
  
 
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือก 

 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล 

เพ่ือดึงดูดผูมีศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยู(ในสถาบันการศึกษาในประเทศ 
ประจําป, 2558 

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

   ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง รับสมัครสอบแข(งขันเพ่ือรับ
ทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผูมีศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยู(ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําป, 2558 และไดดําเนินการ
สอบขอเขียน ไปแลว  นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข(งขันและคัดเลือกไดประมวลผลการสอบขอเขียน     
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนดังกล(าว 
ดังต(อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 51001 
 

ตามความตองการของกรมประชาสัมพันธ; 

ตําแหน(งนักประชาสัมพันธ;ปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ    ชื่อ – นามสกุล 

581500231 นางสาวกฤติกา นิลวงษ; 

 
 
 
หน�วยท่ี 51002 
 

ตามความตองการของกรมประชาสัมพันธ; 

ตําแหน(งนักวิชาการคอมพิวเตอร;ปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ    ชื่อ – นามสกุล 

581500004 นางสาววัชรติยา วัชโรบล 

581500135 นางสาวแจณจิรา บุญจริง 

581500517 นายสถาพร ศรีสุมา 

 
 
 
หน�วยท่ี 51003 
 

ตามความตองการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ตําแหน(งนักวิเคราะห;นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ    ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 51004 
 

ตามความตองการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ตําแหน(งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500052 นางสาวณิชาภัทร กระจายศรี 

581500106 นางสาวศิลดา โรจน;รัตนเกียรติ 

581500263 นายเยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา 

581500434 นายศุภชัย แสงทอง 

581500463 นางสาวชนกนันท; พังงา 
 
 
 

หน�วยท่ี 51005 
 

ตามความตองการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ตําแหน(งนักวิเคราะห;นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500020 นางสาวณิชนันท; โลกวิทูล 

581500121 นางสาวอุษยาทร ชะระภิญโญ 

581500176 นายวิธิวัสส; ปารณสิริจิรภาส 

581500218 นายวิทยารัฐ พวงงาม 

581500351 นางสาวกฤตพร ศิริใจชิงกุล 

581500392 นางสาวจิดาภา พวงดอกไม 
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หน�วยท่ี 51006 
 

ตามความตองการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ตําแหน(งนิติกรปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500083 นายนพณัช สกุลเกษมชัย 

581500097 นางสาววรุณกาญจน; มนตรีโพธิ์ 

581500163 นางสาวปวิตรา ทิพยะวัฒน; 

581500279 นายโกสิทธิ์ ประสิทธิ์เวโรจน; 

581500497 นางสาวมีนา จิตคติ 

 
 
 

หน�วยท่ี 51007 
 

ตามความตองการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ตําแหน(งนักวิเคราะห;นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500231 นางสาวกฤติกา นิลวงษ; 
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หน�วยท่ี 51008  
 

ตามความตองการของสํานักงบประมาณ 
ตําแหน(งนักวิเคราะห;งบประมาณปฏิบัติการ 
จํานวน  3  ทุน 

 
 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500049 นางสาวฐานิกา ชื่นวิเศษ 

581500277 นายปรเมธ บุญมี 

581500330 นางสาวกนกพร สรอยสุวรรณ 

581500407 นางสาวตวงรัตน; เรืองวุฒิ 

581500445 นายวรปรัชญ; ตัญฑโญภิญ 

581500449 นายธนพล กาลเนาวกุล 

581500485 นายกนกศักด์ิ สรรพกิต;กุลธร 

581500773 นางสาวปIยะนาถ เหลืองวิไลวรรณ 

   

   

   

หน�วยท่ี 51009  
 

ตามความตองการของสํานักงบประมาณ 
ตําแหน(งนักวิเคราะห;งบประมาณปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500063 นางสาวปรางค; แกวเบญจกานต; 

581500106 นางสาวศิลดา โรจน;รัตนเกียรติ 

581500156 นางสาวศิริญาดา เมธานุชิต 

581500434 นายศุภชัย แสงทอง 

581500718 นางสาวณัฐวลัย ชัยวรภัทร 
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หน�วยท่ี 51010 
 

