ังนี้ ขอใหผูมีสิทธิไดรับทุนปฏิบัติ ดังนี้  

 1. ไปรายงานตัวต#อเจาหนาท่ี ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 สํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท= 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร=ท่ี 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
พรอมท้ังนํารูปถ#ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป  ไปดวย 

 2. อบรมปฐมนิเทศก#อนสมัครสถานศึกษา (Pre-admission Orientation) ในวันอังคารท่ี 7 สิงหาคม 2561 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)  

 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#างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว#า 3.00 ยกเวน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร=ชีวภาพ วิทยาศาสตร=กายภาพ คณิตศาสตร=และสถิติ คอมพิวเตอร= สารสนเทศศาสตร= 
เกษตรศาสตร= วิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร=การแพทย= สาธารณสุขศาสตร= 
ว ิทยาศาสตร =ประย ุกต = กายภาพบําบ ัด  การแพทย =แผนไทย ท ันตแพทยศาสตร = เทคน ิคการแพทย=  
พยาบาลศาสตร= แพทยศาสตร= เภสัชศาสตร= ว ิศวกรรมศาสตร= สัตวแพทยศาสตร= กายอุปกรณ=ศาสตร= 
การแพทย =แผนไทยประย ุกต = เทคโนโลย ีการผล ิตพ ืช  เทคโนโลย ีการผล ิตส ัตว = เทคโนโลยีการพิมพ= 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส= ไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว#า 2.75 
 3. กรณีผูสมัครสอบซึ่งมีขอผูกพันกับส#วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช มิไดยื่นหนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหน#วยงานท่ีไดรับทุน จากหัวหนาส#วนราชการเจาสังกัด หรือ
หัวหนาหน#วยงานเจาของทุน ตามขอ 4.5 4.6 หรือ 4.7 ของประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 
เรื่อง รับสมัครสอบแข#งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป' 
2561 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
 4. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 5. เปYนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม#อยู#ในมาตรฐาน หรือไม#เหมาะสม หรือไม#ประพฤติตน  
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 6. ขาดการติดต#อกับเจาหนาท่ีเกิน 1 ป' 
 
 
 



- 33 - 
 

 7. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังต#อไปนี้     
  7.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนตํ่ากว#า 550 (Paper–based) หรือตํ่ากว#า 
79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ เทียบไดต่ํากว#านี้ หรือ  
  7.2 ผลการสอบภาษาอ ังกฤษไม #เป Yน ที ่ยอมร ับของสถานศ ึกษา ที ่จ ะ ไปศ ึกษาต #อ  
(ยกเวน ทุนท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)  
 8. หลีกเลี ่ยง หรือพยายามหลีกเลี ่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต#อเ มื ่อสถานศึกษา 
ตอบรับแลว 
 9. ไม#ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต#อ ภายในระยะเวลา 1 ป'  
นับแต#วันประกาศรายชื่อเปYนผูมีสิทธิไดรับทุน 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี     12    กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 

                                    (ลงชื่อ)              ธีรยุทธ=  หล#อเลิศรัตน= 
 

                                  (นายธีรยุทธ=  หล#อเลิศรัตน=) 
                                                                    ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 

 
(นางศิริพร ทรัพย=มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



           เอกสารแนบท�าย 
กําหนดการอบรมปฐมนิเทศก�อนสมัครสถานศึกษา 

(Pre-admission Orientation) ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจําป1 พ.ศ. 2561  
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ทุนตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ        

ทุนสนับสนุนความต�องการของส�วนราชการในภูมิภาค (Area-based) 
 และทุนรัฐบาลไปศกึษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ โรงแรมริชมอนดL จงัหวัดนนทบุรี 

…………………………… 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.30 น. รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) กล"าวต$อนรับและให$โอวาท 

09.30 - 10.30 น. ช้ีแจงระเบียบหลักเกณฑ.และแนวทางการดําเนินการก"อนเดินทางไป  
 ศึกษา ณ ต"างประเทศ 

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว"างและเคร่ืองด่ืม 

10.45 - 12.00 น. ช้ีแจงระเบียบหลักเกณฑ.และแนวทางการดําเนินการก"อนเดินทางไป  
 ศึกษา ณ ต"างประเทศ (ต"อ) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.45 น. ระเบียบและหลักเกณฑ.การเบิกจ"ายเงินสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล 

14.45 - 15.00 น. รับประทานอาหารว"างและเคร่ืองด่ืม 

15.00 - 16.30 น. ช้ีแจงการลงทะเบียนผ"านระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการศึกษา 

 ในต"างประเทศ  
 

 

…………………………… 

 
 

หมายเหตุ  กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงได$ตามความเหมาะสม 
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