
  
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

 
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ               

ของส#วนราชการ หรือหน#วยงานของรัฐ ประจาํป& 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา ) 
---------------------- 

 
 ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง รับสมัครสอบแข#งขัน 
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา ) และไดดําเนินการสอบขอเขียนไปแลว นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข#งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล#าเรียนหลวง       
และทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ ไดประมวลผลการสอบขอเขียน        
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
ดังกล#าว ดังต#อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สําเนา) 
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หน�วยที่ 0151401 
 
 

ตามความตองการของกรมศุลกากร  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการศุลกากร 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ที่ 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศท่ีจะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ทั้งนี้ กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา     
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300645 นายชนกานต; เหลืองภิรมย; 

641301206 นางสาวธัญลักษณ; แสงเดือน 

641301403 นายนภัทรพน ปรานมนตรี 

641301573 นายภัทรธร จิตหวัง 

641302052 นายภคิน วีระชาญชัย 
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หน�วยที่ 0151402 
 
 
 

ตามความตองการของกรมศุลกากร 
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการศุลกากร 
ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา  ยุทธศาสตร;ที่ 2 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/การท#องเที่ยว และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศท่ีจะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศที่ ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศท่ีจะไปศึกษานอกเหนือจากที่กําหนด 
  จะตองเปLนประเทศที่สถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศที่จะไปศึกษา ท่ีผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา    
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300043 นางสาวสิปปรางค; มีทอง 

641300617 นางสาวเนตรนภา ธีระวิเชียรเจริญ 

641300918 นางสาวณัฐรุจา โตวิรัตน;กิจ 

641301596 นายภคภูมิ ชางพิงงา 

641302192 นายอธิภูมิ ชัยศรี 
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หน�วยที่ 0151403 
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร  

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มที่ 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศที่ ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาท่ีไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากที่กําหนด 
  จะตองเปLนประเทศที่สถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน
  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศที่จะไปศึกษา ท่ีผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151404 
 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ที่ 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศท่ีจะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ทั้งนี้ กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง แกไขขอความ 
           ในระกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

       เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300321 นายสิกขวิชญ; อมรนรชัย 

641300611 นายรชต ซ่ือสัตย; 

641301093 นายสาธิต สุขในใบบุญ 

641301947 นายวชัริศ ยนต;วิกัย 

641302511 นายคุณานนต; วิหคาภิรมย; 
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หน�วยที่ 0151405 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ เศรษฐกร 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา  ยุทธศาสตร;ที่ 2 กลุ#มที่ 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/การท#องเที่ยว และท่ีเก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา     
 จํานวน  1  ทุน 

                      

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301027 นายศิริวัฒน; ยอแสงทอง 

641301356 นายอภิชาต สุคนธสาคร 

641301828 นางสาวประภัสสร เตียวพานชิย;กิจ 

641302172 นายนค เจียมธีรสกุล 

641302188 นางสาวกติกา กลิ่นแกว 

641303039 นางสาววรวลัญช; ญาณอาภา 
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หน�วยที่ 0151406 
 

ตามความตองการของกรมประมง  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการประมง 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา  ยุทธศาสตร;ที่ 2 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/การท#องเท่ียว และที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาเอก   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศท่ีจะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศที่ ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ทั้งนี้ กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศที่สถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศที่จะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา    
 จํานวน  2  ทุน 

                      

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151407 
 

ตามความตองการของกรมส#งเสริมสหกรณ; 
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการสหกรณ; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา  ยุทธศาสตร;ที่ 2 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/การท#องเท่ียว และที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังนี้ กรณีประเทศท่ีจะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศที่สถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ  
            หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
            ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา   
 จํานวน  2  ทุน 
 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300843 นางสาวสิริณัฐฐา ประชาไทย 

641301075 นางสาวนันทวรรณ โยโร 

641302233 นางสาวปาริฉัตร อิสระพงศ;ไพศาล 

641302725 นายรวิศ อินทแยม 
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หน�วยที่ 0151408 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 
 

