
  
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

 
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ               

ของส#วนราชการ หรือหน#วยงานของรัฐ ประจาํป& 2563 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
---------------------- 

 
 ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เร่ือง รับสมัครสอบแข#งขัน 
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2563 (ทุนบุคคลท่ัวไป
ระดับปริญญา) ซ่ึงไดดําเนินการสอบขอเขียนไปแลว และประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 23 เมษายน 2563
เร่ือง เลื่อนกําหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล กําหนดวัน เวลา 
และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําป& 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับ
ปริญญา)  น้ัน 

 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข#งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล#าเรียนหลวงและ
ทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ไดประมวลผลการสอบขอเขียน 
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
ดังกล#าว ดังต#อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(สําเนา) 
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หน�วยที่ 0131401 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร=  

วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐศาสตร= 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไ่ดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300583 นายไตรสรณ= ถิรชีวานนท= 

631300603 นายวชัริศ ยนต=วิกัย 

631301096 นายปรัชญา ตันติวัตนะ 

631302048 นายกิตติคุณ ชุมวรฐาย ี

631302358 นายวชิญ=ยุตม= สุขแพทย= 

631302893 นางสาวศศิวิมล กาศจักร 
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หน�วยที่ 0131402 
 
 
 

ตามความตองการของกรมศุลกากร 
ไปศึกษาสาขาวิชา Data Science หรือ  Data Analytics หรือ  Big Data หรือ  Big Data Analytics 

วิชาเอกหรือเนนทาง Data Science หรือ  Data Analytics หรือ  Big Data หรือ  Big Data Analytics 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไ่ดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301089 นายชยุตม= ยงชัยชาญ 

631301193 นายกฤติธี ญาณพิสิฐกุล 

631301470 นางสาวกัญญาพชัร พลับอินทร= 

631301816 นายภัทรธร จิตหวัง 

631302411 นายพชร เลาห=เรณู 
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หน�วยที่ 0131403 
 

ตามความตองการของกรมศุลกากร 

ไปศึกษาสาขาวิชา Material Science (วัสดุศาสตร=) 

วิชาเอกหรือเนนทาง Material Science (วัสดุศาสตร=) 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไ่ดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล                                
จํานวน  1  ทุน 

 

                    เลขประจาํตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300260 นางสาวอรวรรยา ปZ[นแสง 

631301270 นางสาวพชิญาพร วิริยะอมรกิจ 

631301865 นางสาวศุภรดา บุญญธรรมกุล 

631302850 นางสาวสุกฤตา สุขสว#าง 

631303192 นางสาวศศิรดา ตันจิตวิริยะ 
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หน�วยที่ 0131404 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ไปศึกษาสาขาวิชา Development Economics 
วิชาเอกหรือเนนทาง Development Economics 
ระดับปริญญาเอก  ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไ่ดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล       
จํานวน  1  ทุน 

 

       เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300763 นายจารุวัฒน= เอมซ=บุตร 

631301146 นางสาวธนัชพร นันทาภิวัธน= 
 
หน�วยที่ 0131405 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Data Science 

วิชาเอกหรือเนนทาง Data Science 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที ่
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

                      

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0131406 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐศาสตร=เชิงพฤติกรรม 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล    
จํานวน  1  ทุน 

                      

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300813 นายวีระชัย ทรัพย=ทวีวุฒ ิ

631301377 นางสาวณิชวรรณ ธํารงศักดิ์ 

631301384 นายภัทรภณ วัฒนานุกูลกิจ 

631301457 นายนค เจียมธีรสกุล 

631302650 นางสาวณัฐชา โลหะยืนยงสุข 
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หน�วยที่ 0131407 
 

ตามความตองการของกรมเจาท#า 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง วิศวกรรมชายฝe[ง (Coastal Engineering) 
ระดับปริญญาโท    ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                            สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                            ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

                      

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631303480 นายติณณภพ สุทธมงคล 

 

 

หน�วยที่ 0131408 
 

ตามความตองการของกรมเจาท#า 

ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร= หรือ บริหารธุรกิจ หรือ บริหารรัฐกิจ 
วิชาเอกหรือเนนทาง Maritime/Port Regulatory หรือ Maritime Policy Management 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300021 นายอรุณ สถิตพงศ=สถาพร 