ตามความตองการของสํานักงบประมาณ 
ตําแหน(งนักวิเคราะห;งบประมาณปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500135 นางสาวแจณจิรา บุญจริง 

581500517 นายสถาพร ศรีสุมา 
 
 
หน�วยท่ี 51011  
 

ตามความตองการของสํานักงาน ก.พ. 
ตําแหน(งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500049 นางสาวฐานิกา ชื่นวิเศษ 

581500459 นางสาวบัณฑิตา สมัย 

581500636 นางสาวภัทรวรรณ มีสูงเนิน 

 
 
 
หน�วยท่ี 51012  
 

ตามความตองการของสํานักงาน ก.พ. 
ตําแหน(งนิติกรปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล   

581500133 นายกฤษฎิคุณ ต้ังธรรม 

581500140 นางสาวฐิตาภา สิริจิตตานนท; 

581500185 นางสาวฐานิดา เนื่องจํานงค; 

581500224 นางสาวณัฐณิชา เสนาะเมือง 

581500318 นายนิติธรรม พรหมประกอบ 

581500522 นางสาวเพ็ญบูชา บุญพรหม 

581500576 นางสาวพัชระ อินทรอุดม 
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หน�วยท่ี 51013  
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ 
ตําแหน(งนักวิเคราะห;นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จํานวน  3  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500082 นางสาวกานต;ธีรา ทิพย;กาญจนรัตน; 

581500121 นางสาวอุษยาทร ชะระภิญโญ 

581500176 นายวิธิวัสส; ปารณสิริจิรภาส 

581500218 นายวิทยารัฐ พวงงาม 

581500277 นายปรเมธ บุญมี 

581500352 นายรฐนนท; โรจะโยธิน 

581500459 นางสาวบัณฑิตา สมัย 

581500550 นางสาววิไลลักษณ; ภูล ี

581500552 นางสาววริยา ภูษิตประภา 
 
 
 

หน�วยท่ี 51014  
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ 
ตําแหน(งนักวิเคราะห;นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500028 นายกองภพ กลิ่นประยูร 

581500134 นางสาวกุลทรัพย; เปรื่องเวทย; 

581500164 นางสาวกมลพร รุ(งสิริโกศล 

581500339 นางสาวผกาวดี โสดามาตร 

581500621 นางสาวบุณย;สุดา เอ้ืออารีย;วงศ; 
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หน�วยท่ี 51015  
 

ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ 
ตําแหน(งนักวิเคราะห;นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500211 นายพิภัช บุญเพ่ิม 

581500413 นายธฤต สูตะบุตร 

581500573 นายมรรค ศุภมิตรพิบูลย; 
 
 
 
หน�วยท่ี 51016  
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 
ตําแหน(งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500048 นางสาวธัญพิชชา สุขสวัสด์ิ 

581500157 นางสาวตวงทิพย; ทองทวี 

581500313 นางสาวมนต;ทิพย; หาญเจริญกุล 

581500554 นางสาวสุพิชฌาย; ครรชิตะวาณิช 

581500651 นางสาวพิมพ;ชนก เก้ือกูลพิทักษ; 

581500685 นายภีระ พิชญเวคิน 
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หน�วยท่ี 51017  
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 
ตําแหน(งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500028 นายกองภพ กลิ่นประยูร 

581500048 นางสาวธัญพิชชา สุขสวัสด์ิ 

581500084 นางสาวสุวรา เทียนรุ(งโรจน; 

581500130 นายธนาธร โฉมแกว 

581500313 นางสาวมนต;ทิพย; หาญเจริญกุล 

581500651 นางสาวพิมพ;ชนก เก้ือกูลพิทักษ; 
 
 
 
 
 
 

หน�วยท่ี 51018 
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 
ตําแหน(งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500108 นางสาววชิรญาณ; ปLอมกสันต; 

581500192 นางสาวชนานันท; เอกอัครานุสรณ; 

581500428 นางสาวกนกพร พรบุตร 

581500460 นางสาวจิตประภา เมฆอุส(าห; 
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หน�วยท่ี 51019  
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 
ตําแหน(งนิติกรปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500083 นายนพณัช สกุลเกษมชัย 

581500124 นายธนโชติ ลีลาสุวรรณวงศ; 

