
  
 

 
 
 

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

 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส!วนราชการ หรือหน!วยงานของรัฐ                

ประจําป' 2562 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
---------------------- 

 

 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข!งขัน 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส!วนราชการ หรือหน!วยงานของรัฐ ประจําป' 2562 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับ
ปริญญา) และประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข!งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล!าเรียนหลวง       
และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน!วยงานของรัฐ ลงวันท่ี 24 เมษายน 2562    
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล ตามความตองการของ 
ส!วนราชการ หรือหน!วยงานของรัฐ ประจําป' 2562 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ไปแลว  นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข!งขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพ่ือรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล!าว ดังต!อไปนี้ 
หน�วยท่ี 0131401 
 
 

ตามความตองการของกรมประชาสัมพันธ= 

ไปศึกษาสาขาวิชา วารสารศาสตร=และสื่อสารมวลชน  

วิชาเอกหรือเนนทาง การบริหารจัดการสื่อในรูปแบบใหม! 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

              

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300093 นางสาวสุขภาพร ระวีไพบูลย0 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 0131402 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานสภาความม่ันคงแห!งชาติ 
ไปศึกษาสาขาวิชา International Law หรือ International Security Law 
                          หรือ National Security Law 

วิชาเอกหรือเนนทาง International Law and Security หรือ International Law and Policy 

                               หรือ Public International Law หรือ International Human Rights Law 

                               หรือ Humanitarian Law หรือ Human Rights Law and Policy 

                               หรือ Conflict, Security and Human Rights หรือ Human Rights, 

                               Conflict and Justice 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300645 นางสาวอภิสรา มากเพ็ชร 
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หน�วยท่ี 0131403 
 

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 
                          ใหนักเรยีนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส!วนราชการ/หน!วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                            ความโดดเด!นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล                                
จํานวน  1  ทุน 

 

                    

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301546 นางสาวจุฑาทิพ ตัณฑุโลภาส 
  
 
หน�วยท่ี 0131404 
 
 
 

ตามความตองการของกรมศุลกากร 
ไปศึกษาสาขาวิชา Taxation 
วิชาเอกหรือเนนทาง Taxation 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล       
จํานวน  1  ทุน 

 

        

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301942 นางสาวฐิตวรรณ ช�วงแก$ว 
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หน�วยท่ี 0131405 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร= หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร= หรือ ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

                      

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301381 นายกิตติธัช นิลอนันต0 
 
 
หน�วยท่ี 0131406 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐศาสตร= 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล    
จํานวน  1  ทุน 

                      

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300712 นายณัฐพงศ0 ฤทธิราช 
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หน�วยท่ี 0131407 
 

ตามความตองการของกรมการขาว 

ไปศึกษาสาขาวิชา เกษตรศาสตร= (Agriculture) หรือ พืชไร! (Agronomy) 

วิชาเอกหรือเนนทาง วิทยาศาสตร=เมล็ดพันธุ= (Seed Science) การผลิตเมล็ดพันธุ= 

                         (Seed Production) หรือ การจัดการเมล็ดพันธุ= (Seed Management) 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

                      

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301864 นางสาวพิชญาภา ทองมาลัย 

   
 
หน�วยท่ี 0131408 
 

ตามความตองการของกรมส!งเสริมสหกรณ= 

ไปศึกษาสาขาวิชา Accounting and Finance 
วิชาเอกหรือเนนทาง Accounting and Finance 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301010 นางสาวลักษิกา บุญช�วงโชติรัตน0 
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หน�วยท่ี 0131409 
 

ตามความตองการของกรมการขนส!งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย 
วิชาเอกหรือเนนทาง Comparative Law หรือ International Law 
                         หรือ European Union Law 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล     
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301430 นายธีร0วรา ล้ิมสุวรรณ 
 
หน�วยท่ี 0131410 
 

ตามความตองการของกรมการขนส!งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชา Logistics and Supply Chain Management 

