
 
       (สาํเนา) 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัและคดัเลือก 
 

เรื�อง รายชื�อผูม้สีทิธไิดร้บัทุนรฐับาลเพื�อดงึดดูผูม้ศีกัยภาพสงูที�กาํลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษาในประเทศ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

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

 ตามที�ไดม้ปีระกาศสาํนักงาน ก.พ. ลงวนัที�  6 มกราคม พ.ศ. 2553 เรื�อง รบัสมคัรสอบแขง่ขนัเพื�อ
รบัทุนรฐับาลเพื�อดงึดูดผู้มศีกัยภาพสูงที�กําลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัการศกึษาในประเทศ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขนัและคดัเลือก ลงวนัที� 22 มนีาคม 2553 เรื�อง 
รายชื�อผู้มสีทิธเิขา้รบัการประเมนิความเหมาะสมของบุคคลเพื�อรบัทุนรฐับาลเพื�อดงึดดูผูม้ศีกัยภาพสงูที�กําลงั
ศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษาในประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปแลว้ นั 6น 
 

 บดันี6  คณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนัและคดัเลอืกไดป้ระมวลผลการประเมนิความเหมาะสม
ของบุคคลเพื�อรบัทุนฯ เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้   จึงขอประกาศรายชื�อผู้มสีทิธิไดร้บัทุนดงักล่าว  ดงัต่อไปนี6 
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หน่วยที� 5001 
 

ตามความตอ้งการของสาํนักงบประมาณ  
ตาํแหน่งนกัวเิคราะหง์บประมาณ 
จาํนวน  4  ทุน 

 

ลาํดบัที� 1 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531501068 นายทรงคณุ วงศแ์สงขาํ 
ลาํดบัที� 2 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500352 นายปรชัญ์ ปรชัญาภรณ์ 
ลาํดบัที� 3 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500002 นายเสฏฐวฒุ ิ กมลพฒันานันท ์
ลาํดบัที� 4 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500579 นายกวนิพนัธุ์ วนักนกกุล 

 
หน่วยที� 5002 
 

ตามความตอ้งการของสาํนักงบประมาณ  
ตาํแหน่งนกัทรพัยากรบุคคล 
จาํนวน  1  ทุน 

 
ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531500612 นายธนิตย์ บุณยะวนัตงั 

 
หน่วยที� 5003 
 

ตามความตอ้งการของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
ตาํแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
จาํนวน  4  ทุน 

 
ลาํดบัที� 1 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500690 นายเกษมสทิธิ D ยิ6มประสทิธิ D 
ลาํดบัที� 2 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500957 นางสาวสรณัยา จงรุง่เรอืง 

ลาํดบัที� 3 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500349 นายอรรณพ จารธุญัลกัษณ์ 
ลาํดบัที� 4 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500881 นายเกยีรตภูิม ิ ธรีภทัรสกุล 

 
หน่วยที� 5004 
 

ตามความตอ้งการของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
ตาํแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
จาํนวน  3  ทุน 

 

ลาํดบัที� 1 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500769 นางสาวดวงพร เกตุพทิยา 
ลาํดบัที� 2 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500281 นางสาวภทัรนิ ตั 6งวรากร 

ลาํดบัที� 3 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500920 นางสาวปิยรตัน์ เสอือากาศ 
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หน่วยที� 5005 
 

ตามความตอ้งการของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
ตาํแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
จาํนวน  3  ทุน 

 

ลาํดบัที� 1 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531501117 นางสาวเมฆขลา ทองวไิล 

ลาํดบัที� 2 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500944 นายเผา่พชัร รพธีรรมานนท ์
ลาํดบัที� 3 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500440 นางสาวรฐัสภา ทรพัยเ์มอืง 

 
หน่วยที� 5006 
 

ตามความตอ้งการของกรมสรรพากร  
ตาํแหน่งนกัตรวจสอบภาษี 
จาํนวน  5  ทุน 

 

ลาํดบัที� 1 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500665 นางสาวอรกญัญา ไพรสณฑรางกูร 

ลาํดบัที� 2 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500842 นางสาวสุภเนตร โคตรชมุ 
ลาํดบัที� 3 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500008 นางสาวณฐันนัท ์ หนึ�งนํ6าใจ 

ลาํดบัที� 4 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500970 นางสาวทพิาพนัธ์ เพยีรรตัน์พมิล 
ลาํดบัที� 5 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500301 นายณฐัภทัร อทิธยิากร 

 
หน่วยที� 5007 
 

ตามความตอ้งการของกรมสรรพากร  
ตาํแหน่งนกัวชิาการภาษี 
จาํนวน  3  ทุน 

 

ลาํดบัที� 1 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500509 นางสาวเกษราพรรณ ฉตัรพฒันศริ ิ
ลาํดบัที� 2 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500230 นายมณฑน์จติเกษม เหลอืงพพิฒัน์ 
ลาํดบัที� 3 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531501087 นางสาวกติตยิา ศรวีรพล 

