(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่ อรั บทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต&องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการในภูมิภาค (Area-based)
ประจําป0 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
---------------------ตามที่ไดมีป ระกาศสํา นักงาน ก.พ. ลงวัน ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รับ สมัครสอบแขงขัน
เพื่อรับ ทุนสนับ สนุนความตองการของสวนราชการในภูมิภ าค (Area-based) ประจําป0 2560 (ทุน บุคคลทั่ว ไป
ระดับปริญญา) และประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน เลาเรียนหลวง
และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 เรื่อง รายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการในภูมิภาค
(Area-based) ประจําป0 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ไปแลว นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแขงขั น และคั ด เลื อ กฯ ไดประมวลผลการประเมิ น
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกลาว ดังตอไปนี้

-2หนวยที่ 0180401
ตามความตองการของกรมสรรพากร ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสรรพากรภาค 5 ชลบุรี/
ภาคกลาง
สํานักงานสรรพากรภาค 6 นครปฐม/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักงานสรรพากรภาค 8 เชียงใหม/
ภาคเหนือ
สํานักงานสรรพากรภาค 10 อุดรธานี/
ภาคใต
สํานักงานสรรพากรภาค 12 สงขลา
ไปศึกษาสาขาวิชา Economics (เศรษฐศาสตรP)
วิชาเอกหรือเนนทาง Econometrics/ Economics and Finance/
Economics Mathematical Analysis/
International Economics and Business
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
สหพันธPสาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอรPแลนดP
สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรสวีเดน เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนดP สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ\น สาธารณรัฐสิงคโปรP
หรือเขตบริหารพิเศษฮองกง
จํานวน 1 ทุน
ได&แก เลขประจําตัวสอบ

601302279

นางสาวฐิตาพร

แซโค&ว

-3หนวยที่ 0180402
ตามความตองการของกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสรรพากรภาค 5 ชลบุรี/
ภาคกลาง
สํานักงานสรรพากรภาค 6 นครปฐม/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักงานสรรพากรภาค 8 เชียงใหม/
ภาคเหนือ
สํานักงานสรรพากรภาค 10 อุดรธานี/
ภาคใต
สํานักงานสรรพากรภาค 12 สงขลา
ไปศึกษาสาขาวิชา การบัญชี
วิชาเอกหรือเนนทาง การสืบสวนนิติเวชศาสตรPทางการบัญชี (Forensic Accounting)
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
สหพันธPสาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอรPแลนดP
สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรสวีเดน เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนดP สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ\น สาธารณรัฐสิงคโปรP
หรือเขตบริหารพิเศษฮองกง
จํานวน 1 ทุน
ได&แก เลขประจําตัวสอบ

หนวยที่ 0180403
ภาคเหนือ

601300625

นายภีระ

พิชญเวคิน

ตามความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยP
ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานพาณิชยPจังหวัดแมฮองสอน
ไปศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตรP
วิชาเอกหรือเนนทาง เศรษฐศาสตรP
ระดับปริญญาโท ณ ตางประเทศ
จํานวน 1 ทุน
ได&แก เลขประจําตัวสอบ

601301087

นางสาวสองลักษณ9

ใจวงศ9เพ็ญ

-4ทั้งนี้ ขอใหผูมีรายชื่อเปaนผูมีสิทธิไดรับทุนขางตนนี้ ไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ ณ หองประชุม 1
ชั้น 9 สํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนทP ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่
25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. พรอมทั้งนํารูปถายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป ไปดวย
หากผูใดไมไปรายงานตัวตามกําหนดการดังกลาว โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือวา
สละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยPของ ก.พ.
2. กรณี ผู ที่ กํ าลั งศึ กษาอยู ในชั้ นป0 สุ ดทายของหลั กสู ตรปริ ญญาตรี หรื อหลั กสู ตรอื่ นที่ เที ยบได
ในระดับ เดีย วกัน ไมสํา เร็จ การศึกษาในป0การศึกษา 2559 และ/หรือ เมื่อสํา เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ํากวา 3.00
3. กรณีผูสมัครสอบซึ่งมีขอผูกพัน กับ สวนราชการในการปฏิบัติร าชการชดใช มิไดยื่น หนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับทุน จากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือ
หัวหนาหนวยงานเจาของทุน ตามขอ 3.5 3.6 หรือ 3.7
4 หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
5. เปaนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมอยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
6. ขาดการติดตอกับเจาหนาที่เกิน 1 ป0
7. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
7.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนต่ํากวา 550 (Paper–based) หรือต่ํากวา 213
(Computer-based) หรือต่ํากวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เทียบไดต่ํากวานี้ หรือ
7.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไมเปaนที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาตอ (ยกเวน ทุนที่ไป
ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)

-58. หลีก เลี ่ย ง หรือ พยายามหลีก เลี ่ย งกํ า หนดการเดิน ทางไปศึก ษาตอเมื ่อ สถานศึก ษา
ตอบรับแลว
9. ไมไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาตอ ภายในระยะเวลา 1 ป0 นับแตวัน
ประกาศรายชื่อเปaนผูมีสิทธิไดรับทุน
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

ธีรยุทธP หลอเลิศรัตนP
(นายธีรยุทธP หลอเลิศรัตนP)
ประธานกรรมการ

สําเนาถูกตอง
(นางศิริพร ทรัพยPมาดีกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