                      หรือ Transport Engineering 
วิชาเอกหรือเนนทาง Logistics Infrastructure/Transport Infrastructure  
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300653 นางสาวกวิสรา ภูมิพิทักษ0กุล 
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หน�วยท่ี 0131411 
 

ตามความตองการของกรมการขนส!งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชา Human Factors in Transport 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302456 นางสาวมณฑกานต0 บุญศรีวงษ0 

 
 
หน�วยท่ี 0131412 
 

ตามความตองการของกรมเจาท!า 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายทางทะเล (Maritime Law) 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621303170 นางสาวหทัยรัตน0 โพธิวิหค 
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หน�วยท่ี 0131413 
 

ตามความตองการของกรมเจาท!า 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง วิศวกรรมโยธา (Dredging Engineering) 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   

- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
 
 
หน�วยท่ี 0131414 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวง 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 

วิชาเอกหรือเนนทาง Road Maintenance Management 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300445 นายวริศ รัตนสิริพันธ0 
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หน�วยท่ี 0131415 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวง 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 

วิชาเอกหรือเนนทาง Geotechnical Engineering 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300472 นายนัทธพงศ0 หนูศรีแก$ว 
 
 
หน�วยท่ี 0131416 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวง 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 

วิชาเอกหรือเนนทาง Pavement Engineering / Geotechnical Engineering 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302280 นายเภตรา สุขม�วง 
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หน�วยท่ี 0131417 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวง 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 

วิชาเอกหรือเนนทาง Intelligent Transport System 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300129 นายปAณณวัชร0 สิริพัฒน0ธิติ 
 
 
หน�วยท่ี 0131418 
 

ตามความตองการของกรมท!าอากาศยาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 

วิชาเอกหรือเนนทาง วิศวกรรมครื่องกล 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621303465 นายอชิระ คารวพงศ0 
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หน�วยท่ี 0131419 
 

ตามความตองการของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ไปศึกษาสาขาวิชา แผ!นดินไหว (Seismology) 

วิชาเอกหรือเนนทาง แผ!นดินไหว (Seismology) 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621303403 นายมงคลชัย สุขมี 
 
 
หน�วยท่ี 0131420 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Data Science 

วิชาเอกหรือเนนทาง Data Science 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

   

- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0131421 
 

ตามความตองการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝuvง 

ไปศึกษาสาขาวิชา พยาธิชีววิทยาประยุกต= (Integrative Pathobiology) 

วิชาเอกหรือเนนทาง พยาธิวิทยาของโรคติดเชื้อในสัตว=ทะเลเลี้ยงลูกดวยนม 

                         (Infectious Pathology in Marine Mammals)/  

                         นิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology)               
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621303671 นางสาวพิมพ0ชนก ประจําค�าย 
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หน�วยท่ี 0131422 
 

ตามความตองการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ไปศึกษาสาขาวิชา อุทกธรณีวิทยา 

วิชาเอกหรือเนนทาง อุทกธรณีเคมี หรือแบบจําลองน้ําบาดาล (Hydrogeochemistry/ 

                         Groundwater Modeling) 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 
 

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301992 นางสาวเฉลิมพร พลประสิทธิ์ 
 

   
หน�วยท่ี 0131423 
 

ตามความตองการของกรมการคาต!างประเทศ 

ไปศึกษาสาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาเอกหรือเนนทาง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   

- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0131424 
 

ตามความตองการของกรมการคาภายใน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Computer Science 

วิชาเอกหรือเนนทาง Hardware and Computer Architecture 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

   

- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
 
หน�วยท่ี 0131425 
 

ตามความตองการของกรมการคาภายใน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Computer Engineering/ Electrical Engineering/ 

                      Industrial Engineering/ Mechanical Engineering/ 

                      Electronic Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Circuits and Systems 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302561 นายรัฐพล เช้ือสะอาด 
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หน�วยท่ี 0131426 
 

ตามความตองการของกรมเจรจาการคาระหว!างประเทศ 

ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐมิติ 

 วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐมิติ 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621303222 นางสาวพิมพ0ชนก โฮว 

 
 
