
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก 

 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนไทยพัฒน์ ประจําปี ๒๕๕๖ 

(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
-------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ.  ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อรับทุนไทยพัฒน์ ประจําปี ๒๕๕๖ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และได้ดําเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว  นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกได้ประมวลผลการสอบข้อเขียน    
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนดังกล่าว 
ดังต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี ๑  จํานวน  ๕  ทุน  
หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๐๑

กรุงเทพมหานคร 

ตามความต้องการของกรมสรรพากร 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Computer Science  
วิชาเอกหรือเน้นทาง Mobile Applications หรือ Wireless Technology หรือ  
                      Multimedia Technology 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย หรือ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๐๒๕ นางสาวจินต์จุฑา แซ่โค้ว 

๕๖๑๒๐๐๙๕๔ นางสาวศุภางค์ภา จึงธนาเจริญเลิศ 

๕๖๑๒๐๑๒๐๑ นางสาววรินรําไพ วนิชลานันท์ 

๕๖๑๒๐๑๓๓๗ นางสาวจารวี เอกอินทุมาศ 

๕๖๑๒๐๑๖๗๒ นายธีรรัญชน์ ทับหนองฮี 

๕๖๑๒๐๑๘๐๕ นางสาวปรียาภรณ์ ศรีสุวรรณกาฬ 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

 
(สําเนา) 



 - ๒ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๑๑    

ภาคกลาง  

ตามความต้องการของกรมปศุสัตว์ 
ระดับปริญญาตรี 
ไปศึกษาสาขาวิชา Plant Breeding Science หรือ Biotechnology หรือ Crop and Soil  
                       Science หรือ Bioresource Research 
วิชาเอกหรือเน้นทาง Plant or Forage Breeding หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Plant Breeding 
                       and Genetics หรือ Genomics 
ณ  ประเทศญ่ีปุ่น หรือ สหรัฐอเมริกา 
ระดับปริญญาโท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Plant Breeding,  Biotechnology หรือ Agricultural Biology หรือ 
                       Agricultural and Biological Engineering 
วิชาเอกหรือเน้นทาง Plant Breeding หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Plant Production หรือ 
                      Plant Genetic and Breeding หรือ Genetic and Genomics หรือ 
                      Plant Molecular and Cellular Biology 
ณ  ประเทศญ่ีปุ่น หรือ สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๔๖๕ นางสาวจิรดา ทองใบ 

๕๖๑๒๐๐๘๐๗ นางสาวนภัสสร ดํารงกุลชาติ 

๕๖๑๒๐๑๗๒๕ นางสาวณัฐชยาญ์ คุณานิจถาวร 

๕๖๑๒๐๑๘๒๕ นายรุจดนัย สีเหลืองสวัสด์ิ 
 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๓ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๓๑ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามความต้องการของกรมปศุสัตว์ 
ระดับปริญญาตรี 
ไปศึกษาสาขาวิชา Veterinary 
วิชาเอกหรือเน้นทาง Veterinary หรือ Veterinary public Health 
ณ  ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา หรือ ออสเตรเลีย 
ระดับปริญญาโท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Science 
วิชาเอกหรือเน้นทาง Toxicology 
ณ  ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา หรือ ออสเตรเลีย 
จํานวน  ๑  ทุน 

 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๖๖๗ นางสาวเพียงตะวัน ชาวงษ์ 
 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๓๒ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามความต้องการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Construction Engineering and Management 
ณ  ประเทศสหราชอาณาจักร 
จํานวน  ๑  ทุน 

                      

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ – 
 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 



 - ๔ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๔๑

ภาคใต้ 

ตามความต้องการของกรมปศุสัตว์ 
ระดับปริญญาตรี 
ไปศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) 
วิชาเอกหรือเน้นทาง Microbiological and Molecular biology 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระดับปริญญาโท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Biochemistry and Biotechnology (ชีวเคมี และ เทคโนโลยีชีวภาพ)  
วิชาเอกหรือเน้นทาง Plant Breeding หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Plant Production หรือ  
                      Plant Genetic and Breeding/Genetic and Genomics หรือ Plant  
                      Molecular and Cellular Biology 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๒๐๒ นางสาวปริญดา แช่มช้อย 
 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๕ - 

กลุ่มท่ี ๒  จํานวน  ๑๐  ทุน  
 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๐๒

กรุงเทพมหานคร 

ตามความต้องการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Family Social Science 
ณ  ประเทศแคนาดา 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๕๑๒ นางสาวรักษ์ธรรม จารุภาชน์ 

