
  
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนสนับสนุนความตองการของส"วนราชการ

ในภูมิภาค (Area-based) ประจําป1 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก"อนไปศึกษา) 
---------------------- 

 
 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครสอบแข"งขัน 
เพ่ือรับทุนสนับสนุนความตองการของส"วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจําป1 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับ
ปริญญา : บรรจุก"อนไปศึกษา) และไดดําเนินการสอบขอเขียนไปแลว นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข"งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล"าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน"วยงานของรัฐ ไดประมวลผลการสอบขอเขียนเสร็จเรียบรอยแลว  
จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนดังกล"าว ดังต"อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 0180401 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ตามความตองการของกรมการปกครอง ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดขอนแก"น 

ตําแหน�งท่ีจะบรรจุ เจาพนักงานปกครอง 
ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาท่ีจะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตรFท่ี 4 กลุ"มท่ี 3 นโยบายต"าง ๆ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศท่ีกําหนดให$ไปศึกษา 

      1.  สําหรับประเทศท่ีจะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงคF
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปJนสถาบันการศึกษาท่ีไดรับ
  การจัดอันดับอยู"ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปJนสากล ท้ังนี้ กรณีประเทศท่ีจะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปJนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด"นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห"งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส"วนราชการ 
  หรือหน"วยงานของรัฐ ประจําป1 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก"อนไปศึกษา)) 
      2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ท่ีผ"าน 
          ความเห็นชอบจากส"วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก"อนเดินทางไปศึกษา 

จํานวน  1  ทุน 
 

                       เลขประจําตัวสอบ                 ชื่อ – นามสกุล 
641300858 นายศุภกร ศิริญญามาศ 

641300873 นายศิรธันยF สิทธิธัญวัฒนF 

641300926 นางสาวนวพร มนตรี 

641301236 นายร"มธรรม หม่ืนนอย 

641302939 นายปกาศิต รอดแพง 
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หน�วยท่ี 0180402 

ภาคใต 
 
 

ตามความตองการของกรมการปกครอง ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดภูเก็ต 

ตําแหน�งท่ีจะบรรจุ เจาพนักงานปกครอง 
ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาท่ีจะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตรFท่ี 4 กลุ"มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะดาน 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศท่ีกําหนดให$ไปศึกษา 

      1.  สําหรับประเทศท่ีจะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงคF
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปJนสถาบันการศึกษาท่ีไดรับ
  การจัดอันดับอยู"ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปJนสากล ท้ังนี้ กรณีประเทศท่ีจะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปJนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด"นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห"งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส"วนราชการ 
  หรือหน"วยงานของรัฐ ประจําป1 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก"อนไปศึกษา)) 
      2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ท่ีผ"าน 
          ความเห็นชอบจากส"วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก"อนเดินทางไปศึกษา 

จํานวน  1  ทุน 
 

                      เลขประจําตัวสอบ               ชื่อ – นามสกุล 
641300364 นายปรัชญา ดําเพ็ง 

641300431 นายกิตติภณ ภูมิสุทธิกุล 

641300999 นางสาวพรรษฐิตา แกวจังหวัด 

641302304 นายนครินทรF ภริงคาร 

641302657 นางสาวแพรพิชชา เกษมสุข 
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หน�วยท่ี 0180403 

ภาคใต 
 
 

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดภูเก็ต 

ตําแหน�งท่ีจะบรรจุ นิติกร 
ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาท่ีจะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตรFท่ี 3 กลุ"มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะดาน 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศท่ีกําหนดให$ไปศึกษา 

      1.  สําหรับประเทศท่ีจะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงคF
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปJนสถาบันการศึกษาท่ีไดรับ
  การจัดอันดับอยู"ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปJนสากล ท้ังนี้ กรณีประเทศท่ีจะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปJนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด"นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห"งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส"วนราชการ 
  หรือหน"วยงานของรัฐ ประจําป1 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก"อนไปศึกษา)) 
      2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ท่ีผ"าน 
          ความเห็นชอบจากส"วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก"อนเดินทางไปศึกษา 

จํานวน  1  ทุน 
 

                     เลขประจําตัวสอบ               ชื่อ – นามสกุล 

641300936 นางสาวศยาพิชญF พลานุกูลวงศF 

641302690 นางสาวธัญพิชชา สนทมิโน 
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หน�วยท่ี 0180404 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

ตามความตองการของกรมประชาสัมพันธF ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

ตําแหน�งท่ีจะบรรจุ นักสื่อสารมวลชน 
ยุทธศาสตร-/กลุ�มสาขาท่ีจะให$ไปศึกษา ยุทธศาสตรFท่ี 2 กลุ"มท่ี 3 นโยบายต"าง ๆ 
ระดับปริญญาโท   
ประเทศท่ีกําหนดให$ไปศึกษา 

      1.  สําหรับประเทศท่ีจะใหไปศึกษากําหนดตามกรอบประเทศท่ี ก.พ. กําหนด กรณีประสงคF
  จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะตองเปJนสถาบันการศึกษาท่ีไดรับ
  การจัดอันดับอยู"ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับ
  และมีมาตรฐานเปJนสากล ท้ังนี้ กรณีประเทศท่ีจะไปศึกษานอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  จะตองเปJนประเทศท่ีสถาบันการศึกษามีความโดดเด"นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น 

  (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาท่ี ก.พ. กําหนด ตามเอกสารแนบทาย ก และ ข 
  แห"งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แกไขขอความ
  ในประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการของส"วนราชการ 
  หรือหน"วยงานของรัฐ ประจําป1 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุก"อนไปศึกษา)) 
      2. ผูไดรับทุนจะตองจัดทํารายละเอียดสาขาวิชา และประเทศท่ีจะไปศึกษา ท่ีผ"าน 
          ความเห็นชอบจากส"วนราชการตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาก"อนเดินทางไปศึกษา 

จํานวน  1  ทุน 
 

                     เลขประจําตัวสอบ               ชื่อ – นามสกุล 
-ไม"มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 
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 ท้ังนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนดําเนินการดังนี้  
 1. เขาร"วมช"องทางการสื่อสารผ"านทาง group line เพ่ือใชในการติดต"อสื่อสารกับเจาหนาท่ี
สํานักงาน ก.พ. โดย scan QR Code ดานล"างนี้ ภายในวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 

 

 2. ต้ังชื่อโดยใช เลขประจําตัวสอบ 4ตัวสุดทาย_ชื่อ เช"น 3199_สุมนา เปJนตน 
 3. ตรวจดูรายละเอียด กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
ไดทางเว็บไซตFของสํานักงาน ก.พ. ท่ีhttp://scholar.ocsc.go.th,http://www.ocsc.go.th/ scholarship 
ภายในวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 
  
  ประกาศ  ณ  วันท่ี     2    มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

                                (ลงชื่อ)                    นนทิกร  กาญจนะจิตรา 

 

                                   (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
                           ประธานกรรมการ 
 
 
 
สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