หน�วยที่ 0151409 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  เศรษฐกร 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา  ยุทธศาสตร;ที่ 2 กลุ#มที่ 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/การท#องเที่ยว และท่ีเก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301114 นางสาวภัคจิรา ขจรเวหาศน; 

641301296 นายชนกนันทน;  จุฬาจารุวงศ; 

641301335 นางสาวปนษร เจริญรื่น 

641301408 นางสาวรติกานต; ประคําทอง 

641301630 นายป\องภูมิ จอกกระจาย 
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หน�วยที่ 0151410 
 

ตามความตองการของสํานักข#าวกรองแห#งชาติ 

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักการข#าว 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 1 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151411 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักกฎหมายกฤษฎีกา 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะดาน  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา     
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300320 นายเฉลิมรัช จันทรานี 

641301107 นางสาวจิณห;นิภา สังข;นอย 

641301951 นายพณิชย; อัศวสถาพร 

641301970 นายเก้ือ เจริญราษฎร; 

641302539 นางสาวนภาพร แสนพิศ 
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หน�วยที่ 0151412 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300064 นางสาวคัทลียา ล้ิมทอง 

641300522 นางสาวสิริกรกช ก่ิงแกว 

641300852 นายจิรภัทร บุญมี 

641301684 นายอรรถวิท สุจิพงศ; 

641302608 นางสาวชนาทิป ชุณหชัยชนะ 
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หน�วยที่ 0151413 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ที่ 6 กลุ#มที่ 4 การบริหารจัดการ/อาชญาวิทยา/ 
กระบวนการยุติธรรม/จิตวิทยา และท่ีเก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

  1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301454 นางสาวปฐมา ป_ญญาพร้ิง 
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หน�วยที่ 0151414 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักพัฒนาระบบราชการ 
ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ที่ 6 กลุ#มที่ 4 การบริหารจัดการ/อาชญาวิทยา/ 
กระบวนการยุติธรรม/จิตวิทยา และท่ีเก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300384 นายพีรวิชญ; แสงจันทร; 

641300417 นางสาวธนธร เงินวิเศษ 

641301079 นางสาวจฑุามาศ แพ#งพันธ; 

641301935 นางสาวบษุยรังส ี พลศรี 

641302058 นายศุภากร  ม่ังค่ัง 
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หน�วยที่ 0151415 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการส#งเสริมการลงทุน 
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการส#งเสริมการลงทุน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา  
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151416 
 

ตามความตองการของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห#งชาติ 

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 5 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151417 
 

ตามความตองการของสํานักงานสภาความม่ันคงแห#งชาติ  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 1 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300072 นายพชิาภพ เข็มพุดซา 

641300859 นายภาณุทัต วัชราภรณ; 

641300945 นางสาวธนัชภรณ; คํามณี 

641302740 นางสาวลลิดา พรมวังขวา 

641303003 นางสาวปาลิดา ปวงสุข 
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หน�วยที่ 0151418 
 

ตามความตองการของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาเอก   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151419 
 

ตามความตองการของกรมการขนส#งทางบก  

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการขนส#ง 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/การท#องเท่ียว และที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300435 นายสรธัญ ไมตราวัฒนา 

641300595 นางสาวธันยชนก สุทธานนท;กุล 

641300612 นางสาวสิริยากรณ; สัพโส 

641301073 นายกัญจน; พูลสุขสมบัติ 

641301158 นายณัฎฐ; อัศวไชยชาญ 
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หน�วยที่ 0151420 
 

ตามความตองการของกรมเจาท#า 
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นายช#างกลเรือ 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/การท#องเท่ียว และที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151421 
 

ตามความตองการของกรมเจาท#า  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/การท#องเท่ียว และที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300101 นางสาวอรยา บัวพึ่งพันธุ; 