๕๖๑๒๐๐๗๑๖ นางสาวธนพร เพียรพัฒนางกูร 

๕๖๑๒๐๐๘๒๓ นางสาวนัฐพรรณ อัศวสุรนาท 

๕๖๑๒๐๐๙๘๓ นางสาวสุกฤตา ภาณุตระกูล 

๕๖๑๒๐๑๓๕๕ นางสาวประทินทิพย์ ลี 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๐๓

กรุงเทพมหานคร 

ตามความต้องการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Curriculum Instruction and Educational Technology 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๓๗๙ นางสาวจิตรสุดา แฝงสาเคน 

๕๖๑๒๐๐๖๐๖ นายภัทรภณ วัฒนานุกูลกิจ 

๕๖๑๒๐๐๘๒๙ นางสาวพลอยพัชชา มีสุวรรณเดชา 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 



 - ๖ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๑๒

ภาคกลาง 

ตามความต้องการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชา International Development Policy 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
     หรือ สาธารณรัฐฝร่ังเศส              
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๑๕๒ นางสาวขวัญชนก ผลอ้อ 

๕๖๑๒๐๐๕๖๒ นางสาวสิริวิมล พูนธนสมบัติ 

๕๖๑๒๐๐๘๒๗ นางสาวธนวรรณ ปัถพีสิน 

๕๖๑๒๐๑๐๓๔ นางสาวสิริวิชญา อิทธิธรรมากุล 

๕๖๑๒๐๑๒๘๒ นายณัฐพงศ์ มโนมัยวงศ์ 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๑๓

ภาคกลาง 

ตามความต้องการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก  
วิชาเอกหรือเน้นทางจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent psychology) 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๒๕๒ นางสาวพรชนก ศิริวัฒน์ 

๕๖๑๒๐๐๕๙๐ นางสาวพิมสุธางค์ วโรภาษ 

๕๖๑๒๐๐๖๓๙ นางสาวจิดาภา พลายมาต 

๕๖๑๒๐๐๗๙๑ นายจูเนียร์ บุญรักษา  

๕๖๑๒๐๑๔๔๕ นางสาวสุนิสา นิกุลรัมย์ 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 



 - ๗ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๒๑

ภาคเหนือ 

ตามความต้องการของกรมสุขภาพจิต 
ระดับปริญญาตรี 
ไปศึกษาสาขาวิชา Psychology 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระดับปริญญาโท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Clinical Psychology 
ณ  ประเทศออสเตรเลีย 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ช่ือ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๑๒๔ นายสิทธิพงศ์ จอมแสง 

๕๖๑๒๐๐๗๖๗ นางสาวพรินทร์ บุญเรือง 

๕๖๑๒๐๐๘๔๘ นายปองธรรม มงคลทรง 

๕๖๑๒๐๑๘๒๔ นางสาวฉัตรกาญจน์ กาญจนรัตน์ 

๕๖๑๒๐๑๙๕๐ นายคุณานนต์ คงธนกุลเดชา 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 

หน่วยท่ี  ๐๑๒๐๓๒๒

ภาคเหนือ 

ตามความต้องการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Development Education  
วิชาเอกหรือเน้นทาง Education Policies and Strategies for Development 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ – 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 



 - ๘ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๓๓ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามความต้องการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ระดับปริญญาตรี 
ไปศึกษาสาขาวิชาอาชญาวิทยา (Criminology) หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
                     (Restorative Justice)  
วิชาเอกหรือเน้นทางกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (Juvenile Justice) 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระดับปริญญาโท 
ไปศึกษาสาขาวิชาอาชญาวิทยา (Criminology) หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
                     (Restorative Justice)  
วิชาเอกหรือเน้นทางเด็กและเยาวชน (Juveniler) 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๘๕๓ นางสาวอทิตญา พละวัตร 

๕๖๑๒๐๐๘๘๗ นางสาวสุนัดดา สมณะ 

๕๖๑๒๐๐๙๖๑ นายธันวา ชัยประเสริฐ 

๕๖๑๒๐๑๐๑๒ นายปริวรรต์ สุขวิชัย 

๕๖๑๒๐๑๐๗๗ นางสาวบรรณรส อติชาติธํารง 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๙ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๔๒

ภาคใต้ 

ตามความต้องการของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาเอกหรือเน้นทางการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 
ณ  ประเทศมาเลเซีย 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๐๗๘ นางสาวชนิกานต์ อังกาบแก้ว 

