
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ประจําป& 2561 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
---------------------- 

 
 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข9งขัน 
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป& 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข9งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล9าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน9วยงานของรัฐ ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ 
เขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป& 2561 
(ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ไปแลว  นั้น 

 บัดนี ้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข9งขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมิน 
ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล9าว ดังต9อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 0161401 
 
 
 

ไปศึกษาสาขาวิชา  - Remote Sensing หรือ  
                          - Space Technology หรือ  
                          - Accelerator Physics หรือ 
                       - Synchrotron Light Technology หรือ  
                       - Natural Language Processing, Machine Translation หรือ   
                       - Robotics หรือ  
                       - Hydrological Model for Climate Change หรือ 
                         - Astronomy หรือ  
                       - Astrophysics หรือ 
                       - Nanotechnology หรือ 
                       - Cosmology หรือ  
                       - Nuclear Energy and Nuclear Technology Engineering 
ระดับปริญญาเอก  ณ  University of Chinese Academy of Sciences  (UCAS) 
                            สาธารณรัฐประชาชนจีน                                           
จํานวน  5  ทุน 

 

            

ลําดับท่ี 1 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301713 นายรอม เหลืองวัฒนพงศ0 

ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611304331 นายสรรค0วิทย0 เอียบฉุ$น 

ลําดับท่ี 3 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301516 นายชยุตม0 บรรเทิงจิตร 

ลําดับท่ี 4 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302552 นายตาวัน เจริญพิทยา 

ลําดับท่ี 5 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301749 นางสาวสุขุมาล แสนแก$วทอง 

           

 ท้ังนี้ ขอใหผูมีสิทธิไดรับทุนปฏิบัติ ดังนี้  

 1. ไปรายงานตัวต9อเจาหนาท่ี ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 สํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนทd 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทรdท่ี 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
พรอมท้ังนํารูปถ9ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป  ไปดวย 
 2. อบรมปฐมนิเทศก9อนสมัครสถานศึกษา (Pre-admission Orientation) ในวันอังคารท่ี 7 สิงหาคม  2561 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)  

 หากผูใดไม9ไปรายงานตัวตามกําหนดดังกล9าว โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว9า   
สละสิทธิ์การรับทุนในครั้งนี้ 
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 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก9ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
 1. ไม9ผ9านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยdของ ก.พ. 
 2. กรณีผูสมัครสอบซึ่งมีขอผูกพันกับส9วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช มิไดยื่นหนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบจากหัวหนาส9วนราชการเจาสังกัดตามขอ 4.4, 4.5 หรือ 4.6 ของประกาศสํานักงาน ก.พ.  
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข9งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจําป& 2561 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
 3. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
 4. เปnนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม9อยู9ในมาตรฐาน หรือไม9เหมาะสม หรือไม9ประพฤติตน  
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 5. ขาดการติดต9อกับเจาหนาท่ีเกิน 1 ป& 
 6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังต9อไปนี้     
  6.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนตํ่ากว9า 550 (Paper–based) หรือตํ่ากว9า 
79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ เทียบไดต่ํากว9านี้ หรือ  
  6.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไม9เปnนท่ียอมรับของสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต9อ  
 7. หลีกเลี ่ยง หรือพยายามหลีกเลี ่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต9อเ มื ่อสถานศึกษา 
ตอบรับแลว 
 8. ไม9ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต9อ ภายในระยะเวลา 1 ป&  
นับแต9วันประกาศรายชื่อเปnนผูมีสิทธิไดรับทุน 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี     12     กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 

                                     (ลงชื่อ)              ธีรยุทธd  หล9อเลิศรัตนd 
 

                                   (นายธีรยุทธd  หล9อเลิศรัตนd) 
                          ประธานกรรมการ 
 
 

สําเนาถูกตอง 

 
(นางศิริพร ทรัพยdมาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



           เอกสารแนบท�าย 
กําหนดการอบรมปฐมนิเทศก�อนสมัครสถานศึกษา 

(Pre-admission Orientation) ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจําป1 พ.ศ. 2561  
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ทุนตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ        

ทุนสนับสนุนความต�องการของส�วนราชการในภูมิภาค (Area-based) 
 และทุนรัฐบาลไปศกึษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ โรงแรมริชมอนดL จงัหวัดนนทบุรี 

…………………………… 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.30 น. รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) กล"าวต$อนรับและให$โอวาท 

09.30 - 10.30 น. ช้ีแจงระเบียบหลักเกณฑ.และแนวทางการดําเนินการก"อนเดินทางไป  
 ศึกษา ณ ต"างประเทศ 

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว"างและเคร่ืองด่ืม 

10.45 - 12.00 น. ช้ีแจงระเบียบหลักเกณฑ.และแนวทางการดําเนินการก"อนเดินทางไป  
 ศึกษา ณ ต"างประเทศ (ต"อ) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.45 น. ระเบียบและหลักเกณฑ.การเบิกจ"ายเงินสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล 

14.45 - 15.00 น. รับประทานอาหารว"างและเคร่ืองด่ืม 

15.00 - 16.30 น. ช้ีแจงการลงทะเบียนผ"านระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการศึกษา 

 ในต"างประเทศ  
 

 

…………………………… 

 
 

หมายเหตุ  กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงได$ตามความเหมาะสม 
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