641300835 นางสาวภัทราพร เตโจ 

641301737 นางสาวสพุิชฌาย; สุขประเสริฐ 

641302005 นางสาววรินยพุา เจริญชาตร ี

641302406 นายศิวกร ชัยพร 
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หน�วยที่ 0151422 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวง  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  วิศวกรโยธา 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/การท#องเท่ียว และที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  3  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300116 นางสาวกัญbุตา เจcกจันทึก 

641300248 นายสกรรจ; จํานงค; 

641300304 นายมีชัย บุญเลิศ 

641300509 นายวีระเดช สิทธิพล 

641300515 นางสาวกุลนิฐา คณานุรักษ; 

641300583 นายไวทยา คันสร 

641302001 นายธีรดา รุ#งเรืองเจริญสุข 

641302356 นายเตวิช ชัยกุลเสรีวัฒน; 

641302520 นางสาวมณิสร กัญญาพันธุ; 
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หน�วยที่ 0151423 
 

ตามความตองการของกรมทางหลวงชนบท  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  วิศวกรโยธา 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/การท#องเท่ียว และที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300903 นางสาวเกษศิรินทร; บุญตัน 

641302754 นายกฤตภาส หลักชัย 

641302799 นายนฤธร ดีประเสริฐกุล 
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หน�วยที่ 0151424 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300816 นายปรเมศวร; ธรธรรม 

641301174 นายศุภชัย บุญพงษ; 
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หน�วยที่ 0151425 
 

ตามความตองการของกรมประชาสัมพันธ; 

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151426 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักสืบสวนสอบสวน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะดาน                      
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300112 นายกษิน ปรุงอาวุธ 

641300981 นายณัฐวัฒน; จารุวัฒน; 

641301103 นายศุภฤกษ; เรืองหิรัญวนิช 
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หน�วยที่ 0151427 
 

ตามความตองการของกรมการคาต#างประเทศ  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการพาณิชย; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ศิลปวัฒนธรรม/ท#องเที่ยว/กีฬา/นนัทนาการ/สวัสดิการสงัคม/
การศึกษา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300166 นางสาววิภาษณีย; ศรีอมรธรรม 

641300227 นางสาวสาธน ี โลยะวัฒนานันท; 

641300506 นายพชรพล เพ็ชรคลาย 

641300883 นางสาวรติรัตน; กุลตวนิช 

641301461 นางสาวธาราพร ลีลารัตนพล 
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หน�วยที่ 0151428 
 

ตามความตองการของกรมการคาต#างประเทศ  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการพาณิชย; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ศิลปวัฒนธรรม/ท#องเที่ยว/กีฬา/นนัทนาการ/สวัสดิการสงัคม/
การศึกษา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300682 นางสาวพชิชาภรณ; ชัยรุ#งเรืองฤทธิ์ 

641301505 นางสาวณัชชา นาคทิพวรรณ 

641301547 นายภัทรภณ วัฒนานุกูลกิจ 

641302226 นางสาวณัฐพร อุณหบัณฑิต 

641302392 นางสาวพนิดา สุขโกเมศ 
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หน�วยที่ 0151429 
 

ตามความตองการของกรมการคาภายใน  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการชั่งตวงวัด 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151430 
 

ตามความตองการของกรมเจรจาการคาระหว#างประเทศ  

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการพาณิชย; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300038 นางสาวโสพิศ ชัยราช 

641300875 นางสาวประวันทิพย; สวัสดิ์วอ 

641301280 นางสาวฉายฉาน คําคม 

641301640 นางสาวกัญยาณ ี กิจเจริญ 

641302705 นายอรรถวิท วิจิตรพลยุทธ 
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หน�วยที่ 0151431 
 

ตามความตองการของกรมเจรจาการคาระหว#างประเทศ 
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการพาณิชย; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/การท#องเท่ียว และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301325 นายวษิณุ กาด#านจาก 

641302143 นางสาวอภิสรา หล#ออริยา 

641302295 นางสาวกนิษฐา หลิ่มศิริ 

641302629 นายปฏิวัติ  ดีพัฒนกุล 

641302867 นายพศวีร; คณาพงษ;อนันท; 
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หน�วยที่ 0151432 
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการพาณิชย; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300877 นางสาววรธันย; ต้ังไพศาลสัมพันธ; 

