
 
  
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
 

เรื่อง  รายช่ือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลไปฝ'กอบรมในต*างประเทศ 
ประจําป, ๒๕๕๘ (ทุนตามความต�องการของกระทรวง กรมฝ2ายพลเรือน) 

ครั้งท่ี ๔ 
---------------------------------------- 

 ตามท่ีได�มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรมในต,างประเทศ ประจําป. ๒๕๕๘ (ทุนตามความ
ต�องการของกระทรวง กรมฝ0ายพลเรือน) ซ่ึงกําหนดให�ส,วนราชการท่ีได�รับการจัดสรรทุนดําเนินการคัดเลือก
ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน,งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ  
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และแจ�งรายชื่อผู�ผ,านการคัดเลือกพร�อมคะแนนภาษาอังกฤษท่ี 
ผ,านเกณฑ?ตามท่ีกําหนดพร�อมเอกสาร หลักฐานต,าง ๆ ไปยังสํานักงาน ก.พ.  นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ได�พิจารณาคัดเลือกผู�สมัครรับทุนซ่ึงมีคุณสมบัติ
ครบถ�วนตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน ดังนี้ 
 

หน*วยท่ี ๒   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการ การบริหารจัดการภาครัฐ  

(Public Sector  Management)  
 เน�นทาง  การบริหารจัดการภาครัฐ และการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 (Public Sector Management / Human Resource Management)   
 ณ  เครือรัฐออสเตรเลีย ญ่ีปุ0น สาธารณรัฐสิงคโปร? จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นายวชิระ ปากดีสี 

 

หน*วยท่ี ๔   กรมสรรพากร 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Customer-Focused Innovation   

เน�นทาง Adminstration Study    
 ณ  สหรัฐอเมริกา      จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นางสาววีนัส โฆษิตสุรังคกุล 

 

 
(สําเนา) 
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หน*วยท่ี ๕   กรมพลศึกษา 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร วิทยาศาสตร?การกีฬา (Sport Science)  
เน�นทาง  สรีรวิทยาการกีฬา (Sport Physiology)  

 ณ  ประเทศญ่ีปุ0น     จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นางสาวฉัตรดาว อนุกูลประชา 

 

หน*วยท่ี ๑๔   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Rights Based Approach to Food and Nutrition Security 
 เน�นทาง Food Security        
 ณ  ราชอาณาจักรเนเธอร?แลนด?   จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นางสาวอุทัยวรรณ พูลทรัพย= 

 

หน*วยท่ี ๑๕   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Climate Change Adaptation in Agriculture & Natural 

Resource Management  
 เน�นทาง  Economics of Climate Change      
 ณ  ประเทศในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นางสายรัก ไชยลังกา 

 

หน*วยท่ี ๑๖   กรมส,งเสริมสหกรณ? 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Cooperative Training Projects      
 ณ  สหพันธ?สาธารณรัฐเยอรมนี  สแกนดิเนเวีย  สาธารณรัฐอินเดีย  สหราชอาณาจักร  

แคนาดา  ญ่ีปุ0น สาธารณรัฐเกาหลี  จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นางสาวพัสตราภรณ= โคมแก�ว 

 

หน*วยท่ี ๒๐   กรมทางหลวง 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Strategic Procurement Skills      
 ณ  ต,างประเทศ     จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นายจิรโรจน= ศุกลรัตน= 
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หน*วยท่ี ๒๑   กรมทางหลวง 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Human Resource Development  
  (Learning and Development Strategies)      
 ณ  ต,างประเทศ     จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นางสาวพุทธรักษา เรืองศิริ 

 

หน*วยท่ี ๒๒   กรมทางหลวงชนบท 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Rural ROAD for Development COURSE      
 ณ  สหราชอาณาจักร     จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นายปรีชา โสภารัตน= 

 

หน*วยท่ี ๒๓   กรมทางหลวงชนบท 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร IRAP Course in Road Safety        
 ณ  สหราชอาณาจักร     จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นายกิตติ มโนคุ�น 