581500169 นางสาวบารมี อินทรลิบ 

581500497 นางสาวมีนา จิตคติ 

581500771 นางสาวธนพร รัตนกุล 

 

 

 

หน�วยท่ี 51020  
 

ตามความตองการของกรมสรรพากร 
ตําแหน(งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500052 นางสาวณิชาภัทร กระจายศรี 

581500463 นางสาวชนกนันท; พังงา 

581500559 นายปIยะชัย เข็มนาค 

581500621 นางสาวบุณย;สุดา เอ้ืออารีย;วงศ; 

581500718 นางสาวณัฐวลัย ชัยวรภัทร 

   

   

   

   

   

   

   

   



- 11 - 
 

 

หน�วยท่ี 51021  
 

ตามความตองการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ตําแหน(งเศรษฐกรปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500186 นายปริญญา ม่ิงสกุล 

581500487 นายกฤติน ม(วงศิริ 

581500550 นางสาววิไลลักษณ; ภูล ี

581500552 นางสาววริยา ภูษิตประภา 
 
 
 

หน�วยท่ี 51022  
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหน(งเศรษฐกรปฏิบัติการ 
จํานวน  3  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500001 นางสาวภคพร โตNะวิเศษสุข 

581500020 นางสาวณิชนันท; โลกวิทูล 

581500082 นางสาวกานต;ธีรา ทิพย;กาญจนรัตน; 

581500086 นางสาวปริชญา ฤทธิ์สุข 

581500130 นายธนาธร โฉมแกว 

581500330 นางสาวกนกพร สรอยสุวรรณ 

581500352 นายรฐนนท; โรจะโยธิน 

581500392 นางสาวจิดาภา พวงดอกไม 

581500449 นายธนพล กาลเนาวกุล 

581500485 นายกนกศักด์ิ สรรพกิต;กุลธร 
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หน�วยท่ี 51023  
 

ตามความตองการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหน(งเศรษฐกรปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500001 นางสาวภคพร โตNะวิเศษสุข 

581500103 นายสัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ 

581500164 นางสาวกมลพร รุ(งสิริโกศล 

581500351 นางสาวกฤตพร ศิริใจชิงกุล 
 
 
 
 
 
 

หน�วยท่ี 51024 
 

ตามความตองการของกรมชลประทาน 
ตําแหน(งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมินฯ - 

   
 
 
 
หน�วยท่ี 51025  
 

ตามความตองการของกรมชลประทาน 
ตําแหน(งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมินฯ - 

   

 



- 13 - 
 

 

หน�วยท่ี 51026  
 

ตามความตองการของกรมชลประทาน 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมินฯ - 

   

 

 

 

หน�วยท่ี 51027  
 

ตามความตองการของกรมชลประทาน 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  3  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมินฯ - 

   

 
 
 

หน�วยท่ี 51028  
 

ตามความตองการของกรมชลประทาน 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 51029  
 

ตามความตองการของกรมชลประทาน 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมินฯ - 

   
 
 
 
 
 
 

หน�วยท่ี 51030 
 

ตามความตองการของกรมชลประทาน 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมินฯ - 

   

 
 
 

หน�วยท่ี 51031 
 

ตามความตองการของกรมชลประทาน 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมินฯ - 
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หน�วยท่ี 51032  
 

ตามความตองการของกรมชลประทาน 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500131 นายนนทชัย ต้ังวิเศษกุล 

 
 
 
หน�วยท่ี 51033  
 

ตามความตองการของกรมปศุสัตว; 
ตําแหน(งนายสัตวแพทย;ปฏิบัติการ 
จํานวน  3  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500002 นางสาวชฎาพร ชัยเด(น 

581500006 นางสาวฐนิชา ชาญชัยเดชาชัย 

581500008 นางสาวภาวนา ทศพิทักษ;กุล 

581500018 นางสาวพรนภา ทูลกลาง 

581500190 นางสาววริษา เกตุพันธุ; 

581500340 นางสาวชุติกาญจน; เขียวอ่ิม 

581500343 นางสาวฐิติรัตน; อายุยืน 

581500346 นายธัชเมธ เธียรวิชญ;กุล 

581500390 นางสาวอาภากุล บุญเลิศ 

581500521 นายนฤทธิ์ ตันติกร 
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หน�วยท่ี 51034  
 