641300925 นางสาววราลักษม; ปริวัตรพันธ; 

641301391 นางสาวกนกวรรณ วงศ;สวาสดิ ์

641301453 นางสาวชนัฏฐา สมบุญมี 

641301882 นางสาวพชิชาพร สุรมานนท; 
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หน�วยที่ 0151433 
 

ตามความตองการของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร;การคา 
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการพาณิชย; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300597 นายชินโชติ เถรป_ญญาภรณ; 

641301389 นางสาวปfยาพชัร เจริญศิวกรณ; 

641302864 นางสาวการะเกด  รักสงฆ; 
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หน�วยที่ 0151434 
 

ตามความตองการของกรมกิจการผูสูงอายุ  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 4 กลุ#มท่ี 3 นโยบายต#าง ๆ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300339 นางสาวนันท;หทัย บัวเลิศ 

641300698 นางสาวกิตติกาญจน; ศรีพรหมมุนี 

641300872 นางสาวป_ณณิกา สุนทรวาทะ 

641302375 นางสาวชนิกานต; ยวงเดชกลา 

641302908 นางสาวสธุิดา คงเลิศมงคล 
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หน�วยที่ 0151435 
 

ตามความตองการของกรมการปกครอง  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ที่ 4 กลุ#มที่ 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศท่ีจะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศที่ ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังนี้ กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากที่กําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศที่จะไปศึกษา ท่ีผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 
 

                    เลขประจาํตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151436 
 

ตามความตองการของกรมป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 4 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151437 
 

ตามความตองการของกรมส#งเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 4 กลุ#มท่ี 4 ดานการแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/การเงินการคลัง/การศึกษา/สวัสดิการสังคม และท่ีเก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300858 นายศุภกร ศิริญญามาศ 

641300873 นายศิรธันย; สิทธิธัญวัฒน; 

641301328 นายพิต ิ ชินสําราญ 

641302133 นางสาววรุณาภรณ; นันตา 

641302304 นายนครินทร; ภริงคาร 
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หน�วยที่ 0151438 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 4 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151439 
 

ตามความตองการของราชบัณฑิตยสภา  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวรรณศิลปh 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 3 กลุ#มท่ี 3 นโยบายต#าง ๆ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 
 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300459 นายอธิบดี นิลดํา 

641300620 นางสาวกันตา มณีอินทร; 

641301921 นางสาวภคพร ลาวัณย;ประเสริฐ 
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หน�วยที่ 0151440 
 

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  พนักงานคุมประพฤติ 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 4 การบริหารจัดการ/ 
อาชญาวิทยา/กระบวนการยตุิธรรม/จิตวิทยา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300092 นางสาวศรีสุภา ดวงลา 

641301862 นางสาวอุษณีษ; จันทร;ทอง 

641302513 นางสาวปริณดา วงศ;ศิริขจร 
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หน�วยที่ 0151441 
 

ตามความตองการของกรมคุมประพฤติ  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  พนักงานคุมประพฤติ 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 4 การบริหารจัดการ/ 
อาชญาวิทยา/กระบวนการยตุิธรรม/จิตวิทยา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300660 นายปรมินทร; ต้ังโอภาสวิไลสกุล 

641300769 นางสาวชนาภา สัญธิชัย 

641301255 นางสาววลัยพรรณ จิตติกรยุทธนา 

641301574 นางสาวนัฐฑิยา เนตรพุกกณะ 
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หน�วยที่ 0151442 
 

ตามความตองการของกรมราชทัณฑ;  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 4 การบริหารจัดการ/ 
อาชญาวิทยา/กระบวนการยตุิธรรม/จิตวิทยา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300999 นางสาวพรรษฐิตา แกวจังหวัด 

641301218 นางสาวอาลา ตอลีบี 
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หน�วยที่ 0151443 
 

ตามความตองการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  เจาหนาที่คดีพิเศษ 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151444 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 4 การบริหารจัดการ/ 
อาชญาวิทยา/กระบวนการยตุิธรรม/จิตวิทยา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300234 นางสาววรัชยา อรุณประภารัตน; 

641300863 นางสาวณัฏฐวรรณ เดชนารา 

641300943 นายณัฐธนชัย ชูทอง 

641301236 นายร#มธรรม หม่ืนนอย 

641301918 นางสาวณิชนันทน; ปรมสุวรรณพร 
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หน�วยที่ 0151445 
 

ตามความตองการของกรมการจัดหางาน  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการแรงงาน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641302880 นายณัชพล แสงบุญ 
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หน�วยที่ 0151446 
 

ตามความตองการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการแรงงาน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151447 
 

ตามความตองการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการแรงงาน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300202 นายฐิติพันธ; ศิริเมธาวัธน; 

641300610 นางสาวศิริวรรณ ศรีบุตรโคตร 
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หน�วยที่ 0151448 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการแรงงาน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 3 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ศิลปวัฒนธรรม/ท#องเที่ยว/กีฬา/นนัทนาการ/สวัสดิการสงัคม/
การศึกษา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300933 นายพันธ;กวี มุกดาประกร 

641301013 นางสาวปfยมาภรณ; ชุติวรรณ; 

641301369 นางสาววสมน โพธิ์ศร ี

641301753 นายภูมิพิสุทธิ์ หะวานนท; 
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หน�วยที่ 0151449 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 3 กลุ#มท่ี 3 นโยบายต#าง ๆ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300275 นางสาวศุภาพชิญ; สุยโพธิ์นอย 

641300364 นายปรัชญา ดําเพ็ง 

641301228 นายจิรเมธ หมู#คํา 
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หน�วยที่ 0151450 
 

ตามความตองการของกรมควบคุมโรค  

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นายแพทย;  

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 3 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ศิลปวัฒนธรรม/ท#องเที่ยว/กีฬา/นนัทนาการ/สวัสดิการสงัคม/
การศึกษา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาเอก   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151451 
 

ตามความตองการของกรมควบคุมโรค 
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการสาธารณะสุข 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 3 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ศิลปวัฒนธรรม/ท#องเที่ยว/กีฬา/นนัทนาการ/สวัสดิการสงัคม/
การศึกษา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาเอก   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641302706 นางสาวศศิธร บุรีชัย 
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หน�วยที่ 0151452 
 

ตามความตองการของกรมอนามัย  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  ทันตแพทย; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 3 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ศิลปวัฒนธรรม/ท#องเที่ยว/กีฬา/นนัทนาการ/สวัสดิการสงัคม/
การศึกษา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300335 นางสาวรินลดา แจงชัดใจ 

641302199 นางสาวรชา พุฒแกว 

641302460 นางสาวธันยพร บูรณากาญจน; 
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หน�วยที่ 0151453 
 

ตามความตองการของกรมอนามัย  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 3 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ศิลปวัฒนธรรม/ท#องเที่ยว/กีฬา/นนัทนาการ/สวัสดิการสงัคม/
การศึกษา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301088 นางสาวภัทรานษิฐ; ภัทรจิระนันท; 

641301658 นายกลวัชร ปาวงค; 

641301881 นางสาวญาดา ปfนะถา 
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หน�วยที่ 0151454 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข 

 ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการพยาบาล 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 3 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ศิลปวัฒนธรรม/ท#องเที่ยว/กีฬา/นนัทนาการ/สวัสดิการสงัคม/
การศึกษา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาเอก   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151455 
 

ตามความตองการของสํานักงานการตรวจเงินแผ#น  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151456 
 

ตามความตองการของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร;แห#งชาติ (องค;การมหาชน) 

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  วศิวกรนิวเคลียร; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 3 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ศิลปวัฒนธรรม/ท#องเที่ยว/กีฬา/นนัทนาการ/สวัสดิการสงัคม/
การศึกษา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาเอก   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300307 นายรามิล วิศว;วาณิชย;กุล 