หน�วยท่ี 0131427 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ไปศึกษาสาขาวิชา Data Science/ Science in Analytics   

วิชาเอกหรือเนนทาง Data Science หรือ Science in Analytics  
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301478 นางสาววรัญญา มไหสวริยะ 
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หน�วยท่ี 0131428 
 

ตามความตองการของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร=การคา 

ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร= 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301960 นางสาวธนาพร ศรีคล$าย 

 
 
หน�วยท่ี 0131429 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย= 

ไปศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

วิชาเอกหรือเนนทาง Big Data/ Technology Management 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   

- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0131430 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห!งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วิชาเอกหรือเนนทาง การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301642 นางสาวทิพย0วิมล จุลหาญกิจ 

 
 
หน�วยท่ี 0131431 
 

ตามความตองการของกรมกรมคุมประพฤติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา จิตวิทยา (การใหคําปรึกษาและการบําบัดเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ)  

                      Psychology (Motivational Interviewing/ Motivational Counseling) 

วิชาเอกหรือเนนทาง การใหคําปรึกษาและการบําบัดเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล     
จํานวน  1  ทุน 

  
   

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621303051 นางสาวภัทธิรา มุนินโท 
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หน�วยท่ี 0131432 
 

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา อาชญาวิทยาและกระบวนงานยุติธรรมทางอาญา (Criminology and  

                      Criminal Justice) 

วิชาเอกหรือเนนทาง อาชญาวิทยาและกระบวนงานยุติธรรมทางอาญา 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 
หน�วยท่ี 0131433 
 

ตามความตองการของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Family and Child Law, Family Law and Policy 

วิชาเอกหรือเนนทาง Juvenile Justice 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300612 นางสาวฐิติพร วิเศษนคร 
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หน�วยท่ี 0131434 
 

ตามความตองการของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Special Education , Education Study, Remedial Education,  

                      Restorative Justice in Education 

วิชาเอกหรือเนนทาง Emotional and Behavioral Disabilities 

                         หรือ Learning Disabilities 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 
 

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301285 นายพศวัต จิตร0ภิรมย0ศรี 
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หน�วยท่ี 0131435 
 

ตามความตองการของกรมราชทัณฑ= 

ไปศึกษาสาขาวิชา อาชญาวิทยา หรือ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminology/ 

                      Criminal Justice) 

วิชาเอกหรือเนนทาง อาชญาวิทยา หรือ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminology/  

                         Criminal Justice) 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302143 นางสาวปกระพี จินดาอินทร0 

 
หน�วยท่ี 0131436 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ไปศึกษาสาขาวิชา International Criminal Law 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301494 นางสาวณัฐกานต0 เจริญคุณวิวัฏ 
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หน�วยท่ี 0131437 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา Criminal Justice Administration 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302693 นางสาววรินยุพา บูรณอารีย0พงษ0 

 
 
หน�วยท่ี 0131438 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาฝ'มือแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Engineering Design 

วิชาเอกหรือเนนทาง Engineering Design 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0131439 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาฝ'มือแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Manufacturing Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Manufacturing Engineering 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300258 นายวภช หลายวัฒนไพศาล 

 
 
หน�วยท่ี 0131440 
 

ตามความตองการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร= (Economics) 

วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐศาสตร=ทรัพยากรมนุษย= (Human Resource Economics) 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301075 นายกฤษฏิ์ จารุจันทนากุล 
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หน�วยท่ี 0131441 
 

ตามความตองการของสํานักงานประกันสังคม 

ไปศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร=/ เทคโนโลยี 

วิชาเอกหรือเนนทาง Computer Programming 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 
หน�วยท่ี 0131442 
 

ตามความตองการของสํานักงานประกันสังคม 

ไปศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร=/ เทคโนโลยี 

วิชาเอกหรือเนนทาง Computer Programming 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0131443 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Computer Programming Information System Predictive Analysis  

                      and Modeling of Data Software Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง การเขียนโปรแกรม การจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห=เชิงพยากรณ= 

