(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ ทุ นเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนธนาคารแหงประเทศไทย
ประจําป# 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ตามที่ไดมีประกาศสํา นักงาน ก.พ. ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแขงขัน
เพื่ อ รั บ ทุ น ธนาคารแหงประเทศไทย ประจํ า ป# 2561 (ทุ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย) 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 หรือหนวยงานของรัฐ ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการประเมิ นความเหมาะสมของบุคคลเพื่ อรั บทุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจํา ป# 2561 (ทุนระดั บ
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
ได$แก เลขประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

611200345

นายธนัทธ/

สุวรรณจตุพร

ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาให&ศึกษาตอระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได&
หากมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยูในระดับดี ทั้งนี้จะกําหนดให&ศึกษาในสาขาวิชา
เดิ ม หรือสาขาวิชาอื่ น โดยจะให&ศึกษาตอเนื่ องหรื อกลับมาทํางานที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกอนระยะหนึ่ง และจะกําหนดให&ศึกษาในสถานศึกษาและประเทศใดนั้น
ขึ้นอยูกับการพิจารณาของธนาคารแหงประเทศไทย

-2หนวยที่ 4100002

ไปศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอังกฤษ
จํานวน 1 ทุน
- ไมมีผู$มีสิทธิได$รับทุน -

หมายเหตุ

ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาให&ศึกษาตอระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได&
หากมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยูในระดับดี ทั้งนี้จะกําหนดให&ศึกษาในสาขาวิชา
เดิ ม หรือสาขาวิชาอื่ น โดยจะให&ศึกษาตอเนื่ องหรื อกลับมาทํางานที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกอนระยะหนึ่ง และจะกําหนดให&ศึกษาในสถานศึกษาและประเทศใดนั้น
ขึ้นอยูกับการพิจารณาของธนาคารแหงประเทศไทย

ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิไดรับทุนปฏิบัติ ดังนี้
1. เตรียมเอกสาร ดังนี้
1.1 เอกสารประกอบการรายงานตัว
1.1.1 ดาวน>โหลดแบบฟอร>มของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th เลือกหัวขอ “บริการ”
หั ว ขอยอย “สํ า หรั บ บุ ค คลทั่ ว ไป” หั ว ขอยอย “การศึ ก ษาตอตางประเทศ” หั ว ขอยอย “ดาวน> โ หลด”
“แบบฟอร>ม” ดังตอไปนี้
1) Medical Certificate / Mental Health Examination

จํานวน 2 ฉบับ

(โปรดกรอกแบบฟอร>มตามคําอธิบาย พรอมทั้งเขียนคําวา “ทุน..(ตามที่ได$รับทุน)................”
บริเวณมุมบนขวาของแบบฟอร>มในหนาที่ 1 และหนาที่ 5 ของทั้ง 2 ฉบับ)
2) คําแนะนําสําหรับการตรวจสุขภาพอนามัย

จํานวน 1 ฉบับ

3) หลักเกณฑ>และขอที่พึงทราบในการตรวจสุขภาพรางกาย

จํานวน 1 ฉบับ

4) เพิ่มเติมสถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย> ก.พ. 7 แหง

จํานวน 1 ฉบับ

5) ประวัติสวนตัวนักเรียนทุนที่จะไปศึกษา ณ ตางประเทศ

จํานวน 1 ฉบับ

6) Thai Scholar’s Information

จํานวน 1 ฉบับ

7) หลักเกณฑ>การเพิกถอนการใหทุนรัฐบาล

จํานวน 1 ฉบับ

8) ขอยืนยันรับทุน

จํานวน 1 ฉบับ

9) ขอเบิกเงินคาใชจายกอนเดินทางไปศึกษา

จํานวน 2 ฉบับ

10) ขอใหจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

จํานวน 2 ฉบับ

-31.1.2 กรอกขอมูลสวนบุคคลในแบบฟอร>มตามขอ 1.1.1 ใหครบถวน
1.1.3 สงใหสํานักงาน ก.พ. ในวันที่มารายงานตัว (22 กุมภาพันธ> 2561) พรอมรูปถาย
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป
1.2 เอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาในตางประเทศ
การเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาใหจัดเตรียมตามประเทศที่ประสงค>จะไป
ศึกษาในตางประเทศ ซึ่งตองเปgนประเทศที่กําหนดไวในหนวยทุนที่สอบได โดยรายการเอกสารปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 1 และสงให$สํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
2. รายงานตัวยืนยันการรับทุน ณ หองประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท>
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ/ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
3. การอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลกอนสมัครสถานศึกษา (Pre-admission Orientation)
ณ หองจูบิลี บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร> เคลีย> ประตูน้ํ า กรุงเทพ ในวันที่ 23 กุมภาพั นธ/ 2561
ตามกําหนดการในเอกสารหมายเลข 2 ทั้งนี้ หากผูปกครองประสงค>เขารวมรับฟhงการอบรมปฐมนิเทศฯ โปรดสง
แบบตอบรับตามเอกสารหมายเลข 3 ทาง e – mail : naunchan@ocsc.go.th ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ> 2561
4. ตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย/ของ ก.พ. ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ ก.พ.
กําหนดโดยจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและอนามัย จํานวน 2,000 บาท
หากผู ใดไมไปรายงานตั ว หรื อไปรายงานตั ว แลวไมรั บ การตรวจสุ ข ภาพและอนามั ย จาก
คณะกรรมการแพทย> ของ ก.พ. ตามวัน เวลาที่ กํ าหนด โดยมิ ไดแจงใหสํ านั กงาน ก.พ. ทราบจะถื อวาสละสิทธิ
ในการรับทุนครั้งนี้
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่ํากวา 3.50
2. ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย>ของ ก.พ.
3. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไมเดินทางไปศึกษาวิชา
ณ ตางประเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
4. เปgนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมอยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกตอง
(นางศิริพร ทรัพย>มาดีกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
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กุมภาพันธ> พ.ศ. 2561

ธีรยุทธ> หลอเลิศรัตน>
(นายธีรยุทธ> หลอเลิศรัตน>)
ประธานกรรมการ