641301442 นางสาวกันต;ฤทัย เจริญสุข 
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หน�วยที่ 0151457 
 

ตามความตองการของสถาบันพระปกเลา  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการเผยแพร# 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 1 กลุ#มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะดาน 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300753 นางสาวอภิญญา ศรีสุวรรณ 
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หน�วยที่ 0151458 
 

ตามความตองการของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห#งประเทศไทย (องค;การมหาชน)  

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  เจาหนาท่ีสถาบัน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 4 การบริหารจัดการ/ 
อาชญาวิทยา/กระบวนการยตุิธรรม/จิตวิทยา และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300501 นางสาวธรรญพรณ; คุณธรรมพงศ; 

641300931 นางสาวฐิติรัตน; กองแกว 

641300936 นางสาวศยาพิชญ; พลานุกูลวงศ; 

641301612 นางสาวรมิตา แกวธรรมานุกูล 

641302320 นางสาวนวพร ลาภเกียรติเสรี 
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หน�วยที่ 0151459 
 

ตามความตองการของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151460 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส#งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  เจาหนาท่ี 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151461 
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการส#งเสริมวิทยาศาสตร;วิจัยและนวัตกรรม 
 ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300184 นายชวัลวิทย; มุนิกานนท; 

641300754 นายกันตภณ หิรัญโยดม 

641301311 นายจารุพจน; ถนอมรักษ; 

641301401 นายเศรษฐ; วัณณสุโภประสิทธิ์ 

641301670 นายธรรมชาต ิ จันทร;ประสาทสุข 
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หน�วยที่ 0151462 
 

ตามความตองการของสํานักงานนวัตกรรมแห#งชาติ (องค;การมหาชน)  

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักกลยุทธ;นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 3 นโยบายต#าง ๆ 
ระดับปริญญาเอก   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301090 นายวริทธิ์ธร ธนกาญจน; 

641301256 นางสาวชนัตพร ภู#เกิด 

641301803 นางสาวกฤตยา รันจรูญ 

641302609 นางสาวเย็นภัทร; คําแดงยอดไตย 

641302727 นายเกริกไกร สิทธิชอบธรรม 
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หน�วยที่ 0151463 
 

ตามความตองการของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค;การมหาชน) 

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิจัย 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/การท#องเท่ียว และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาเอก   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151464 
 

ตามความตองการของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส; (องค;การมหาชน) 

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  วิศวกรซอฟต;แวร; 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 1 คอมพิวเตอร;/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI /Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151465 
 

ตามความตองการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  วิทยากร 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 3 กลุ#มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะดาน 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301129 นายสุรศักดิ์ บําเรอเจา 
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หน�วยที่ 0151466 
 

ตามความตองการของสํานักงานศาลปกครอง  

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  พนักงานคดีปกครอง 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะดาน 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300032 นายจิตรภณ เหล#าศรีสิน 

641300107 นางสาวนัทชา อักษรพันธ; 

641301322 นางสาวนภัสร สุนทรวิจารณ; 

641301943 นายณัฐภัทร ประเสริฐวิทย; 

641302065 นางสาวมานิตา นุยฉิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 68 - 
 

หน�วยที่ 0151467 
 

ตามความตองการของสํานักงานศาลยุติธรรม  

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นิติกร 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะดาน 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300841 นางสาววิจิตราภรณ; สุทธิอาจ 

641301171 นางสาววิศัลยา ดังขุนทด 

641301509 นางสาวศศิวิมล บัวบาน 

641301521 นางสาวสัณหพร กอวัฒนา 

641302939 นายปกาศิต รอดแพง 
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หน�วยที่ 0151468 
 

ตามความตองการของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญ 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 6 กลุ#มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะดาน 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 
 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม#มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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หน�วยที่ 0151469 
 

ตามความตองการของสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร; วิจัย และนวัตกรรมแห#งชาติ  

