
  

 

 

(สำเนา) 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการ               

ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

------------------------------------------------------------------ 

 

 ตามที่ไดมีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแขงขัน 

เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 (ทุนบุคคลทั่วไป

ระดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา)  และไดดำเนินการสอบขอเขียนไปแลว นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง       

และทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ไดประมวลผลการสอบขอเขียน        

เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกลาว 

ดังตอไปนี ้

 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300413 นายรวิศ อินทแยม 

 

หนวยที่ 0151401 

 

 

ตามความตองการของ กรมสงเสริมสหกรณ 
ตำแหนงที่จะบรรจุ  นักวิชาการสหกรณ 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน กลุ มสาขาวิชากลุ ม 4 การแพทย/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/ การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/
การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

       แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  
       เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 
       ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 
       (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
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หนวยที่ 0151402 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานประกันสังคม  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการแรงงาน 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง  

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 1 คอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/

เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของร ัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

 

จำนวน  1  ทุน 
                   
  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300689 นายคณิน ตอเจริญสุทธิผล 

651300694 นายณัฐฐกมล เดี่ยวสันติกุล 

651300994 นายเกริกไกร สิทธิชอบธรรม 

 
 

หนวยที่ 0151403 

 

 

ตามความตองการของ กรมการจัดหางาน  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการแรงงาน 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 2 กฎหมายเฉพาะดาน 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของร ัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

 

จำนวน  1  ทุน 
                   
  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300458 นางสาววิชิตา จริงจิตร 

651300822 นางสาวศศิวิมล บัวบาน 

651301217 นางสาวภคพร ลาวัณยประเสริฐ 
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หนวยที่ 0151404 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการแรงงาน 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ศิลปวัฒนธรรม/ทองเที่ยว/กีฬา/นันทนาการ/

สวัสดิการสังคม/การศึกษาและท่ีเกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
                   
  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300049 นางสาวศุภาพิชญ สุยโพธิ์นอย 

651300228 นางสาวภัทราพร เทพนรินทร 

651300358 นายปรัชญา ดำเพ็ง 

651300605 นางสาวพรวนัช  เอี่ยมอุดม 

 
 

หนวยที่ 0151405 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมธนารักษ  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุนักประเมินราคาทรัพยสิน 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/ 

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                          แหงประกาศ สำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                          เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                          ของส วนราชการหร ือหนวยงานของร ัฐ ประจำป 2565 

                          (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
   

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651301026 นายปองภูมิ จอกกระจาย 
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หนวยที่ 0151406 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมศุลกากร  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการศุลกากร 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 1 คอมพิวเตอร/เทคโนโลยี

สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300264 นางสาวสิปปรางค มีทอง 

651300371 นางสาวนันทมนัส อัศวเทวินทร 

651300687 นางสาวพชรวรรณ ทองเอี่ยม 

651301046 นายภัทรธร จิตหวัง 

651301170 นางสาวอรญา ณ หนองคาย 
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หนวยที่ 0151407 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมศุลกากร  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการศุลกากร 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/ 

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและทีเ่กี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300316 นายกิตติพงศ กิติ 

651300379 นายภูชเนศ ทิพยพาวัลย 

651300547 นางสาววันสิร ิ วรวิทยานนท 

651300642 นายณัฐเมศร พันธจารุพงศ 

 

 

หนวยที่ 0151408 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมสรรพากร  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการสรรพากร 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 3 นโยบายตาง ๆ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

-ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ-  
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หนวยที่ 0151409 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมสรรพากร  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักตรวจสอบภาษี 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/ 

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 

 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300252 นางสาวบุญสิตา เอกโพธิ์ 

651300810 นางสาวมนัสชญา ลิ่มวงศ 

 

 

หนวยที่ 0151410 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมสรรพากร  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการสรรพากร 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม กลุมสาขาวิชากลุม 3 นโยบายตาง ๆ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

-ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ-  
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หนวยที่ 0151411 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ เศรษฐกร 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/ 

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300253 นางสาวบุณฑริก เภาเจริญ 

651300482 นายณัฐนนท พึ่งโต 

651300486 นางสาวภัทรนฤน พินิจภูวดล 

651301091 นางสาววริษา ลาภกิจถาวร 

651301130 นางสาวศุภณิดา รัตนบุร ี

 

 

หนวยที่ 0151412 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 1 คอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/

เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300868 นายรัฐพล ไกรสินธุ 
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หนวยที่ 0151413 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300284 นางสาวธนภรณ เรียงชัย 

651300481 นางสาวพจนา มีสมบัติ 

651300538 นายศุภณัฐ สุทธิศิริกุล 

651300797 นางสาวนันทนภัส วิสัยโสภณกุล 

651300831 นายณัฐนนท เลิศวรสิน 
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หนวยที่ 0151414 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมการขนสงทางราง 
ตำแหนงที่จะบรรจ ุ วิศวกรเครื่องกล 
ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/
การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ 
ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  
                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  
                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 
                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 
                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 
จำนวน  1  ทุน 