631300703 นายชัยธรณ= ผลาผล 

631302423 นางสาวปนษร เจริญรื่น 
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หน�วยที่ 0131409 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวง 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 
วิชาเอกหรือเนนทาง Structural Engineering หรือ Tunneling Engineering 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล     
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300399 นายจิรัฎฐ= อิทธิสุภรณ=รัตน= 

631301068 นายกฤษกร สุระหิรัญ 

631301834 นายณรงค=ฤทธิ์ กโนทร 

631302108 นายสุรวชิญ= คู#บารมี 

631303039 นายภูวนัตถ= อินเกตุ 
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หน�วยที่ 0131410 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวง 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 
วิชาเอกหรือเนนทาง Structural Engineering  
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300199 นางสาวกุลนิฐา คณานุรักษ= 

631302165 นายสมัชชา บุญชื่น 

631303176 นางสาวพรชิตา อรุณเดชาชัย 

631303271 นายเตวิช ชัยกุลเสรีวัฒน= 

631303320 นายเนติพันธุ= แสไพศาล 
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หน�วยที่ 0131411 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวง 

ไปศึกษาสาขาวิชา Human Factors in Transport 

วิชาเอกหรือเนนทาง Transportation Engineering หรือ Road Infrastructure  
                         Management หรือ Transport Policy 
ระดับปริญญาเอก ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301602 นายธนากร อุทัย 

631302217 นายภาคิน ธนณรงค= 
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หน�วยที่ 0131412 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชา Public Policy หรือ Pubic Administration 

วิชาเอกหรือเนนทาง Transportation Policy and Planning หรือ Public Management  
                         in Transportation      
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300938 นายธนภูมิ ทองสมุทร 

631302591 นายพชิญ= คุมแควน 
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หน�วยที่ 0131413 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชา Engineering หรือTransport Economics 

วิชาเอกหรือเนนทาง Transportation Engineering and Logistics/  
                         Transportation Systems Analysis and Planning 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300456 นายสิกขวิชญ= อมรนรชัย 

631300465 นางสาวภาวิดา จงสุวรรณวัฒนา 

631300916 นายธนันท= ตัณฑ=เอกคุณ 

631301153 นายกรวิชญ= กวี 

631303123 นางสาวญาชิตา สุชลจิตธาดา 
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หน�วยที่ 0131414 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชา International Law 

วิชาเอกหรือเนนทาง International Transportation Law หรือ International Treaty Law 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301294 นายสารัช นิติวงศ=วรกุล 

631303006 นางสาววริศรา  จอยเจริญ 
 
หน�วยที่ 0131415 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก 

ไปศึกษาสาขาวิชา Information Technology หรือ Computer Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Management Information System 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300673 นายคํานวณ จอมพุก 

631303116 นางสาวธีรนันทน= ตองประสงค= 
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หน�วยที่ 0131416 
 

ตามความตองการของกรมท#าอากาศยาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Logistics 

วิชาเอกหรือเนนทาง การพัฒนาระบบการขนส#งโลจิสติกส= 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300849 นายอนิวรรต เทศเรือง 

631301937 นางสาวณัฐชา อัศวปานทิพย= 

631302922 นางสาวสิดาพัณณ= พุทธนิมนต= 
 
หน�วยที่ 0131417 
 

ตามความตองการของกรมท#าอากาศยาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา สถาปeตยกรรม 

วิชาเอกหรือเนนทาง สถาปeตยกรรม 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300493 นางสาวศศิกาญจน= คงศรีเจริญ 

631300774 นางสาวกุลนิษฐ= ต้ังชิงชัย 
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หน�วยที่ 0131418 
 

ตามความตองการของกรมท#าอากาศยาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Air and Space Law 

วิชาเอกหรือเนนทาง Air and Space Law 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300443 นางสาวปาณิศา จางวาง 

631300841 นางสาวณัฏฐา  โคซุเกะ 

631301780 นางสาวปุณณภา  กลัดทอง 

631301844 นางสาวนงนภัส นุตคําแหง 

631302437 นายธธีัช รัตนปนัดดา 
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หน�วยที่ 0131419 
 

ตามความตองการของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง การจัดการออกแบบพื้นฐานทางดานโทรคมนาคม หรือเครือข#ายสื่อสารขอมูล 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301103 นางสาวณัฐพร เลิศสําราญพินิจ 
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หน�วยที่ 0131420 
 

ตามความตองการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝe[ง 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร=ทางทะเล (Marine Science) 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Marine ecology (นิเวศวิทยาทางทะเล)  
                         - Chemical oceanography (สมุทรศาสตร=เคมี) 

                         - Physical oceanography (สมุทรศาสตร=ฟZสิกส=) 

                         - Marine biology (ชีววิทยาทางทะเล) 

                         - Marine taxonomy (อนุกรมวิธานทางทะเล) 

                         - Marine science (วิทยาศาสตร=ทางทะเล) 
ระดับปริญญาเอก ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300248 นายรังสิวุฒ ิ แกวแสง 

631300348 นางสาวพรรณเลขา หม่ันเพ็ชร 
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หน�วยที่ 0131421 
 

ตามความตองการของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

ไปศึกษาสาขาวิชา Hydrogeology/ Geology (อุทกธรณีวิทยา หรือธรณีวิทยา) 

วิชาเอกหรือเนนทาง Contaminant Hydrogeology (อุทกธรณีวิทยาปนเปz{อน)        
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300369 นางสาวณฤดี สายกระสินธุ= 

631300431 นายณัฐพัชร คารวะ 

631300831 นางสาวสุจิตราพร โพธิ์ชัย 

631302754 นายอุช ุ อุนากรสวัสดิ์ 

631303065 นางสาวอรยา บัวพึ่งพันธุ= 
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หน�วยที่ 0131422 
 

ตามความตองการของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

ไปศึกษาสาขาวิชา Hydrogeology/ Geology (อุทกธรณีวิทยา หรือธรณีวิทยา) 

วิชาเอกหรือเนนทาง Environmental Hydrogeology (อุทกธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม) 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300752 นายคณิศร วงศ=สีแกว 

631301549 นายศิริชัย ศิริเจริญศรี 

631301911 นางสาวกรรณิกา หวังฤทธิไกรกุล 

631302111 นางสาวปZยาภัสร= แผ#นทอง 

631303251 นางสาววรวรัย สุวัณณปุระ 
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หน�วยที่ 0131423 
 

ตามความตองการของกรมประชาสัมพันธ= 

ไปศึกษาสาขาวิชา Strategic Communication/ Public Relations/ Public Communication 

วิชาเอกหรือเนนทาง Strategic Public Relation 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301134 นายพงศธร ช#วงทอง 

631301345 นางสาวกรกมล ตรียัง 

631302783 นางสาวขวัญเมษา  จงนุเคราะห= 
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หน�วยที่ 0131424 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายธุรกิจ หรือกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300801 นางสาววิภาภรณ= จันทวี 

631301544 นายสรัล อร#ามรัศมีกุล 

631302276 นางสาวณัฐภากร พรลี้เจริญ 

631302810 นายธรรมนูญ นนท=ผม 

631303489 นางสาววรันพร วิรุฬห=จรรย= 
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หน�วยที่ 0131425 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร= หรือวิทยาการคอมพิวเตอร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง พัฒนาซอฟต=แวร=และขอมูลสารสนเทศ 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0131426 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย= 

ไปศึกษาสาขาวิชา Information Technology Management/ Big Data and Analytics/  

                      Data Science/ Information Technology Infrastructure and Security/ 

                      Computer Science (Software Development) 

วิชาเอกหรือเนนทาง Data Science/ Data analytics and Information Technology  
                         Management 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301617 นางสาวชญาภัส ภูมิวสนะ 

631302641 นายเศรษฐ= วัณณสุโภประสิทธิ์ 

631303137 นายกฤษฏ์ิ วิภาตะวิทย= 

631303317 นายพศิน บุญเพิ่ม 
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หน�วยที่ 0131427 
 

ตามความตองการของกรมการคาต#างประเทศ 

ไปศึกษาสาขาวิชา การควบคุมสินคาท่ีเก่ียวของกับการแพร#ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง   

วิชาเอกหรือเนนทาง Arm Control & International Security/ Non-Proliferation &  
                         International Security/ International Relations and Security  
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300246 นางสาววรัชยา รอดแพง 

631302137 นางสาววรวรรณ วรเนตร 

631302549 นางสาวณัฐนันท= อมรานันทศักดิ์ 

631302865 นางสาวรงรอง  รองรัตน= 

631303261 นางสาวณิชนันทน= ปeดกอง 
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หน�วยที่ 0131428 
 