 
หน่วยที� 5008 
 

ตามความตอ้งการของกรมสรรพากร  
ตาํแหน่งนกัทรพัยากรบุคคล 
จาํนวน  3  ทุน 

 

- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รบัทุน - 
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หน่วยที� 5009 
 

ตามความตอ้งการของกรมสรรพากร  
ตาํแหน่งนิตกิร 
จาํนวน  1  ทุน 

 

ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531500370 นายกนกศลิป์ เขม็จนิดา 
 

หน่วยที� 5010 
 

ตามความตอ้งการของกรมสรรพากร  
ตาํแหน่งนกัวชิาการสรรพากร 
จาํนวน  2  ทุน 

 
ลาํดบัที� 1 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500906 นางสาวเสาวลกัษณ์ บุญเอี�ยม 
ลาํดบัที� 2 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500950 นางสาวณิชาภทัร นาวาประดษิฐ ์

 
หน่วยที� 5011 
 

ตามความตอ้งการของกรมทรพัยากรธรณี  
ตาํแหน่งนกัวชิาการทรพัยากรธรณี 
จาํนวน  1  ทุน 

 

- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รบัทุน - 
 

หน่วยที� 5012 
 

ตามความตอ้งการของกรมทรพัยากรธรณี  
ตาํแหน่งนกัธรณีวทิยา 
จาํนวน  2  ทุน 

 

ลาํดบัที� 1 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500981 นายธนัน วชัรมยั 

ลาํดบัที� 2 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500844 นายสาํราญ ประพฒัน์ 
 

หน่วยที� 5013 
 

ตามความตอ้งการของกรมทรพัยากรธรณี  
ตาํแหน่งนกัทรพัยากรบุคคล 
จาํนวน  1  ทุน 

 

ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531500077 นางสาวรชัณฏัฐ์ แสงศร ี
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หน่วยที� 5014 
 

ตามความตอ้งการของกรมทรพัยากรธรณี 
ตาํแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
จาํนวน  1  ทุน 

 

ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531500288 นายคมสนั นวคุณสชุาต ิ
 

หน่วยที� 5015 
 

ตามความตอ้งการของกรมควบคมุมลพษิ  
ตาํแหน่งนกัวชิาการสิ�งแวดลอ้ม 
จาํนวน  1  ทุน 

 

ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531500372 นางสาวเอกพดัชา จฑูามาตย์ 
 

หน่วยที� 5016 
 

ตามความตอ้งการของสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
ตาํแหน่งนกัวชิาการสิ�งแวดลอ้ม 
จาํนวน  1  ทุน 

 

- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รบัทุน - 
 

หน่วยที� 5017 
 

ตามความตอ้งการของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั �ง  
ตาํแหน่งนกัวชิาการประมง 
จาํนวน  1  ทุน 

        
- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รบัทุน - 

 

หน่วยที� 5018 
 

ตามความตอ้งการของกรมบงัคบัคด ี 
ตาํแหน่งนิตกิร 
จาํนวน  2  ทุน 

 

ลาํดบัที� 1 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531501024 นางสาวปภาวณิี ธนศรวีฒันา 

ลาํดบัที� 2 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500539 นางสาวพราวรุจ ี คนัธสร 
 
 
 
 
 
 



 6

หน่วยที� 5019 
 

ตามความตอ้งการของกรมบงัคบัคด ี 
ตาํแหน่งนกัวชิาการเงนิและบญัช ี
จาํนวน  1  ทุน 

 

ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531500991 นางสาวปารฉิตัร โคเอี6ยน 
 

หน่วยที� 5020 
 

ตามความตอ้งการของกรมราชทณัฑ ์ 
ตาํแหน่งนกัทณัฑวทิยา 
จาํนวน  2  ทุน 

 

ลาํดบัที� 1 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500200 นายธนบรูณ์ ยนืยง 

ลาํดบัที� 2 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500890 นายนราวชิญ์ ทศันศร 
 

หน่วยที� 5021 
 

ตามความตอ้งการของกรมราชทณัฑ ์ 
ตาํแหน่งนกัจติวทิยา 
จาํนวน  1  ทุน 

 

ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531500346 นางสาวมณฑริา อนิทรยีงค ์
 

หน่วยที� 5022 
 

ตามความตอ้งการของกรมราชทณัฑ ์
ตาํแหน่งนิตกิร 
จาํนวน  1  ทุน 

 

ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531501070 นางสาวพลอยไพลนิ บุญธวชัศกัดิ D 
 

หน่วยที� 5023 
 

ตามความตอ้งการของกรมสุขภาพจติ  
ตาํแหน่งนกัจติวทิยาคลนิิก 
จาํนวน  1  ทุน 

 
ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531500510 นางสาววรนุช สขุแสง 
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หน่วยที� 5024 
 

ตามความตอ้งการของกรมสุขภาพจติ  
ตาํแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห ์
จาํนวน  1  ทุน 

 

ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531500190 นางสาวนภสัสรณ์ เคหนาค 
 