๕๖๑๒๐๐๙๘๖ นางสาวปิยมน มุณีกาญจน์ 

๕๖๑๒๐๑๐๘๒ นางสาวลักษมน ทองตรา 
 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๔๓

ภาคใต้ 

ตามความต้องการของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
วิชาเอกหรือเน้นทางการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีน 
ณ  ประเทศมาเลเซีย 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๘๙๙ นางสาวสมจินตนา โภชนาธาร 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๐ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๔๔

ภาคใต้ 

ตามความต้องการของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับ 
วิชาเอกหรือเน้นทางการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอาหรับ 
ณ  ประเทศมาเลเซีย 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๑๘๑ นางสาวจริยา วงศ์สุวัฒน์ 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
กลุ่มท่ี ๓  จํานวน  ๑๐  ทุน  
 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๐๔

กรุงเทพมหานคร 

ตามความต้องการของสํานักงานประกันสังคม 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) หรือสถิติ (Statistics) หรือ 
                     คณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือเศรษฐศาสตร์ (Economics) 
วิชาเอกหรือเน้นทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) หรือสถิติ (Statistics) หรือ 
                     คณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือเศรษฐศาสตร์ (Economics) 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือ ออสเตรเลีย 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ช่ือ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๐๗๗ นายสิรวิชญ์ วรมงคล 

๕๖๑๒๐๐๘๗๔ นางสาวพิชญาภา ไตรบํารุงสุข 

๕๖๑๒๐๑๐๖๘ นางสาวนลิณภัสร์ เตชะวัฒนานันท์ 

๕๖๑๒๐๑๕๐๙ นางสาวอรอินทร์ เตมียะประดิษฐ์ 

๕๖๑๒๐๑๙๘๔ นายธนดล หิรัญวัฒน์ 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 



 - ๑๑ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๐๕

กรุงเทพมหานคร 

ตามความต้องการของกรมบังคับคดี 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกหรือเน้นทางการธนาคารและการเงิน 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ช่ือ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๒๙๐ นายพชร ร่วมพัฒนา 

๕๖๑๒๐๐๘๘๘ นางสาวจันทร์รพ ี สุขขี 

๕๖๑๒๐๐๙๔๐ นางสาวธัญธร แซ่เจี่ย 

๕๖๑๒๐๑๐๐๙ นางสาวฐิติพร วีรจิตโอฬาร 

๕๖๑๒๐๑๒๖๕ นางสาวชุติกาญจน์ มิตรศิริสวัสดิ์ 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๑๔ 

ภาคกลาง 

ตามความต้องการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics / 
                     Finance and Economics) 
วิชาเอกหรือเน้นทางเศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics) 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือ ออสเตรเลีย 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ช่ือ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๔๗๘ นายธีรพัฒน์พงศ์ ประพันธ์พจน์ 

๕๖๑๒๐๐๕๑๓ นายวีรวิทย์ วานิชโชว์กิจ 

๕๖๑๒๐๐๖๑๙ นางสาวอริยา ภาณุทัต 

๕๖๑๒๐๑๐๓๙ นายวจนะ ทวีรัตน์ 

๕๖๑๒๐๑๖๖๕ นายฤทธิ์มงคล แซ่ฮ่ัน 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 



 - ๑๒ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๑๕ 

ภาคกลาง 

ตามความต้องการของกรมการค้าต่างประเทศ 
ระดับปริญญาตรี 
ไปศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
วิชาเอกหรือเน้นทางบัญชีต้นทุน หรือการตรวจสอบบัญชี หรือระบบสารสนเทศทางบัญชี 
ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระดับปริญญาโท 
ไปศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
วิชาเอกหรือเน้นทางบัญชีต้นทุน หรือบัญชีบริหาร 
ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จํานวน  ๑  ทุน 

 

- ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ – 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๒๓ 

ภาคเหนือ 

ตามความต้องการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Finance 
วิชาเอกหรือเน้นทาง Financial Instruments 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
     หรือ สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ช่ือ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๐๘๐ นางสาวโชติรส ทิพย์เดโช 

๕๖๑๒๐๐๐๙๒ นางสาววีณา ตีรณวัฒนากูล 

๕๖๑๒๐๐๓๙๙ นางสาวชิดชนก เหมวงศ์กุล 

๕๖๑๒๐๐๗๓๖ นางสาวพลอยไพลิน คงศรี 

๕๖๑๒๐๑๒๕๔ นายณัฐธกรณ์  อินทราชา 
 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 



 - ๑๓ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๒๔ 

ภาคเหนือ 

ตามความต้องการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) 
วิชาเอกหรือเน้นทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labor Economics) 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จํานวน  ๑  ทุน 

