(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนเลาเรียนหลวง ประจําป" 2562
----------------------------ตามที่ไดมีป ระกาศสํา นัก งาน ก.พ. ลงวัน ที่ 30 สิง หาคม 2561 เรื่อ ง รับ สมัค รสอบแขงขัน
เพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง ประจําป" 2562 และประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุค คล
เพื่อรับ ทุน เลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือ หนวยงานของรัฐ ลงวันที่
7 มกราคม 2562 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง ประจําป"
2562 ไปแลว นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแขงขั น และคั ด เลื อ กฯ ไดประมวลผลการประเมิ น
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกลาว ดังตอไปนี้
หนวยที่ 0120101 จํานวน 5 ทุน
ลําดับที่ 1 ได$แก เลขประจําตัวสอบ
ลําดับที่ 2 ได$แก เลขประจําตัวสอบ
ลําดับที่ 3 ได$แก เลขประจําตัวสอบ
ลําดับที่ 4 ได$แก เลขประจําตัวสอบ
ลําดับที่ 5 ได$แก เลขประจําตัวสอบ

621200770
621200223
621200260
621200082
621200006

นายพสิษฐนายกันตภณ
นายสรรค-เปรม
นายณภัทร
นายณพ

จินดานุวัฒนวงศ-แจมเจริญ
เตชะวิเชียร
เพิ่มปรีดานันทเติมตฤษณา

หนวยที่ 0120102 จํานวน 2 ทุน
ลําดับที่ 1 ได$แก เลขประจําตัวสอบ
ลําดับที่ 2 ได$แก เลขประจําตัวสอบ

621200033
621200763

นายกฤติน
นายสิรภพ

เอกธัญสกุล
วนเวชกุล

-2หนวยที่ 0120103 จํานวน 2 ทุน
ลําดับที่ 1 ได$แก เลขประจําตัวสอบ
ลําดับที่ 2 ได$แก เลขประจําตัวสอบ

621200003
621200321

นางสาวครองขวัญ กิติโชตน-กุล
นายตรีทเศศ
วิวธิ วร

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

1.1.2 กรอกขอมูลสวนบุคคลในแบบฟอร;มตามขอ 1.1.1 ใหครบถวน
1.1.3 สงใหสํานักงาน ก.พ. ในวันที่มารายงานตัว (วันที่ 20 กุมภาพันธ; 2562) พรอมรูปถาย
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป

-32. รายงานตัวยืนยันการรับทุน ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท;
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ- 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
3. ผู$มีสิท ธิไ ด$ร ับ ทุน จะได$ร ับ รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การอบรมปฐมนิเ ทศนัก เรีย นทุน รัฐ บาลกอนสมัค ร
สถานศึกษา (Pre-admission Orientation) ในวันรายงานตัว (วันที่ 20 กุมภาพันธ; 2562)
4. ตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย-ของ ก.พ. ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ ก.พ. กําหนด
โดยจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและอนามัย จํานวน 2,000 บาท
หากผูใดไมไปรายงานตัว หรือไปรายงานตัวแลวไมรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการ
แพทย;ของ ก.พ. ตามวัน เวลาที่กําหนด โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบจะถือวาสละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่ํากวา 3.50
2. ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย;ของ ก.พ.
3. หลี กเลี่ ย ง หรื อพยายามหลี ก เลี่ ย งการรายงานตั ว เพื่ อรั บ ทุ น หรื อไมเดิ น ทางไปศึ กษาวิ ช า
ณ ตางประเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
4. เปhนผูมี ความประพฤติ เสื่อมเสีย หรือไมอยู ในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรื อไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ; พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

ธีรยุทธ; หลอเลิศรัตน;
(นายธีรยุทธ; หลอเลิศรัตน;)
ประธานกรรมการ

สําเนาถูกตอง
(นายองอาจ สินอาภา)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