 

หน*วยท่ี ๒๖   กรมการปกครอง 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Migration and Human Security      
 ณ  ราชอาณาจักรเนเธอร?แลนด?   จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นางสาวอัญมณีกานต= ชํากรม 

 

หน*วยท่ี ๒๗   กรมการปกครอง 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Peace Building and Development      
 ณ  สหรัฐอเมริกา     จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นายจตุพงศ= แก�วใส 

 

 



- ๔ - 

 

หน*วยท่ี ๓๔   สถาบันนิติวิทยาศาสตร? 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร IAI Latent Print Certification Test Preparation Training 2015      
 ณ  สหรัฐอเมริกา     จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   พ.ต.ท. หญิง วิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ 

 

หน*วยท่ี ๓๕   สถาบันนิติวิทยาศาสตร? 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร นิติวิทยาศาสตร? (Forensic Science) หลักสูตร การตรวจพิสูจน?

พยานเอกสาร (Questioned Document Examination)      
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในภูมิภาคยุโรป ประเทศในภูมิภาคเอเชีย  

เครือรัฐออสเตรเลีย  นิวซีแลนด?   จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นายวิสิฐ ศรีสะอาด 

 

หน*วยท่ี ๔๑   กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Decent Work for Domestic Workers       
 ณ  ประเทศอิตาลี     จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ= 

 

หน*วยท่ี ๔๓   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Course in Human Resource Development for Global Oral 

Health Science      
 ณ  ประเทศญ่ีปุ0น     จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นายยุทธนา คํานิล 

 

หน*วยท่ี ๔๔   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Specialist Certificate in Health Promotion - Oral Health      
 ณ  สหราชอาณาจักร  (ไอร?แลนด?)  จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นางสาวปาริชาติ ลุนทา 
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หน*วยท่ี ๔๘   กรมอนามัย 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Water Quality Assessment       
 ณ  ราชอาณาจักรเนเธอร?แลนด?   จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก*   นายสะหลัน สามะ 
 
หน*วยท่ี ๕๐   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร PIC/S Training Course(s) Pharmaceutical Engineering, 

Pharmaceutical Technology และ GMP Inspection Techniques  
 ณ  ต,างประเทศ     จํานวน ๓ ทุน 

 ได�แก*   นายปFGนพงศ= อินทรพาณิช 
   นางคัคนางค= ปอแก�ว 
   นางสาวอชิรญา เลิศพรตสมบัติ 
 
หน*วยท่ี ๕๑   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร PIC/S Seminar Pharmaceutical Engineering, Pharmaceutical 

Technology และ GMP Inspection Techniques      
 ณ  ต,างประเทศ     จํานวน ๒ ทุน 

 ได�แก*   นางสาวเกศราพร ต�นไม�ทอง 
   นางสาวศันสนีย=  มันจันดา 

 

  ท้ังนี้ ขอให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนแจ�งยืนยันการรับทุน ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันท่ีประกาศรายชื่อ 
ผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลฯ ท่ี นางนภัสสร  นันทวโนทยาน ศูนย?จัดการศึกษาในต,างประเทศและบริหารความรู� 
สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท? ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
หรือทางโทรศัพท? ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต,อ ๖๑๕๐ ในวันและเวลาราชการ หรือทาง e-mail : napatsorn@ocsc.go.th   

 หากผู�มีสิทธิได�รับทุนไม,แจ�งยืนยันการรับทุนภายในเวลาท่ีกําหนดจะถือว,าสละสิทธิการรับทุน 
ในครั้งนี้ 

 

 
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 (ลงชื่อ)     วิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ? 

 (นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ?) 
รองเลขาธิการ  ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

สําเนาถูกต�อง 
 

(ลงชื่อ)  ศมนรัตน?  จันทร?จําลอง 
 

(นางสาวศมนรัตน?  จันทร?จําลอง) 
ผู�อํานวยการศูนย?สรรหาและเลือกสรร 