                      

เลขประจําตัวสอบ            ช่ือ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๐๓๓ นายธนกร ทําอ่ินแก้ว 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๔ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๒๕ 

ภาคเหนือ 

ตามความต้องการของสํานักงานประกันสังคม 
ระดับปริญญาตรี 
ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือเศรษฐศาสตร์ (Economics) 
                     หรือการเงิน (Finance) หรือบัญชี (Accounting) หรืออสังหาริมทรัพย์ 
                     (Real Estate) 
วิชาเอกหรือเน้นทางเศรษฐศาสตร์ (Economics) หรือการบริหารการลงทุน (Investment 
                     Management) หรือบัญชี (Accounting) หรืออสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือ ออสเตรเลีย 
ระดับปริญญาโท 
ไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือเศรษฐศาสตร์ (Economics)  
                     หรือการเงิน (Finance) หรือบัญชี (Accounting) หรืออสังหาริมทรัพย์  
                     (Real Estate) 
วิชาเอกหรือเน้นทางการบริหารการลงทุน (Investment Management) หรือ 
                     วิศวกรรมทางการเงิน (Financial Engineering) หรือบัญชี (Accounting)  
                     หรืออสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศในภูมิภาคยุโรป   
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ช่ือ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๕๔๑ นางสาวกานต์ชนก คําศรี 

๕๖๑๒๐๐๖๙๒ นางสาวเจติยา ฮ่ันตระกูล 

๕๖๑๒๐๑๑๓๘ นายธนภัทร บุญภักดี 

๕๖๑๒๐๑๒๐๖ นางสาวณัฏฐาพร ศรีชัยคํา 

๕๖๑๒๐๑๕๓๕ นายสุขปรีชา ตาคํา 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 



 - ๑๕ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๓๔ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามความต้องการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Public Finance หรือ  Public Policy 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
     หรือ สาธารณรัฐฝร่ังเศส              
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ช่ือ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๑๓๕ นายณภัทร เจียวิริยบุญญา 

๕๖๑๒๐๐๒๙๖ นางสาวอัญชลินทร์ เตชะรุ่งไพศาล 

๕๖๑๒๐๐๘๓๖ นายชาติเชื้อ กิมชัยวงศ์ 

๕๖๑๒๐๐๙๔๑ นางสาวปริยาภัทร บัวแก้ว 

๕๖๑๒๐๑๔๖๕ นายกฤติน ต้ังบริบูรณ์รัตน์ 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๓๕ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

ตามความต้องการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ไปศึกษาสาขาวิชา Media Science 
วิชาเอกหรือเน้นทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น 
ณ  ประเทศญ่ีปุ่น 
ระดับปริญญาโท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Multimedia Technology  
วิชาเอกหรือเน้นทาง Interactive and Digital Multimedia 
ณ  ประเทศออสเตรเลีย 
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ช่ือ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๑๔๓๙ นายกิตติภณ แก้วตา 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 



 - ๑๖ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๔๕ 

ภาคใต้ 

ตามความต้องการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ระดับปริญญาตรี - โท 
ไปศึกษาสาขาวิชา Economics 
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
     หรือ สาธารณรัฐฝร่ังเศส              
จํานวน  ๑  ทุน 

                     

เลขประจําตัวสอบ            ช่ือ – นามสกุล 

๕๖๑๒๐๐๑๘๐ นายธรณ์เทพ วิจิตรคุณากร 

๕๖๑๒๐๐๓๔๔ นางสาวอรณิชา ลาชโรจน์ 

๕๖๑๒๐๐๓๔๕ นางสาวกิรติกา ลิกขะไชย 

๕๖๑๒๐๑๑๘๒ นางสาวพัณณิตา จรัญรักษ์ 

๕๖๑๒๐๑๖๔๖ นายณัฐพรรษ สุวรรณวงศ์ 
 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 ทั้งน้ี  ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนดังกล่าวข้างต้น ตรวจดู
รายละเอียด วัน เวลาและสถานท่ีประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ได้ท่ีศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี          
หรือทาง Website http://job.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ http://stscholar.nstda.or.th   
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

          (ลงชื่อ)       กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   
  
                             (คุณหญิงกษมา   วรวรรณ ณ อยุธยา) 
                          ประธานกรรมการ 
 

สําเนาถูกต้อง 
 
 

นางสาวปรียานุช  เรืองแจ่ม 

 
 

(นางสาวปรียานุช  เรืองแจ่ม) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