หน่วยที� 5025 
 

ตามความตอ้งการของกรมสุขภาพจติ  
ตาํแหน่งนกัวชิาการสาธารณสขุ 
จาํนวน  1  ทุน 

 

ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531500986 นางสาวชลลดา จารศุริชิยักลุ 
 

หน่วยที� 5026 
 

ตามความตอ้งการของกรมสุขภาพจติ  
ตาํแหน่งนกัเวชศาสตรก์ารสื�อความหมาย 
จาํนวน  1  ทุน 

 

ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531501122 นางสาวสชุาวด ี พฒันผลสขุมุ 
 

หน่วยที� 5027 
 

ตามความตอ้งการของกรมสุขภาพจติ  
ตาํแหน่งนกักจิกรรมบาํบดั 
จาํนวน  1  ทุน 

 

ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531500588 นางสาวสุดาภรณ์ คาํดวงดาว 
 

หน่วยที� 5028 
 

ตามความตอ้งการของกรมชลประทาน  
ตาํแหน่งวศิวกรไฟฟ้า 
จาํนวน  1  ทุน 

 

ไดแ้ก่ เลขประจาํตวัสอบ 531500876 นายสมชาย ทองดเีจรญิ 
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หน่วยที� 5029 
 

ตามความตอ้งการของสาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั  
ตาํแหน่งเศรษฐกร 
จาํนวน  5  ทุน 

 

ลาํดบัที� 1 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500490 นายธนิต ภทัรแสงไทย 
ลาํดบัที� 2 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500480 นายพนิต วฒันกลู 
ลาํดบัที� 3 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500926 นายพนนัดร อรณุีนิรมาน 
ลาํดบัที� 4 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531500483 นางสาวรตัตญัJ ู เดชจจิารวุฒัน์ 
ลาํดบัที� 5 ไดแ้ก่ เลขประจําตวัสอบ 531501047 นางสาวพรีพรรณ สุวรรณรตัน์ 

 

 ทั 6งนี6 ขอใหผู้ม้รีายชื�อเป็นผูม้สีทิธไิดร้บัทุนฯ ขา้งตน้นี6  ไปรายงานตวัต่อเจา้หน้าที�  ณ  หอ้งรายงานตวั 
ชั 6น 4  อาคาร 8  สํานักงาน ก.พ. 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมือง  จงัหวดันนทบุร ี
ระหว่างวนัที� 22-23 เมษายน 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. พร้อมทั 6งนํารปูถ่ายขนาด  1 x 1.5 นิ6ว  จํานวน  4  รูป         
ไปดว้ย หรอืแจง้ยนืยนัการรบัทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ที�สํานักงาน ก.พ. กําหนด  พรอ้มสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ภายในวนัที� 23 เมษายน 2553 ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ที� rscscholar@ocsc.go.th หรอื 

หรอืทางโทรสารที�หมายเลข  0 2547 1346  ตลอด 24 ชั �วโมง 
 

 หากผูใ้ดไม่ไปรายงานตวัหรอืไม่แจ้งยนืยนัการรบัทุน ตามกาํหนดดงักล่าว โดยมไิดแ้จง้ใหส้ํานักงาน 
ก.พ. ทราบ จะถอืวา่สละสทิธกิารรบัทนุในครั 6งนี6 
 

 อนึ�ง ก.พ. จะพจิารณาเพกิถอนการใหท้นุแก่ผูม้สีทิธไิดร้บัทุน  หากเขา้กรณีใดกรณีหนึ�ง  ดงันี6 
 

  1. ไม่สําเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2553 หรือเมื�อสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีได้
คะแนนเฉลี�ยสะสมตลอดหลกัสูตรตํ�ากว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ตํ�ากว่านี6  ยกเว้น สาขาวิชา
วศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ายภาพ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์ ต้องได้คะแนนเฉลี�ยสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ตํ�ากว่า 2.75 หรอืรอ้ยละ 70 หรอืเทยีบได ้
ไมต่ํ�ากวา่นี6 
  2. หลกีเลี�ยง  ละเลยการรายงานตวั  การอบรม และการทาํสญัญาตามที�สาํนกังาน ก.พ. กําหนด 
  3. เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสื�อมเสยี 
  4. ขาดการตดิต่อกบัเจา้หน้าที�เกนิ 1 ปี 
  5. ไมผ่่านการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัริาชการ 
  

 ประกาศ  ณ  วนัที�  19  เมษายน  พ.ศ. 2553 
 

                     (ลงชื�อ)  นนทกิร  กาญจนะจติรา 
 

                          (นายนนทกิร   กาญจนะจติรา) 
                 รองประธานกรรมการ 

สาํเนาถูกตอ้ง 
 

ดารณี  ปิยะวรรณสุทธิ D 
 

(นางสาวดารณี  ปิยะวรรณสทุธิ D) 
นกัทรพัยากรบุคคลชาํนาญการพเิศษ 

rsc_ocsc@hotmail.com