                         และสรางแบบจําลองฐานขอมูล 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
หน�วยท่ี 0131444 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐมิติ  
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301241 นางสาวกานพลู บุรินทรรัตน0 
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หน�วยท่ี 0131445 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา การแปลและล!าม (ภาษาอังกฤษ) 

วิชาเอกหรือเนนทาง การแปลและล!าม (ภาษาอังกฤษ)  
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปCนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621303664 นางสาวปทุมจิต อธิคมกมลาศัย 

 
 
หน�วยท่ี 0131446 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา ภูมิภาคศึกษา (Area Studies) 

วิชาเอกหรือเนนทาง การศึกษาเก่ียวกับภูมิภาคและภูมิรัฐศาสตร= และความสัมพันธ=ระหว!าง 

                         ประเทศในมุมมองดานวัฒนธรรม 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302376 นางสาววันวิสาข0 อ้ึงเจริญ 
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หน�วยท่ี 0131447 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา Big Data and Data Analytics 

วิชาเอกหรือเนนทาง Big Data and Data Analytics 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
หน�วยท่ี 0131448 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา Data Analysis for Big Data 

วิชาเอกหรือเนนทาง Data Scientist 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300570 นายสารสิน แก$วสุขโข 

 
 



- 27 - 
 

หน�วยท่ี 0131449 
 

ตามความตองการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห!งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือการวิจัยและประเมินผล 

                      ทางการศึกษา 

วิชาเอกหรือเนนทาง Large-Scale Assessment, Digital Testing, Non-Cognitive 

                          Assessment, Psychometrics and Quantitative Methods 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
หน�วยท่ี 0131450 
 

ตามความตองการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห!งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Big data หรือ Data Sciences 

วิชาเอกหรือเนนทาง Big data หรือ Data Sciences 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300421 นางสาวกัญญา กรีประเสริฐกุล 
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หน�วยท่ี 0131451 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีปzองกันประเทศ (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Military Vehicle Technology 

วิชาเอกหรือเนนทาง Military Vehicle Design 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301047 นายรวิน พินเกาะ 

 
 
หน�วยท่ี 0131452 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีปzองกันประเทศ (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Aerospace Control and Guidance 

วิชาเอกหรือเนนทาง Guidance and Control of Supersonic Bodies  
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0131453 
 

ตามความตองการของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห!งประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา Gender 

วิชาเอกหรือเนนทาง การพัฒนา เชี่ยวชาญ ดานสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ  
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300770 นางสาวณภัทร รักกิจศิริ 

 
 
หน�วยท่ี 0131454 
 

ตามความตองการของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห!งประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา Children 

วิชาเอกหรือเนนทาง พัฒนา คุมครองและส!งเสริมสิทธิเด็ก  
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300131 นางสาวอรปรางค0 พรเพ่ิมพูน 
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หน�วยท่ี 0131455 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา ฟ}สิกส=เครื่องเร!งอนุภาค 

วิชาเอกหรือเนนทาง ระบบแม!เหล็กสําหรับเครื่องเร!งอนุภาค  
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 

 
 
หน�วยท่ี 0131456 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา ฟ}สิกส= หรือวิศวกรรมศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง Optics หรือ Optical Engineering 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300521 นางสาววาดวัน สิงหพงษ0 
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หน�วยท่ี 0131457 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส!งเสริมการประกอบธุรกิจ  

                          ประกันภัย (คปภ.) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Data Science 

วิชาเอกหรือเนนทาง Data Analytic & Business Analytic 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302884 นางสาวดารกานต0 วินัยแพทย0 

 
หน�วยท่ี 0131458 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส!งเสริมการประกอบธุรกิจ  

                          ประกันภัย (คปภ.) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Cyber Security 

วิชาเอกหรือเนนทาง Information Security & Assurance 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621303545 นายธเนษฐ เกHาไม$ 
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หน�วยท่ี 0131459 
 

ตามความตองการของสํานักงานการตรวจเงินแผ!นดิน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Business Analytics and Big Data 

วิชาเอกหรือเนนทาง Business Analytics and 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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621303565 นางสาวพรนภัส พันธ0นรา 