  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300247 นางสาวอภิสรา ฝนเซียน 

651300354 นายนิรัติศัย แสงเมือง 

651301103 นางสาวอนาอีส อารีย 

651301115 นางสาวนิลเนตร จันทรแกว 

651301421 นายอชิระ คารวพงศ 
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หนวยที่ 0151415 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมทางหลวงชนบท 

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ วิศวกรโยธา 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษายุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/ 

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300541 นายภานุพงศ รัชธร 

651300678 นายชลชาต ิ จีนประสม 

651300762 นายสาริน สุคันธวณิช 

 

 

หนวยที่ 0151416 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมการขนสงทางบก 

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการขนสง 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/ 

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

-ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ-  
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หนวยที่ 0151417 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมเจาทา  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นิติกร 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 2 กฎหมายเฉพาะดาน 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300393 นายกันติ ชินสำราญ 

651300595 นายธีรธัช บัวม ี

 

 

หนวยที่ 0151418 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมขนสงทางบก  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการขนสง 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 1 คอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/

เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300432 นางสาวณัฐรดา เวชกูล 
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หนวยที่ 0151419 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมเจาทา  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ วิศวกร 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/ 

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ  

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300085 นายกฤติธี ญาณพิสิฐกุล 

651300221 นายพงษกฤติ ฤทธิ์งาม 

651300223 นายนนท ขอผล 

 

 

หนวยที่ 0151420 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมทางหลวง  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ วิศวกรโยธา 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

-ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ-  
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หนวยที่ 0151421 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมเจาทา  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ วิทยาจารย 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ ที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/ 

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกีย่วของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

-ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ-  

 

 

หนวยที่ 0151422 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมทางหลวง  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ วิศวกรโยธา 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไป ยุทธศาสตรที่ ที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/ 

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300417 นายวัฒนา อัพภาสกิจ 
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หนวยที่ 0151423 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 1 คอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/

เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651301006 นางสาวนิชนันต ตันติวัฒนไพศาล 

651301122 นางสาวจาพัจน พันธกิจเจริญกุล 

 

 

หนวยที่ 0151424 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมการคาตางประเทศ  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการพาณิชย 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไป ยุทธศาสตรที่ ที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/ 

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศ สำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300345 นางสาวชนกานต มังครักษ 

651300858 นางสาวปาลิดา อุทยาวลี 

651301005 นางสาวจีรณา กิจสงเสริมกุล 

651301195 นางสาวศศิประภา ทวีวัฒนกูล 
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หนวยที่ 0151425 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมการคาตางประเทศ  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการพาณิชย 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตรสุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/

การขนสง/โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                            แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                            เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                            ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                            (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
  

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300302 นางสาวนงนภัส โกฏิวิเชียร 

651300565 นางสาวณัฏฐา ณ นคร 

651301042 นายรมธรรม หมื่นนอย 

651301173 นางสาวศุภิสรา ศรีวงษชัย 

651301412 นางสาวณัฐชา ทองจั่น 

 

 

หนวยที่ 0151426 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม กลุมสาขาวิชากลุม 4  

ดานการแพทย/สาธารณสุข/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การเงินการคลัง/การศึกษา/

สวัสดิการสังคมและที่เก่ียวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

-ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ-  
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หนวยที่ 0151427 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม กลุมสาขาวิชากลุม 3 นโยบายตาง ๆ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300003 นายนนธวัช เทียมเมือง 

651300332 นางสาวนวพร มนตรี 

651300395 นายมานวรรธน มหาวรรณ 

651300397 นายธนสรณ จันทรกระพอ 

651300598 นายอุรพี เขื่อนคำ 

 

 

หนวยที่ 0151428 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไป ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส 

ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม กลุมสาขาวิชากลุม 3 นโยบายตาง ๆ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300511 นางสาวกนกกาญจน โกยกิจเจริญ 

651301346 นางสาวสิริลดา เที่ยงตรง 

651301384 นายชวน งามสมชาติ 
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หนวยที่ 0151429 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการศึกษา 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม กลุมสาขาวิชากลุม 4  

ดานการแพทย/สาธารณสุข/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การเงินการคลัง/การศึกษา/

สวัสดิการสังคมและท่ีเกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651301439 นางสาวกัลยสุดา มาเยอะ 

 

 

หนวยที่ 0151430 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการยุติธรรม 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ กลุมสาขาวิชากลุม 4 การบริหารจัดการ/ 

อาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/จิตวิทยาและท่ีเกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300135 นางสาวศุจิกา เทียมทินกฤต 

651300723 นายโมเลกุล จงวิไล 

651301068 นางสาวจิตชยา ดำสุวรรณ 

651301201 นายณรัฐ ใจตุย 

651301347 นางสาวอารียา พิทักษสิทธิ์ 
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หนวยที่ 0151431 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมราชทัณฑ 

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ กลุมสาขาวิชากลุม 4 การบริหารจัดการ/

อาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/จิตวิทยาและท่ีเกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300993 นายศักดิ์สิทธิ์ นีระไทย 

 

 