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา Psychology (Counseling /Motivational Interviewing) จิตวิทยา  
                      (การใหคําปรึกษา/การใหคําปรึกษาและการบําบัดเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ) 

วิชาเอกหรือเนนทาง การใหคําปรึกษา การใหคําปรึกษาและการบาํบัดเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ  
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300106 นายธีรวุฒ ิ ขุนนะ 

631300263 นางสาวปาลิตา เงินนุรักษ= 

631300340 นางสาวผัลย=ศุภา พรมแสง 

631300707 นางสาวใบสน สิงหโกวินท= 

631301626 นางสาวปฐมา ปeญญาพร้ิง 

631302541 นายจักริน ตาลาวนิช 
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หน�วยที่ 0131429 
 

ตามความตองการของสถาบันเพือ่การยุติธรรมแห#งประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา Criminology 

วิชาเอกหรือเนนทาง Criminal Justice 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล   
จํานวน  2  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300005 นางสาวจิณห=นิภา สังข=นอย 

631300352 นางสาววริษฐา บูชาพันธ= 

631300638 นางสาวณัฐนันท= สมชื่อ 

631300947 นางสาวพรรษฐิตา แกวจังหวัด 

631301094 นายสรวชิญ= งามมีแสง 

631302058 นางสาวณัฐพร เลิศวัฒนกิตติ 

631302595 นางสาวแพร ดิถีเพ็ง 
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หน�วยที่ 0131430 
 

ตามความตองการของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห#งประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา Children 

วิชาเอกหรือเนนทาง Children Criminology 
ระดับปริญญาโท  ณ   ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                            สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                            ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300522 นางสาวมันทิรา เชยคําแหง 

631300750 นางสาวปZยรัตน= คําศรี 

631302931 นางสาวอารีญา เพ็ชรประไพ 
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หน�วยที่ 0131431 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย 

วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายระหว#างประเทศ กฎหมายการระงับขอพิพาทระหว#างประเทศ  
                         กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายไซเบอร=  
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล     
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300213 นางสาวภัควดี  เพียรล้ําเลิศ 

631301692 นางสาวนูร=รียา ณ พิกุล 

631302096 นางสาวอุษมล ลุนสําโรง 

631302514 นางสาวเจนจิรา ดาวเรือง 

631302701 นายธนะวิทย= กูชิงชัย 

631303326 นางสาววราลี พิทักษ=วงศ= 
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หน�วยที่ 0131432 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา การบริการงานยุติธรรม  

วิชาเอกหรือเนนทาง ความยุตธิรรมทางอาญา (Criminal Justice/ Criminal Justice Policy) 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที ่
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 

 
 
หน�วยที่ 0131433 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา Data Science 

วิชาเอกหรือเนนทาง Data Science 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301387 นายวรวุฒ ิ เนตรลือชา 
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หน�วยที่ 0131434 
 

ตามความตองการของกรมการจัดหางาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร= (ดานแรงงาน)  

วิชาเอกหรือเนนทาง การวิเคราะห=ตลาดแรงงาน 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300139 นางสาววสมน โพธิ์ศร ี

631301292 นายวสธุร ภูริเอกสุวรรณ 
 
 
หน�วยที่ 0131435 
 

ตามความตองการของสํานักงานประกันสังคม 

ไปศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง Computer Security/ System Security/ Network Security  
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไ่ดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0131436 
 

ตามความตองการของสํานักงานประกันสังคม 
ไปศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร= 
วิชาเอกหรือเนนทาง Data Science 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0131437 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา รัฐศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง รัฐศาสตร= หรือสังคมศาสตร= หรือบริหารรัฐกิจ 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300507 นางสาวทักษพร ศักดิ์สยามกุล 

631300546 นางสาวชนิกานต= ยวงเดชกลา 

631302061 นางสาวภัทรธิดา สิริวันทนา 

631302306 นายปฏิวัติ ดีพัฒนกุล 

631303584 นางสาวมุกดามณี เจริญชีพ 
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หน�วยที่ 0131438 
 

ตามความตองการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา สังคมศาสตร=ทั่วไป (social science) 

วิชาเอกหรือเนนทาง สังคมศาสตร=และพฤติกรรมศาสตร= 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300295 นางสาวธารว ี แช#มชูกุล 

