(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่ อรั บทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต&องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลตามความตองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประจําป( 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
---------------------ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวัน ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รับ สมัครสอบแข6งขัน
เพื่ อรับ ทุน รัฐ บาลตามความตองการของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจํา ป( 2560
(ทุ น บุ ค คลทั่ ว ไประดั บ ปริ ญ ญา) และประกาศคณะกรรมการดํา เนิ น การสอบแข6 ง ขั น และคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่อรับทุนเล6าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน6วยงานของรัฐ ลงวันที่
26 เมษายน 2560 เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ขารั บ การประเมิ น ความเหมาะสมของบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุน รัฐ บาล
ตามความตองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําป( 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ไปแลว นั้น
บัด นี ้ คณะกรรมการดํ า เนิน การสอบแข6ง ขัน และคัด เลือ กฯ ไดประมวลผลการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล6าว ดังต6อไปนี้
หนวยที่ 7100001

ตามความตองการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ไปศึกษาสาขาวิชา พยาบาลศาสตร>
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด>
จํานวน 3 ทุน
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นางสาวเจนจิรัชญา
นายยุทธชัย

ธนพลศาสตร2
ไชยสิทธิ์

-2ทั้งนี้ ขอใหผูมีรายชื่อเปBนผูมีสิทธิไดรับทุนขางตนนี้ ไปรายงานตัวต6อเจาหนาที่ ณ หองประชุม 1
ชั้น 9 สํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท> ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่
25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. พรอมทั้งนํารูปถ6ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป ไปดวย
หากผูใดไม6ไปรายงานตัวตามกําหนดการดังกล6าว โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว6า
สละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก6ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไม6ผ6านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย>ของ ก.พ.
2. กรณี ผู ที่ กํ าลั งศึ กษาอยู6 ใ นชั้ นป( สุ ดทายของหลั กสู ตรปริ ญญาตรี หรื อหลั กสู ตรอื่ นที่ เที ยบได
ในระดับ เดีย วกัน ไม6สํา เร็จ การศึกษาในป(การศึกษา 2559 และ/หรือ เมื่อสํา เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
หรือคุณวุฒิอย6างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ํากว6า 2.75
3. กรณีผูสมัครสอบซึ่งมีขอผูกพัน กับ ส6ว นราชการในการปฏิบัติร าชการชดใช มิไดยื่น หนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหน6วยงานที่ไดรับทุน จากหัวหนาส6วนราชการเจาสังกัด
หรือหัวหนาหน6วยงานเจาของทุน ตามขอ 3.5 3.6 หรือ 3.7
4. หลี ก เลี่ ย ง ละเลยการรายงานตั ว การอบรม และการทํา สั ญ ญาตามที่ สํา นั ก งาน ก.พ.
และ/หรื อสถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข กํา หนด
5. เปB นผู มี ความประพฤติ เสื่ อมเสี ย หรื อไม6 อยู6 ในมาตรฐาน หรื อไม6 เหมาะสม หรื อไม6 ประพฤติ ตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
6. ขาดการติดต6อกับเจาหนาที่เกิน 1 ป(
7. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังต6อไปนี้
7.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนต่ํากว6า 550 (Paper–based) หรือต่ํากว6า 213
(Computer-based) หรือต่ํากว6า 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เทียบไดต่ํากว6านี้ หรือ
7.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไม6เปBนที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต6อ (ยกเวน ทุนที่ไป
ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)

-38. หลีก เลี ่ย ง หรือ พยายามหลีก เลี ่ย งกํ า หนดการเดิน ทางไปศึก ษาต6อ เมื ่อ สถานศึก ษา
ตอบรับแลว
9. ไม6ไดรับ การตอบรับ ใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาที่จ ะไปศึกษาต6อ ภายในระยะเวลา 1 ป(
นับแต6วันประกาศรายชื่อเปBนผูมีสิทธิไดรับทุน
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
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