ตามความตองการของกรมปศุสัตว; 
ตําแหน(งนักวิเคราะห;นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

    

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมิน ฯ - 

   
 
 
 
 
 
 

หน�วยท่ี 51035  
 

ตามความตองการของกรมปศุสัตว; 
ตําแหน(งนักวิทยาศาสตร;ปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมิน ฯ - 

   

 
 
 
หน�วยท่ี 51036 
 

ตามความตองการของกรมปศุสัตว; 
ตําแหน(งนักวิทยาศาสตร;ปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 51037  
 

ตามความตองการของกรมทางหลวงชนบท 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  3  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500131 นายนนทชัย ต้ังวิเศษกุล 

581500436 นายพิชชา วชิโรปถัมภ; 

581500589 นายศุภณัฐ ตีระสหกุล 

 
 
 
หน�วยท่ี 51038  
 

ตามความตองการของกรมทางหลวงชนบท 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  3  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500057 นายไชยรัตน; มุขศรี 

581500436 นายพิชชา วชิโรปถัมภ; 

 
 
 
หน�วยท่ี 51039  
 

ตามความตองการของกรมทางหลวงชนบท 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  3  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500589 นายศุภณัฐ ตีระสหกุล 
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หน�วยท่ี 51040  
 

ตามความตองการของกรมทางหลวงชนบท 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมิน ฯ - 

   

   

   

หน�วยท่ี 51041  
 

ตามความตองการของกรมทางหลวงชนบท 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500057 นายไชยรัตน; มุขศรี 

 
 
 
หน�วยท่ี 51042  
 

ตามความตองการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝPQง 
ตําแหน(งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 51043 
 

ตามความตองการของกรมการปกครอง 
ตําแหน(งนักวิชาการคอมพิวเตอร;ปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500080 นายพิทวัส จึงสงวนสิทธิ์ 

581500598 นายภัทรพล เธียรเสริมพงศ; 

   

   

   

หน�วยท่ี 51044  
 

ตามความตองการของกรมการปกครอง 
ตําแหน(งเจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500092 นายโพธิรัตน รัตนพันธ; 

581500127 นายเฟSQองวิช เบญจาทิกุล 

581500212 นายศุภธัช กนกอุดม 

581500557 นางสาวอภิชนา ลุยจันทร; 

581500588 นางสาวสิริวิมล แกวแก(นเพชร 
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หน�วยท่ี 51045  
 

ตามความตองการของกรมการปกครอง 
ตําแหน(งนิติกรปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500007 นายสิรพันธุ; โตอินทร; 

581500012 นางสาวฟLาฤดี ทรงลักษณ; 

581500097 นางสาววรุณกาญจน; มนตรีโพธิ์ 

581500099 นางสาวขนิษฐา ถาวรวรกุล 

581500185 นางสาวฐานิดา เนื่องจํานงค; 

581500279 นายโกสิทธิ์ ประสิทธิ์เวโรจน; 

 
 
 
หน�วยท่ี 51046  
 

ตามความตองการของกรมส(งเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ตําแหน(งนักวิเคราะห;นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500036 นายธนาวุฒิ ไตรโสภณ 

581500064 นางสาวกวินนา สานุสันต; 

581500092 นายโพธิรัตน รัตนพันธ; 

581500315 นางสาวดวงกมล สินไชยกิจ 

581500790 นางสาวณิชา ชาญประเสริฐพร 

581500792 นางสาวปIลันธนา ไทรงาม 
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หน�วยท่ี 51047  
 

ตามความตองการของกรมส(งเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ตําแหน(งนักส(งเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500036 นายธนาวุฒิ ไตรโสภณ 

581500085 นางสาวชนัดดา อัศวานุวัตร 

581500263 นายเยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา 

581500315 นางสาวดวงกมล สินไชยกิจ 

581500632 นางสาวรวมพร อินทร;แกว 

 
 
 
หน�วยท่ี 51048  
 

ตามความตองการของกรมบังคับคดี 
ตําแหน(งนิติกรปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500099 นางสาวขนิษฐา ถาวรวรกุล 