631300959 นางสาวจฑุารัตน= วงษ=รัตน= 

631301730 นางสาวรพีพรรณ บุษราคัม 

631302236 นายกันตภณ ศรีวารินทร= 
 
หน�วยที่ 0131439 
 

ตามความตองการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

วิชาเอกหรือเนนทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที ่
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0131440 
 

ตามความตองการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 

วิชาเอกหรือเนนทาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301784 นางสาววลิาสิน ี นุราช 

631302583 นางสาวปานกมล ถึงท#าดี 
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หน�วยที่ 0131441 
 

ตามความตองการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายแรงงาน (Labor Legislation) 

วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายแรงงาน 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300140 นายสราวธุ กิตติจําเริญ 

631300451 นางสาวกันตา มณีอินทร= 

631302215 นายนพรุจ พัสสระ 

631303118 นางสาวพรปวีณ= ทองสมบูรณ= 
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หน�วยที่ 0131442 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาฝ&มือแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Mechanical Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Mechatronic and Robotic Engineering 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301280 นายสิปปภาส สุขผลธรรม 

631301417 นางสาวธนพร เพียรกุศล 

631301687 นายธณวิน ม่ันสกุล 
 
หน�วยที่ 0131443 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาฝ&มือแรงงาน 

ไปศึกษาสาขาวิชา Science in Robotics  

วิชาเอกหรือเนนทาง Robotics Engineering 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301160 นางสาวสรณ=สิร ิ พู#วงศาโรจน= 

   



- 37 - 
 

 
หน�วยที่ 0131444 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ไปศึกษาสาขาวิชา Public policy and Human Development (Health Economics) 

วิชาเอกหรือเนนทาง Public policy 

                         Public Economics  

                         Public Policy Analysis 

                         Financing social protection  

                         Social Protection Policy Protection  

                         Forensic Accounting 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล  
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300064 นางสาวรินธรรม จารุภาชน= 

631301084 นางสาวปZยะบูรณ= เพชรบูรณ= 

631301354 นายสิทธา มณีมาศ 

631302319 นางสาวภีรชญา ภูมิมาศ 

631302609 นายชลัท โสมนิกขะ 
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หน�วยที่ 0131445 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ไปศึกษาสาขาวิชา Data Science 

วิชาเอกหรือเนนทาง - Advanced Python for Data Science 

                         - Data Modeling or Introduction to Statistical Modeling                  
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 
                          เปBนสากล   
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0131446 
 

ตามความตองการของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ไปศึกษาสาขาวิชา การบัญชี หรือการเงิน หรือการธนาคาร 

วิชาเอกหรือเนนทาง อาชญากรรมทางการเงิน (Financial Crime) 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                           สํานักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                           ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                             ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาท่ีมี 
                             ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                           ท่ีไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                           จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไ่ดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                           เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300389 นายณัฐศักด์ิ เหล#าหะเกียรติ 

631302193 นางสาววารุณพร โกยทอง 

631302513 นางสาวปณิธาน เอกเลิศวิทูร 

631302630 นายพรษิฐ= ชาญเชิงพานิช 

631302704 นางสาวณัฐชลัยย= ชัยเธียร 
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หน�วยที่ 0131447 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา ฟZสิกส=ทัศนศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง การคํานวนและออกแบบทางดานระบบทัศนศาสตร=สําหรับรังสีเอกซ= 
                         กําเนิดแสงซินโครตรอน 
ระดับปริญญาเอก ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 

 
 
หน�วยที่ 0131448 
 

ตามความตองการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Health Physics 

วิชาเอกหรือเนนทาง Accelerator Health Physics 
ระดับปริญญาเอก ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0131449 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Electrical Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Navigation and Control of Unmanned Systems 
ระดับปริญญาโท   ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                            สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                            ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301688 นางสาวฤชุดา กัลกะ 

 
 
หน�วยที่ 0131450 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Mechanical Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Test and Evaluation of Military Equipment 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0131451 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Aeronautical Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง Unmanned Aircraft Design 
ระดับปริญญาเอก ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0131452 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส#งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ไปศึกษาสาขาวิชา การประกันภัย 

วิชาเอกหรือเนนทาง คณิตศาสตร=ประกันภัย การบริหารความเส่ียง  
ระดับปริญญาโท   ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                            สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                            ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301820 นางสาวณิชารีย= เอ้ือสุขตระกูล 

