
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก 

 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไทยพัฒน์ ประจําปี ๒๕๕๖  

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

 ตามที่ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ.  ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อรับทุนไทยพัฒน์  ประจําปี ๒๕๕๖ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และประกาศคณะกรรมการ           
ดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน               
ความเหมาะสมในการรับทุนไทยพัฒน์ ประจําปี ๒๕๕๖ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปแล้ว  น้ัน 

 บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกได้ประมวลผลการประเมิน         
ความเหมาะสมในการรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มท่ี ๑  จํานวน  ๕  ทุน 
 

หน่วยท่ี  ๐๑๒๐๓๐๑

กรุงเทพมหานคร 

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

                     

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๙๕๔ นางสาวศุภางค์ภา จึงธนาเจริญเลิศ 

 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 

 
(สําเนา) 



 - ๒ - 

หน่วยท่ี  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 

   

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๑๘๒๕ นายรุจดนัย สีเหลืองสวัสดิ์ 

 

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 

                      
- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๓๒ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

        
- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 



 - ๔ - 

หน่วยท่ี  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 

                       

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๒๐๒ นางสาวปริญดา แช่มช้อย 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 

กลุ่มท่ี ๒  จํานวน  ๑๐  ทุน  
หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๐๒

กรุงเทพมหานคร 

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

            
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๗๑๖ นางสาวธนพร เพียรพัฒนางกูร 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 



 - ๕ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๐๓

กรุงเทพมหานคร 

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

       
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๘๒๙ นางสาวพลอยพัชชา มีสุวรรณเดชา 

              
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๑๒

ภาคกลาง 

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

               

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๕๖๒ นางสาวสิริวิมล พูนธนสมบัติ 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 

 

 

 

 



 - ๖ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๑๓

ภาคกลาง 

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

         
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๒๕๒ นางสาวพรชนก ศิริวัฒน์ 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
หน่วยท่ี  ๐๑๒๐๓๒๑

ภาคเหนือ 

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

              
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๑๒๔ นายสิทธิพงศ์ จอมแสง 

 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 



 - ๗ - 

หน่วยท่ี  ๐๑๒๐๓๒๒

ภาคเหนือ 

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

             
- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 

หน่วยท่ี  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 

                 
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๑๐๗๗ นางสาวบรรณรส อติชาติธํารง 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 

 
 
 
 



 - ๘ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๔๒

ภาคใต้ 

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

 

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๐๗๘ นางสาวชนิกานต์ อังกาบแก้ว 

 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๔๓

ภาคใต้ 

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

   
- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

 
เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 



 - ๙ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๔๔

ภาคใต้ 

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

       

ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ 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 

   
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๑๕๐๙ นางสาวอรอินทร์ เตมียะประดิษฐ์ 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
  
 
 
 
 
 



 - ๑๐ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๐๕

กรุงเทพมหานคร 

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

   
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๑๐๐๙ นางสาวฐิติพร วีรจิตโอฬาร 

 

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 

   
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๕๑๓ นายวีรวิทย์ วานิชโชว์กิจ 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๑ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๑๕ 

ภาคกลาง 

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

   
- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

 

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 

   
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๗๓๖ นางสาวพลอยไพลิน คงศรี 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๒ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๒๔ 

ภาคเหนือ 

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

   
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๐๓๓ นายธนกร ทําอ่ินแก้ว 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๓ - 

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 

   
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๑๕๓๕ นายสุขปรีชา ตาคํา 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๔ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๓๔ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

   
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๒๙๖ นางสาวอัญชลินทร์ เตชะรุ่งไพศาล 

 

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 

   
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๑๔๓๙ นายกิตติภณ แก้วตา 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๕ - 

หน่วยที่  ๐๑๒๐๓๔๕ 

ภาคใต้ 

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

   
ได้แก่ เลขประจําตัวสอบ ๕๖๑๒๐๐๓๔๕ นางสาวกิรติกา ลิกขะไชย 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด ๑ - ๒ ปี 
 ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๖ - 

 ทั้งน้ี  ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนปฏิบัติ  ดังน้ี 
 ๑.   ไปรายงานตั วต่ อ เจ้ าห น้า ท่ี  ณ ห้ องประ ชุมศูนย์ส รรหาและเ ลือกสรร  ชั้ น  ๘           
สํานักงาน ก.พ.  เลขท่ี ๔๗/๑๑๑ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์  ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พร้อมทั้งนํารูปถ่ายขนาด  ๑ x ๑.๕ นิ้ว 
จํานวน ๔ รูป ไปด้วย 
 ๒.  ไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีที่ สํานักงาน ก.พ. กําหนด  โดยจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและอนามัย           
จํานวน ๒,๐๐๐  บาท 

 ผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ไปรายงานตัว หรือไปรายงานตัวแล้วไม่ไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัย  
จากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.  ตามวัน เวลาที่กําหนด โดยมิได้แจ้งให้สํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว่า    
สละสิทธิในการรับทุนครั้งน้ี 

 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังนี้ 
๑.  ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.   
๒.  หลีกเล่ียง  หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน  หรือไม่เดินทางไปศึกษาวิชา 

ณ ต่างประเทศ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๓.  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        (ลงช่ือ)       กษมา   วรวรรณ ณ อยุธยา   
  
                         (คุณหญิงกษมา   วรวรรณ ณ อยุธยา) 
                       ประธานกรรมการ 
 
สําเนาถูกต้อง 
 
 

ปรียานุช  เรืองแจ่ม 

 
 

(นางสาวปรียานุช  เรืองแจ่ม) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


