(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่ อรั บทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจําป& 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
---------------------ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวัน ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับ สมัครสอบแข9งขัน
เพื่อรับ ทุน รัฐ บาลไปศึกษาในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ประจํา ป& 2561 (ทุน บุคคลทั่ว ไประดับ ปริญ ญา) และ
ประกาศคณะกรรมการดํา เนิน การสอบแข9ง ขัน และคัด เลือ กบุค คลเพื่อ รับ ทุน เล9า เรีย นหลวง และทุน รัฐ บาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน9วยงานของรัฐ ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป& 2561
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ไปแลว นั้น
บัด นี ้ คณะกรรมการดํ า เนิน การสอบแข9ง ขัน และคัด เลือ กฯ ไดประมวลผลการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล9าว ดังต9อไปนี้
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หนวยที่ 0161401

ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4
ลําดับที่ 5

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
ได$แก
ได$แก
ได$แก
ได$แก
ได$แก

เลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบ

611301713
611304331
611301516
611302552
611301749

นายรอม
นายสรรค0วิทย0
นายชยุตม0
นายตาวัน
นางสาวสุขุมาล

เหลืองวัฒนพงศ0
เอียบฉุ$น
บรรเทิงจิตร
เจริญพิทยา
แสนแก$วทอง

ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิไดรับทุนปฏิบัติ ดังนี้
1. ไปรายงานตัวต9อเจาหนาที่ ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 สํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนทd
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทรdที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
พรอมทั้งนํารูปถ9ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป ไปดวย
2. อบรมปฐมนิเทศก9อนสมัครสถานศึกษา (Pre-admission Orientation) ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
หากผูใดไม9 ไปรายงานตัว ตามกํา หนดดังกล9 าว โดยมิไดแจงใหสํ านักงาน ก.พ. ทราบ จะถื อว9 า
สละสิทธิ์การรับทุนในครั้งนี้
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อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก9ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไม9ผ9านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยdของ ก.พ.
2. กรณีผู สมัครสอบซึ่งมีขอผูกพัน กับ ส9ว นราชการในการปฏิบัติร าชการชดใช มิไดยื่น หนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบจากหัวหนาส9วนราชการเจาสังกัดตามขอ 4.4, 4.5 หรือ 4.6 ของประกาศสํานักงาน ก.พ.
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข9งขั นเพื่อรับ ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจี น
ประจําป& 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
3. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
4. เปn นผู มี ความประพฤติ เสื่ อมเสี ย หรื อไม9 อยู9 ในมาตรฐาน หรื อไม9 เหมาะสม หรื อไม9 ประพฤติ ตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
5. ขาดการติดต9อกับเจาหนาที่เกิน 1 ป&
6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังต9อไปนี้
6.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนต่ํากว9า 550 (Paper–based) หรือต่ํากว9า
79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เทียบไดต่ํากว9านี้ หรือ
6.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไม9เปnนที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต9อ
7. หลีก เลี ่ย ง หรือ พยายามหลีก เลี ่ย งกํ า หนดการเดิน ทางไปศึก ษาต9อ เมื ่อ สถานศึก ษา
ตอบรับแลว
8. ไม9 ไดรั บ การตอบรั บ ใหเขาศึ กษาจากสถานศึ กษาที่ จ ะไปศึ กษาต9 อ ภายในระยะเวลา 1 ป&
นับแต9วันประกาศรายชื่อเปnนผูมีสิทธิไดรับทุน

ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

12

กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ธีรยุทธd หล9อเลิศรัตนd
(นายธีรยุทธd หล9อเลิศรัตนd)
ประธานกรรมการ

สําเนาถูกตอง
(นางศิริพร ทรัพยdมาดีกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบทาย
กําหนดการอบรมปฐมนิเทศกอนสมัครสถานศึกษา
(Pre-admission Orientation) ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจําป1 พ.ศ. 2561
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ทุนตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
ทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการในภูมิภาค (Area-based)
และทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรมริชมอนดL จังหวัดนนทบุรี
……………………………
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.

ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ.และแนวทางการดําเนินการก"อนเดินทางไป
ศึกษา ณ ต"างประเทศ

10.30 - 10.45 น.

รับประทานอาหารว"างและเครื่องดื่ม

10.45 - 12.00 น.

ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ.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"างและเครื่องดื่ม

15.00 - 16.30 น.

ชี้แจงการลงทะเบียนผ"านระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา
ในต"างประเทศ
……………………………

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได$ตามความเหมาะสม