631302001 นางสาวพชัราภรณ= สุขทรัพย= 

631302101 นายณภัทร ตรงนุกุล 

631302715 นางสาวเบญจมาศ ตาควัน 

631302728 นางสาวอภิสรา อุทัยธีระโกเมน 

631303048 นางสาวพรรณประภา แช#มปรีดา 
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หน�วยที่ 0131453 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส#งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายประกันภัย 

วิชาเอกหรือเนนทาง - กฎหมายระหว#างประเทศ 

                         - กฎหมายประกันสุขภาพ 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301832 นางสาววลัยพรรณ จิตติกรยุทธนา 

631301869 นางสาวดลพร อนันต=ภิรานนท= 

631302221 นายศิวกร แกวชื่น 

631303053 นางสาวภคพร ลาวัณย=ประเสริฐ 
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หน�วยที่ 0131454 
 

ตามความตองการของสํานักงานศาลปกครอง 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายมหาชน 

วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายปกครอง  
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301639 นางสาวกัญญาวีร= ล้ิมสุวรรณ 

631302612 นางสาวโยษิตา วัฒนสิทธิ ์

631302913 นายเก้ือ เจริญราษฎร= 

631303268 นายบุรพล ใหม#ชู 

631303305 นางสาววชิญาพร ไฝขาว 
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หน�วยที่ 0131455 
 

ตามความตองการของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ไปศึกษาสาขาวิชา นิติศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ  
ระดับปริญญาโท    ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                            สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                            ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301460 นายนิติธรรม จิตสงค= 

 
 
หน�วยที่ 0131456 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร=แห#งชาติ (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Plasma and Nuclear Fusion Engineering 

วิชาเอกหรือเนนทาง tokamak, plasma components, and fusion-related engineering 
ระดับปริญญาโท    ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                            สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                            ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0131457 
 

ตามความตองการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห#งชาติ  

ไปศึกษาสาขาวิชา Big Data หรือ Data Science 

วิชาเอกหรือเนนทาง Big Data หรือ Data Science 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301898 นางสาวสรวีย= นภาธร 

631302229 นายสมัชญ= สาธิตวุฒ ิ

631302488 นายธนกานต= สายฟ�า 

631302617 นายภูริณัฐ ศรีสวัสดิ์ 

631303509 นางสาวนรีรัตน= ตรีชีวันนาถ 
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หน�วยที่ 0131458 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร=แห#งชาติ (องค=การมหาชน)  

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมนิวเคลียร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง ฟZสิกส=เครื่องปฏิกรณ=  (Reactor Physics) 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0131459 
 

ตามความตองการของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค=การมหาชน) 

ไปศึกษาสาขาวิชา Strategy Management 

วิชาเอกหรือเนนทาง Strategy Organization and Leadership/ Strategy and Business 

                         Development/ Strategy and Innovation Strategic Leadership 

 ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301174 นางสาวกิตติกา แตภักดี 

631301531 นางสาวพิศุทธิ ์ ช่ืนใจ 

631301974 นางสาวธัญจิรา แฟงทอง 

631302222 นางสาวธนวรรณ เลิศมงคลนาม 

631302806 นายภัสพร อรุณเจริญสุข 
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หน�วยที่ 0131460 
 

ตามความตองการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไปศึกษาสาขาวิชา อาชญากรรมขามชาติ (Transnational Crimes law Focusing on Asset  

                      Recovery) 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300837 นายพงศ=รพ ี โพธิรังสิยากร 

631301532 นางสาววีรนิติ คลองมีคุณ 
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หน�วยที่ 0131461 
 

ตามความตองการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมไซเบอร= (Cyber Crime) พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส=  

                      (Electronic Evidence) พยานหลักฐานดิจิตอล (Digital Forensics) 

                      เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300299 นายฌัลล=ชวิศ พิทักษ=กิจรณกร 

631300877 นางสาวศุภัค ลิขิตวัฒนานุรักษ= 

631301048 นางสาววรินทิรา เกษมราษฎร= 

631301288 นางสาวณัฐนิช โชครุ#งวรานนท= 

631303054 นายชญานนท= คาเจริญ 
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หน�วยที่ 0131462 
 

ตามความตองการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายสิ่งแวดลอม (Environmental Law) 
ระดับปริญญาโท    ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่ 
                            สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                            ใหนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                              ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                              ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                            ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศท่ีจะไปศึกษา หรือ 
                            จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                            เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300758 นางสาววรรณเรขา รักษ=คิด 

