(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่ อรับ ทุ นเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจําป& 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
---------------------ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ.ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข8ง ขัน
เพื่อรับทุน รัฐ บาลไปศึกษาในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ประจํา ป& 2563 (ทุนบุค คลทั่ว ไประดับ ปริญ ญา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง เลื่อนกําหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ
การประเมินความเหมาะสมของบุคคล กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับ
ทุนรัฐบาล ประจําป& 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข8งขัน
และคัด เลื อกบุ คคลเพื่ อรั บทุ นเล8 า เรี ย นหลวง และทุ นรัฐ บาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือ
หน8วยงานของรัฐ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของ
บุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป& 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ไปแลว นั้น
บัด นี้ คณะกรรมการดํา เนิน การสอบแข8ง ขัน และคัด เลือ กฯ ไดประมวลผลการประเมิน
ความเหมาะสมของบุ ค คลเพื่ อ รั บทุ น เสร็ จ เรี ย บรอยแลว จึ ง ขอประกาศรายชื่ อผู มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ ทุ นดั ง กล8 า ว
ดังต8อไปนี้
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หนวยที่ 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

ลําดับที่ 1 ได$แก เลขประจําตัวสอบ
ลําดับที่ 2 ได$แก เลขประจําตัวสอบ

631301168 นางสาวกรณ/อัฐชญา
631301133 นางสาววันวิสา

วีณุตตรานนท/
เพ็ชรเรือง

ทั้งนี้ ขอใหผูมีรายชื่อเปaนผูมีสิทธิไดรับทุนขางตนนี้ ไปรายงานตัวต8อเจาหนาที่ ณ หองประชุม 1
ชั้น 9 สํา นักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111ถนนติวานนทe ตําบลตลาดขวัญ อํา เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ในวันจันทรeที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. พรอมทั้งนํารูปถ8ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป ไปดวย
หากผูใดไม8ไปรายงานตัวตามกําหนดดังกล8าว โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว8า
สละสิทธิ์การรับทุนในครั้งนี้
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก8ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไม8ผ8านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยeของ ก.พ.
2. กรณีผู สมัค รสอบซึ่ง มีข อผูก พัน กับ ส8ว นราชการในการปฏิบัติร าชการชดใช มิไ ดยื่น
หนั ง สื อ อนุ ญ าตใหสมั ค รสอบจากหั ว หนาส8 ว นราชการเจาสั ง กั ด ตามขอ 4.4, 4.5 หรื อ 4.6 ของประกาศ
สํ า นั ก งาน ก.พ. ลงวั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2562 เรื่ อ ง รั บ สมั ค รสอบแข8 ง ขั น เพื่ อ รั บ ทุ น รั ฐ บาลไปศึ ก ษาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป& 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
3. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
4. เปaนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม8อยู8ในมาตรฐาน หรือไม8เหมาะสม หรือไม8ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
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5. ขาดการติดต8อกับเจาหนาที่เกิน 1 ป&
6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังต8อไปนี้
6.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนต่ํากว8า 550 (Paper–based) หรือ
ต่ํากว8า 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เทียบไดต่ํากว8านี้ หรือ
6.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไม8เปaนที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต8อ
7. หลีก เลี่ย ง หรือ พยายามหลีก เลี่ย งกํา หนดการเดิน ทางไปศึก ษาต8อ เมื่อ สถานศึก ษา
ตอบรับแลว
8. ไม8ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต8อ ภายในระยะเวลา 1 ป&
นับแต8วันประกาศรายชื่อเปaนผูมีสิทธิไดรับทุน
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

9

กันยายน พ.ศ. 2563

ธีรยุทธe หล8อเลิศรัตนe
(นายธีรยุทธe หล8อเลิศรัตนe)
ประธานกรรมการ

สําเนาถูกตอง

(นายองอาจ สินอาภา)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