หนวยที่ 0151432 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมราชทัณฑ  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ กลุมสาขาวิชากลุม 4  

การบริหารจัดการอาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/จิตวิทยาและท่ีเกี่ยวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

-ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ-  
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หนวยที่ 0151433 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ เจาหนาที่คดีพิเศษ 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ กลุมสาขาวิชากลุม 1 คอมพิวเตอร/ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

-ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ-  

 

 

หนวยที่ 0151434 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ เจาหนาที่คดีพิเศษ 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ กลุมสาขาวิชากลุม 1 คอมพิวเตอร/ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

-ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ-  
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หนวยที่ 0151435 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา 
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ศิลปวัฒนธรรม/ทองเที่ยว/กีฬา/นันทนาการ/
สวัสดิการสังคม/การศึกษาและที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  
                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  
                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 
                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 
                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 
จำนวน  1  ทุน 

 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300026 นางสาวธนธร เงินวิเศษ 

651300168 นางสาวมนรดา โรจนวิสุทธิ ์

651300305 นายพีรวิชญ แสงจันทร 

651300317 นายชัยพฤกษ ยมศรีเคน 

651300976 นางสาวจิรัชญา หันตุลา 

651301118 นายพัทธพล กิตติวิทิตคุณ 

 

 

หนวยที่ 0151436 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการสงเสริมการลงทุน 
ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 4 การแพทย/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/การขนสง/ 
โลจิสติกส/การทองเที่ยวและที่เก่ียวของ  
ระดับปริญญาโท   ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                             (หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาจีนตลอดหลักสูตร) 
จำนวน  1  ทุน 

 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

-ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ-  
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หนวยที่ 0151437 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักกฎหมายกฤษฎีกา 
ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ กลุมสาขาวชิากลุม 2 กฎหมายเฉพาะดาน 
ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  
                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  
                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 
                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 
                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 
จำนวน  1  ทุน 

 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300029 นางสาวณฤดี ปกการะนัง 

651300259 นางสาวศานันทินี เกษมมงคล 

651300296 นางสาวนิธินันท ลีธนะกุล 

651300402 นางสาววรรวิมล เพ็งอุดม 

651300645 นายกริชวิชญ ตาตินิจ 

651300872 นางสาวอารียา โยธินารักษ 
 

 

หนวยที่ 0151438 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 1 คอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  
                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  
                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 
                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 
                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 
จำนวน  1  ทุน 

 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300443 นายอภิชาต สุคนธสาคร 

651300575 นางสาวชนิกานต คงมนต 

651300920 นายสุธี พฤทธิปถัมภ 

651301272 นางสาวจิดาภา จันทศรีสวัสดิ์ 

651301286 นายกฤติน ชูณรงค 
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หนวยที่ 0151439 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักสืบสวนสอบสวน 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ กลุมสาขาวิชากลุม 2 กฎหมายเฉพาะดาน 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300431 นายเนติพัทธ งามสวย 

651300600 นางสาวปุณณภา  กลัดทอง  

651301125 นางสาวศุภกานต กุลสถิตพร 

 

 

หนวยที่ 0151440 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานอัยการสูงสุด  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นิติกร 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

กลุมสาขาวิชากลุม 2 กฎหมายเฉพาะดาน 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300059 นางสาวกิตญา หอมมณฑา 

651300485 นางสาวภัทรานิษฐ พิศาลกุลพัฒน 

651300613 นางสาวศุภิสรา  ศิริญาติ 

651300737 นายพีรณัฐ วงศบัณฑิต 

651300771 นายภาณุรุจ สังขวรรณ 
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หนวยที่ 0151441 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาต ิ 

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดลุ 

และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ กลุมสาขาวิชากลุม 1 คอมพิวเตอร/ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

-ไมมีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ-  

 

 

หนวยที่ 0151442 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความตองการของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ 

                             ธุรกิจประกันภัย  

ตำแหนงที่จะบรรจ ุ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร เจาหนาที/่เจาหนาที่อาวุโสดาน  

                           วิศวกรขอมูล 

ยุทธศาสตร/กลุมสาขาที่จะใหไปศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน กลุมสาขาวิชากลุม 1 คอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/

เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศ/สถาบันการศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ ขอ 2  

                           แหงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

                           เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ 

                           ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 

                           (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

จำนวน  1  ทุน 
 

  เลขประจำตัวสอบ      ชื่อ – นามสกุล               

651300546 นางสาวสรรสิน ี รัตนโชติถาวร 

651300583 นายอภิภ ู เจนวิทยาขจร 

651300927 นายพีรสิฐ ศรีสุคนธมิตร 
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 ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกลาว ตรวจดู

รายละเอียด กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ไดทางเว็บไซตของ 

สำนักงาน ก.พ. ที่ http://scholar.ocsc.go.th, http://www.ocsc.go.th/scholarship  

  

  ประกาศ  ณ  วันที่   12    พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

                                    (ลงชื่อ)                       นนทิกร  กาญจนะจิตรา 
 

                                  (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 

                           ประธานกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

สำเนาถูกตอง 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 


