
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 
 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส!วนราชการ หรือหน!วยงานของรัฐ ประจําป' 2562  
(ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก!อนไปศึกษา) 

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

              ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข!งขัน 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส!วนราชการ หรือหน!วยงานของรัฐ ประจําป' 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับ
ปริญญา : บรรจุก!อนไปศึกษา) และประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข!งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน
เล!าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน!วยงานของรัฐ ลงวันท่ี 24 เมษายน 
2562 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของ 
ส!วนราชการ หรือหน!วยงานของรัฐ ประจําป' 2562 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก!อนไปศึกษา) ไปแลว   นั้น 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 0151401 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการป>องกันและปราบปรามการทุจริตแห!งชาติ  

ตําแหน!งท่ีจะบรรจุ นักวิชาการคอมพิวเตอร? 
ไปศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร? 
วิชาเอกหรือเนนทาง คอมพิวเตอร?นิติเวช (Computer Forensics) 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สํานักงาน ก.พ. และส!วนราชการ/หน!วยงานของรัฐ เห็นชอบร!วมกัน 
                          ใหนักเรยีนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส!วนราชการ/หน!วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                            ความโดดเด!นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปRนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปRนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

                      

- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 
หน�วยท่ี 0151402 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการป>องกันและปราบปรามการทุจริตแห!งชาติ  

ตําแหน!งท่ีจะบรรจุ นักวิชาการคอมพิวเตอร? 
ไปศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร? หรือวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือภูมิศาสตร? 
วิชาเอกหรือเนนทาง ภูมิสารสนเทศศาสตร? (Geoinformatics) 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สํานักงาน ก.พ. และส!วนราชการ/หน!วยงานของรัฐ เห็นชอบร!วมกัน 
                          ใหนักเรยีนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส!วนราชการ/หน!วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                            ความโดดเด!นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปRนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปRนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

                      

- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0151403 
 
 
 

ตามความตองการของกรมการปกครอง  

ตําแหน!งท่ีจะบรรจุ นักวิชาการคอมพิวเตอร? 

ไปศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร? หรือ Data Science 
วิชาเอกหรือเนนทาง วิทยาการคอมพิวเตอร? และ IT หรือ Data Science หรือ Big Data 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สํานักงาน ก.พ. และส!วนราชการ/หน!วยงานของรัฐ เห็นชอบร!วมกัน 
                          ใหนักเรยีนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส!วนราชการ/หน!วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                            ความโดดเด!นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปRนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                           เปRนสากล                                           
จํานวน  1  ทุน 

             

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302213 นางสาวนพวรรณ พุทธิพิทักษ5ชัย 

 

 ท้ังนี้ ขอใหผูมีรายชื่อเปRนผูมีสิทธิไดรับทุนขางตนนี้ ไปรายงานตัวต!อเจาหนาท่ี ณ หองรับรองชั้น 2 (VIP) 
สํานักงาน ก.พ.  เลขท่ี 47/111 ถนนติวานนท? ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  
ในวันอังคารท่ี 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 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. กรณีผูท่ีกําลังศึกษาอยู!ในชั้นป'สุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน ซ่ึงไม!สําเร็จการศึกษาในป'การศึกษา 2561 และ/หรือเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ
อย!างอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว!า 3.00 ยกเวน สาขาวิชาใดสาขา 
วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร? ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร? ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรตํ่ากว!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. เปRนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย 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!เปRนที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต!อ (ยกเวน ทุนท่ีไป
ศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)  
 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     15     กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                    (ลงชื่อ)               ธีรยุทธ?  หล!อเลิศรัตน? 
 

                                   (นายธีรยุทธ?  หล!อเลิศรัตน?) 
                          ประธานกรรมการ 
 
 
สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