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 3 นโยบายต#าง ๆ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301991 นางสาวจิตราภรณ; แกววิชิต 
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หน�วยที่ 0151470 
 

ตามความตองการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นิติกร 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 1 กลุ#มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะดาน 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 
 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300188 นายฌัลล;ชวิศ พิทักษ;กิจรณกร 

641300373 นางสาวภูริชญา วัชชิระนาวิน 

641300478 นางสาวธัญธิติ เฉตวงษ; 

641300932 นายกิตติศักดิ์ ศิริสุทธิเดชา 

641301033 นายศรุต จงบัญญัติเจริญ 
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หน�วยที่ 0151471 
 

ตามความตองการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิทยาศาสตร; 
ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา  ยุทธศาสตร;ที่ 2 กลุ#มที่ 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/ การท#องเท่ียว และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 
 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 
 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300106 นายนนต;ณณัฏฐ; อยู#ยืน 

641300262 นางสาวนัชชา สอ้ิงทอง 

641300581 นางสาวณัฏฐา สะมะถะ 

641300738 นางสาวเพชรรัตน; สิริศักดิ์วิสุทธิ์ 
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หน�วยที่ 0151472 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นิติกร 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะดาน 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 
 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301506 นางสาวกมลวรรณ จันทนา 

641302301 นายกันต;กวี ศรียุทธศักด์ิ 

641302950 นางสาวรพีพร วิจิตรกูล 
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หน�วยที่ 0151473 
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 
ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา  ยุทธศาสตร;ที่ 2 กลุ#มที่ 4 การแพทย;/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร;สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร;/วิศวกรรมศาสตร;/การขนส#ง/ 
โลจิสติกส;/ การท#องเท่ียว และที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
 จํานวน  1  ทุน 
 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300396 นายกฤติธี ญาณพิสิฐกุล 

641301423 นางสาวสรรสิน ี รัตนโชติถาวร 

641301555 นางสาวศศิภา สุวพานนท; 

641302806 นายกฤติน ชูณรงค; 
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หน�วยที่ 0151474 
 

ตามความตองการของสํานักงานการวิจัยแห#งชาติ  
ตําแหน�งที่จะบรรจุ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาที่จะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตร;ท่ี 2 กลุ#มท่ี 3 นโยบายต#าง ๆ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศที่กําหนดให$ไปศึกษา 

 1.  สําหรับประเทศที่จะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงค;
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปLนสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
  การจัดอันดับอยู#ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปLนสากล ท้ังน้ี กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปLนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด#นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห#งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข#งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส#วนราชการ 
  หรือหน#วยงานของรัฐ ประจําป& 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก#อนไปศึกษา)) 
 2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ที่ผ#าน 
           ความเห็นชอบจากส#วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก#อนเดินทางไปศึกษา 
จํานวน  1  ทุน 
 

  เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300840 นางสาวณภัทรพร บุญศรีวงษ; 

641300926 นางสาวนวพร มนตรี 

641302092 นางสาวสพุิชญา เปล#งปลั่ง 

641302257 นายจิรายุทธ สุวรรณสังข; 

641302627 นางสาวปfjนป_ก พิชัยรัตน; 
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 ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดําเนินการดังนี้  
 1. เขาร#วมช#องทางการสื่อสารผ#านทาง group line เพื่อใชในการติดต#อสื่อสารกับเจาหนาที่
สํานักงาน ก.พ. โดย scan QR Code ดานล#างนี้ ภายในวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 

 

 2. ตั้งชื่อโดยใช เลขประจําตัวสอบ 4ตัวสุดทาย_ชื่อ เช#น 3199_สุมนา เปLนตน 
 3. ตรวจดูรายละเอียด กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 
ไดทางเว็บไซต;ของสํานักงาน ก.พ. ท่ีhttp://scholar.ocsc.go.th,http://www.ocsc.go.th/scholarship 

ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 
  

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี     2    มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

                                   (ลงชื่อ)                     นนทกิร  กาญจนะจิตรา 

 

                                  (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
                          ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


