(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ ทุ นเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนธนาคารแหงประเทศไทย
ประจําป# 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ตามที ่ไ ดมีป ระกาศสํ า นัก งาน ก.พ. ลงวัน ที ่ 21 สิง หาคม พ.ศ. 2558 เรื ่อ ง รับ สมัค ร
สอบแขงขันเพื่อรับทุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป# 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และประกาศ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแขงขั น และคั ด เลื อ กบุค คลเพื ่อ รับ ทุน เลาเรี ย นหลวง และทุ น รั ฐ บาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือ หนวยงานของรัฐ ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง รายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป# 2559 (ทุนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปแลว นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแขงขั น และคั ด เลื อ กฯ ไดประมวลผลการประเมิ น
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกลาว ดังตอไปนี้
หนวยที่ 4100001

ไปศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร<
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอังกฤษ
จํานวน 2 ทุน

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

591200250
591200007

นายอธิวัฒน/
นางสาวนพัสร

ธูปทอง
วันค$า

ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาใหศึกษาตอระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได
หากมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยูในระดับดี ทั้งนี้จะกําหนดใหศึกษาในสาขาวิชา
เดิ ม หรือสาขาวิชาอื่ น โดยจะใหศึกษาตอเนื่ องหรื อกลับมาทํางานที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกอนระยะหนึ่ง และจะกําหนดใหศึกษาในสถานศึกษาและประเทศใดนั้น
ขึ้นอยูกับการพิจารณาของธนาคารแหงประเทศไทย

-2หนวยที่ 4100002

ไปศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร<
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอังกฤษ
จํานวน 1 ทุน
ได$แก

หมายเหตุ

เลขประจําตัวสอบ

591200635

นางสาววริษฐา

ฐิรโฆไท

ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาใหศึกษาตอระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได
หากมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยูในระดับดี ทั้งนี้จะกําหนดใหศึกษาในสาขาวิชา
เดิ ม หรือสาขาวิชาอื่ น โดยจะใหศึกษาตอเนื่ องหรื อกลับมาทํางานที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกอนระยะหนึ่ง และจะกําหนดใหศึกษาในสถานศึกษาและประเทศใดนั้น
ขึ้นอยูกับการพิจารณาของธนาคารแหงประเทศไทย

ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิไดรับทุนปฏิบัติ ดังนี้
1. ไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํา นักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111
ถนนติ ว านนท< ตํ า บลตลาดขวั ญ อํ า เภอเมื อ งนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี ในวั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ< 2559
เวลา 08.30 - 12.00 น. พรอมทั้งนํารูปถายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป ไปดวย
2. ไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย<ของ ก.พ. ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่ สํ า นั ก งาน ก.พ. กํ า หนด โดยจะตองชํ า ระเงิ น คาธรรมเนี ย มการตรวจสุ ข ภาพและอนามั ย
จํานวน 2,000 บาท
ผูมีสิทธิไดรับทุนไมไปรายงานตัว หรือไปรายงานตัวแลวไมไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัย
จากคณะกรรมการแพทย<ของ ก.พ. ตามวัน เวลาที่กําหนด โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือวา
สละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่ํากวา 3.50
2. ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย<ของ ก.พ.
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3. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไมเดินทางไปศึกษาวิชา
ณ ตางประเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
4. เปJนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมอยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

17

กุมภาพันธ< พ.ศ. 2559

ธีรยุทธ< หลอเลิศรัตน<
(นายธีรยุทธ< หลอเลิศรัตน<)
ประธานกรรมการ

สําเนาถูกตอง
ศิริพร ทรัพย<มาดีกุล
(นางศิริพร ทรัพย<มาดีกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