631302136 นางสาวกัญจิกา จิตรประเสริฐศรี 

631302241 นางสาวธัญธิติ เฉตวงษ= 
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หน�วยที่ 0131463 
 

ตามความตองการของสํานักงานกองทุนหมู#บานและชุมชนเมืองแห#งชาต ิ

ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐศาสตร=การเงิน 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300056 นางสาวตวงทิพย= ทองทวี 

631302174 นางสาวพรชนก เทพขาม 

631302360 นางสาวนันทวรรณ โยโร 

631302730 นางสาวมารยาท กันตะโอภาส 

631303247 นายคณิน ธีระเดชพงศ= 
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หน�วยที่ 0131464 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา Artificial Intelligence / Machine Learning for Big Data or Data Mining 

วิชาเอกหรือเนนทาง Data Development 
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0131465 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง ยานยนต=สมัยใหม#  
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631300203 นายนนทิรัตน= พิทยานุรักษ= 

631300669 นายนภัทร พหลพลพยุหเสนา 

631300743 นายภูวิศ สินรัตน= 

631301120 นายสารสาส=น เท้ียธิทรัพย= 

631302122 นางสาวณัฐนันท= สุขสุวรรณ= 
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หน�วยที่ 0131466 
 

ตามความตองการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส= ฟZสิกส=อิเล็กทรอนิกส= 

วิชาเอกหรือเนนทาง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส= ฟZสิกส=อิเล็กทรอนิกส=  
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 

 
 
หน�วยที่ 0131467 
 

ตามความตองการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ไปศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร= 

วิชาเอกหรือเนนทาง เครื่องกลพลังงาน แมคคาทรอนิกส=  อินโนเวชั่น  
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301756 นายพศวีร= เยี่ยงวาณิชชกุล 

631303031 นายพสษิฐ= ประคัลภวงศ= 
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หน�วยที่ 0131468 
 

ตามความตองการของสํานักงานการวิจัยแห#งชาติ 

ไปศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการฐานขอมูล/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 

                      วิทยาศาสตร=ขอมูล (Data Science) 

วิชาเอกหรือเนนทาง เทคโนโลยีและการจัดการฐานขอมูล/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 

                      วิทยาศาสตร=ขอมูล (Data Science)  
ระดับปริญญาโท  ณ  ประเทศ/สถาบันการศึกษาท่ีจะใหไปศึกษา จะกําหนดตามท่ี 
                          สาํนักงาน ก.พ. และส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ เห็นชอบร#วมกัน 
                          ใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการ 
                            ของส#วนราชการ/หน#วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มี 
                            ความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเปBนสถาบันการศึกษา 
                          ที่ไดรับการจัดอันดับอยู#ในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือ 
                          จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

                          เปBนสากล 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
631301822 นายพุฒสิรรค= วรรณพงศ= 

 

 ทั้งนี้ เน่ืองจากสถานการณ=การแพร#ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เปBน
โรคติดต#ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต#อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อใหการเฝ�าระวังและการป�องกันการแพร#
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเปBนสาธารณภัยอย#างหนึ่งเปBนไปอย#างมีประสิทธิภาพและ
เพื่อมิใหส#งผลกระทบต#อสุขภาพ จึงจําเปBนตองกําหนดมาตรการป�องกันการแพร#ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล#าว 
โดยอยู#บนพื้นฐานของความห#วงใยต#อชีวิตของทุกคน รวมทั้งความรับผิดชอบต#อสังคมส#วนรวม จึงขอเลื่อน
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล เปBนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

ที่ http://scholar.ocsc.go.th, http://www.ocsc.go.th/scholarship   
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 อนึ่ง ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกล#าว ศึกษาขอมูล
เก่ียวกับส#วนราชการเจาของทุนที่จะเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ เช#น บทบาทหนาที่องค=กร โครงสราง 
และโครงการสําคัญ เปBนตน เพื่อใชประกอบในการประเมินความเหมาะสมฯ  
  
  ประกาศ  ณ  วันท่ี    27     พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                          (ลงชื่อ)           ธีรยุทธ=  หล#อเลิศรัตน= 
 

                                  (นายธีรยุทธ=  หล#อเลิศรัตน=) 
                          ประธานกรรมการ 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