 
 
หน�วยท่ี 0131460 
 

ตามความตองการของสํานักงานการตรวจเงินแผ!นดิน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Financial Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Financial Engineering 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302750 นายอดิษฐ0 สงวนวงษ0ทอง 
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หน�วยท่ี 0131461 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร= 

                          เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห!งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา นโยบายสาธารณะ 

วิชาเอกหรือเนนทาง นโยบายวิทยาศาสตร= เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300032 นางสาวกัษมกรณ0 จันทร0วันเพ็ญ 

 
 
หน�วยท่ี 0131462 
 

ตามความตองการของสํานักงานนวัตกรรมแห!งชาติ (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Innovation 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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                            ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
- ไม�มีผู$มีสิทธิได$รับทุน - 
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หน�วยท่ี 0131463 
 

ตามความตองการของสํานักงานศาลปกครอง 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายมหาชน 

วิชาเอกหรือเนนทาง การบริการสาธารณะ 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302397 นางสาวกันภัย ใคร�ครวญ 

 
 
หน�วยท่ี 0131464 
 

ตามความตองการของสํานักงานศาลปกครอง 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายมหาชน 

วิชาเอกหรือเนนทาง มหาชนทางเศรษฐกิจ 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302761 นางสาวชาลิสา ล้ิมวรรณเดช 
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หน�วยท่ี 0131465 
 

ตามความตองการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว!างประเทศ (International Human  

                         Rights Laws) 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302563 นางสาวกชกร กฤตานุสรณ0 

 
หน�วยท่ี 0131466 
 

ตามความตองการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทาง ความรูเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน  

                         (Juvenile Justice) 
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 และเปCนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู!ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปCนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

   
ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300597 นางสาวณัฐนันท0 ใจมูล 
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 ท้ังนี้ ขอใหผูมีสิทธิไดรับทุนขางตนนี้ 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!างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี ่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว!า 3.00 ยกเวนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร=ชีวภาพ วิทยาศาสตร=กายภาพ คณิตศาสตร=และสถิติ คอมพิวเตอร= สารสนเทศศาสตร= เกษตรศาสตร= 
วิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร=การแพทย= สาธารณสุขศาสตร=  วิทยาศาสตร=ประยุกต= 
กายภาพบําบัด การแพทย=แผนไทย ทันตแพทยศาสตร= เทคนิคการแพทย= พยาบาลศาสตร= แพทยศาสตร=  
เภสัชศาสตร= วิศวกรรมศาสตร= สัตวแพทยศาสตร= กายอุปกรณ=ศาสตร= การแพทย=แผนไทยประยุกต= เทคโนโลยี
การผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว= เทคโนโลยีการพิมพ= เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส= สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรตํ่ากว!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 2561 
เรื่อง รับสมัครสอบแข!งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส!วนราชการ หรือหน!วยงานของรัฐ ประจําป' 
2562 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา)   
 4. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 5. เปCนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม!อยู!ในมาตรฐาน หรือไม!เหมาะสม หรือไม!ประพฤติตน  
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 6. ขาดการติดต!อกับเจาหนาท่ีเกิน 1 ป' 
 7. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังต!อไปนี้     
  7.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนตํ่ากว!า 550 (Paper–based) หรือ 
ตํ่ากว!า 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ เทียบไดต่ํากว!านี้ หรือ  
  7.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไม!เปCนที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต!อ (ยกเวน  
ทุนท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)  
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 8. หลีกเลี ่ยง หรือพยายามหลีกเลี ่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต!อเ มื ่อสถานศึกษา 
ตอบรับแลว 
  9. ไม!ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต!อ ภายในระยะเวลา 1 ป' นับแต!
วันประกาศรายชื่อเปCนผูมีสิทธิไดรับทุน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี     15    กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 

                                   (ลงชื่อ)               ธีรยุทธ=  หล!อเลิศรัตน= 
 

                                  (นายธีรยุทธ=  หล!อเลิศรัตน=) 
                          ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