581500133 นายกฤษฎิคุณ ต้ังธรรม 

581500169 นางสาวบารมี อินทรลิบ 

581500224 นางสาวณัฐณิชา เสนาะเมือง 

581500509 นางสาวเบญญาภา ลุนบุดดา 

581500771 นางสาวธนพร รัตนกุล 
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หน�วยท่ี 51049  
 

ตามความตองการของกรมบังคับคดี 
ตําแหน(งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500058 นางสาวธีร;จุฑา เมธังกูร 

581500084 นางสาวสุวรา เทียนรุ(งโรจน; 

581500157 นางสาวตวงทิพย; ทองทวี 

581500342 นางสาววีรยา ตันทโอภาส 

581500489 นางสาวกมลรัตน; บุญชื่น 

 
 
หน�วยท่ี 51050  
 

ตามความตองการของกรมพินิจและคุมครองเด็ก และเยาวชน 
ตําแหน(งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500158 นางสาวกรกช เกษมผลกูล 

581500405 นายณัฐภัทร ทวีกาญจน; 

581500431 นางสาวญาณัฎฐา อักษรนํา 

581500456 นางสาวตวงพร กลิ่นพงศ; 

581500573 นายมรรค ศุภมิตรพิบูลย; 
 
 
 
 

หน�วยท่ี 51051  
 

ตามความตองการของกรมราชทัณฑ; 
ตําแหน(งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500304 นายปองพล อุทัยวัฒนเดช 

581500596 นางสาวกุลธิดา สุรวาท 

581500673 นางสาวพิชญา ปTงศิริเจริญ 
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หน�วยท่ี 51052  
 

ตามความตองการของกรมพัฒนาการแพทย;แผนไทยและการแพทย;ทางเลือก 
ตําแหน(งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

  เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500363 นางสาวเพชรรัตน; พ่ึงสําเภา 
 
 
 
 
 

หน�วยท่ี 51053  
 

ตามความตองการของกรมวิทยาศาสตร;การแพทย; 
ตําแหน(งนักฟIสิกส;รังสีปฏิบัติการ 
จํานวน  2  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมิน ฯ - 

   

 
หน�วยท่ี 51054  
 

ตามความตองการของกรมวิทยาศาสตร;การแพทย; 
ตําแหน(งนักวิทยาศาสตร;การแพทย;ปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500184 นางสาวนฤมล แกวดํา 

 
 
หน�วยท่ี 51055  
 

ตามความตองการของกรมวิทยาศาสตร;การแพทย; 
ตําแหน(งนักวิทยาศาสตร;การแพทย;ปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมิน ฯ - 
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หน�วยท่ี 51056  
 

ตามความตองการของกรมวิทยาศาสตร;การแพทย; 
ตําแหน(งนักเทคนิคการแพทย;ปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500441 นางสาวอุนนดา มุสิกพันธ; 

581500447 นางสาวเพ็ญพิชชา ถาวงศ; 

 
 
หน�วยท่ี 51057  
 

ตามความตองการของกรมสุขภาพจิต 
ตําแหน(งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500470 นางสาวนาวินี เครือหงษ; 

   

 
หน�วยท่ี 51058  
 

ตามความตองการของกรมสุขภาพจิต 
ตําแหน(งนักวิเคราะห;นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

581500470 นางสาวนาวินี เครือหงษ; 

   

 
หน�วยท่ี 51059  
 

ตามความตองการของกรมสุขภาพจิต 
ตําแหน(งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                   เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

   

- ไม�มีผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมิน ฯ - 

 



- 25 - 
 

 

 ท้ังนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนดังกล(าว ตรวจดู
รายละเอียด วัน เวลาและสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ไดทางเว็บไซต;ของสํานักงาน ก.พ.  
ท่ี http://www.ocsc.go.th และ http://uis.ocsc.go.th   
   

 ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    เมษายน  พ.ศ. 2558 
 

                              (ลงชื่อ)             ธีรยุทธ;  หล(อเลิศรัตน; 
 

                               (นายธีรยุทธ;  หล(อเลิศรัตน;) 
                      ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
สําเนาถูกตอง 
 

ศิริพร  ทรัพย;มาดีกุล 

 

(นางศิริพร  ทรัพย;มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


