(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่ อรั บทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนไทยพัฒน ประจําป! 2559
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
---------------------ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข4งขัน
เพื่อรับทุนไทยพัฒน ประจําป! 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และประกาศคณะกรรมการดํา เนิ น การ
สอบแข4งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล4าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือ
หน4วยงานของรัฐ ลงวัน ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนไทยพัฒน ประจําป! 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ไปแลว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข4งขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล4าว ดังต4อไปนี้
หนวยที่ 0170401
ภาคใต

ตามความตองการของกรมปศุสัตว
ไปศึกษาสาขาวิชา Plant Breeding หรือ Biotechnology หรือ
Agricultural Biological หรือ
Biology Agricultural and Biological Engineering
วิชาเอกหรือเนนทาง Plant Breeding หรือ Biotechnology หรือ
Plant Production หรือ Plant Genetic and Breeding
หรือ Genetic and Genomics หรือ
Plant Molecular and Cellular Biology
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุXน
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู$มีสิทธิได$รับทุน -
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ตามความตองการของกรมปศุสัตว
ไปศึกษาสาขาวิชา Animal Breeding หรือ Animal Science
วิชาเอกหรือเนนทาง Animal Genetics and Breeding
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

หนวยที่ 0170402
ภาคกลาง

- ไมมีผู$มีสิทธิได$รับทุน -

ตามความตองการของกรมปศุสัตว
ไปศึกษาสาขาวิชา Veterinary Pathology
วิชาเอกหรือเนนทาง Anatomic Pathology หรือ Clinical Pathology
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา
จํานวน 1 ทุน

หนวยที่ 0170403
กรุงเทพมหานคร

ได$แก เลขประจําตัวสอบ

หนวยที่ 0170404
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

591300446

นางสาวณัฐกานต6

สุวรรณกิจวัฒน6

ตามความตองการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ^_ง
ไปศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล (Marine Science)
วิชาเอกหรือเนนทาง Chemical Oceanography
ระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด หรือญี่ปุXน
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู$มีสิทธิได$รับทุน -
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หนวยที่ 0170405
ภาคเหนือ

ตามความตองการของกรมส4งเสริมการปกครองทองถิ่น
ไปศึกษาสาขาวิชากฎหมาย
วิชาเอกหรือเนนทางกฎหมายมหาชน
ระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน
ได$แก เลขประจําตัวสอบ

หนวยที่ 0170406
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

591301692

นางสาวสายสุวรรณ เกตุดํา

ตามความตองการของกรมส4งเสริมการปกครองทองถิ่น
ไปศึกษาสาขาวิชานโยบายสาธารณะ
วิชาเอกหรือเนนทางการคลังสาธารณะ
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน

ได$แก เลขประจําตัวสอบ

591300876

นายธนาวุฒิ

ไตรโสภณ

ทั้ ง นี้ ขอใหผู มี ร ายชื่ อ เปf น ผู มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ ทุ น ขางตนนี้ ไปรายงานตั ว และอบรมปฐมนิ เ ทศ
ณ หองเอนกประสงค ชั้ น 1 สํ า นั ก งาน ก.พ. 47/111 ถนนติ ว านนท ตํ า บลตลาดขวั ญ อํ า เภอเมื อ งนนทบุ รี
จั ง หวั ด นนทบุ รี ในวั น จั น ทรที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. รายละเอี ย ดกํ า หนดการ
ตามเอกสารแนบทาย พรอมทั้งนํารูปถ4ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป ไปดวย
หากผูใดไม4ไปรายงานตัวตามกําหนดการดังกล4าว โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว4า
สละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้
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อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก4ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไม4ผ4านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ.
2. กรณีผู ที่กํา ลังศึกษาอยู4ใ นชั้น ป!สุด ทายของหลักสูต รปริญ ญาตรีห รือหลักสูต รอื่น ที่เ ทีย บได
ในระดับ เดีย วกัน ไม4สํา เร็จ การศึกษาในป!การศึกษา 2558 และ/หรือ เมื่อสํา เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย4 า งอื่ น ที่ เ ที ย บไดในระดั บ เดี ย วกั น ไดคะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รต่ํ า กว4 า 2.75
หรือ 3.00 แลวแต4กรณี
3. กรณีผู สมัครสอบซึ่งมีขอผูกพัน กับ ส4ว นราชการในการปฏิบัติร าชการชดใช มิไดยื่น หนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหน4วยงานที่ไดรับทุน จากหัวหนาส4วนราชการเจาสังกัด หรือ
หัวหนาหน4วยงานเจาของทุน ตามขอ 3.5 3.6 หรือ 3.7 ของประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข4งขันเพื่อรับทุนไทยพัฒน ประจําป! 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
4. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
5. เปfนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย
6. ขาดการติดต4อกับเจาหนาที่เกิน 1 ป!
7. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังต4อไปนี้
7.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนต่ํากว4า 550 (Paper - based) หรือ
ต่ํากว4า 213 (Computer - based) หรือต่ํากว4า 79 - 80 (Internet - based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ
เทียบไดต่ํากว4านี้ หรือ
7.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไม4เปfนที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต4อ (ยกเวน
ทุนที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)
8. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต4อเมื่อสถานศึกษาตอบรับแลว
9. ไม4 ไ ดรั บ การตอบรั บ ใหเขาศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษาที่ จ ะไปศึ กษาต4 อ ภายในระยะเวลา 1 ป!
นับแต4วันประกาศรายชื่อเปfนผูมีสิทธิไดรับทุน
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกตอง
ศิริพร ทรัพยมาดีกุล
(นางศิริพร ทรัพยมาดีกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
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กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ธีรยุทธ หล4อเลิศรัตน
(นายธีรยุทธ หล4อเลิศรัตน)
ประธานกรรมการ

เอกสารแนบทาย

กําหนดการ
โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลกอนสมัครสถานศึกษา
(Pre-admission Orientation)
สําหรับผู1มีสิทธิได1รับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
ทุนไทยพัฒน: ประจําป; 2559
วันจันทร:ที่ 25 กรกฎาคม 2559
ณ ห1องเอนกประสงค: ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
------------------------------08.30 – 11.00 น.

รายงานตัวและยืนยันการรับทุน

11.00 – 11.15 น.

รับประทานอาหารวาง

11.15 – 12.00 น.

ผูอํานวยการศูนย%จัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู
(นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน%) กลาวตอนรับ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ%และแนวทางการดําเนินการกอนเดินทาง
ไปศึกษา ณ ตางประเทศ

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารวาง

14.45 – 15.30 น.

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลกอนเดินทางไปศึกษา
ตางประเทศ (ผูเชี่ยวชาญวัชราพร รัตนยานนท%)

15.30 – 16.00 น.

ระเบียบและหลักเกณฑ%การเบิกจายเงินสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

16.00 – 16.30 น.

ชี้แจงการลงทะเบียนผานระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา
ในตางประเทศ
**************************************

หมายเหตุ กําหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

