(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงการต#างประเทศ ประจําป' 2562
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ตามที่ไดมีประกาศสํา นักงาน ก.พ. ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข#งขัน
เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงการต#างประเทศ ประจําป' 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข#งขันและคัดเลือกบุค คลเพื่อ รับ ทุน เล#า เรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือ หน#ว ยงานของรัฐ ลงวั น ที่ 7 มกราคม 2562 เรื่ อ ง รายชื่ อ
ผูมี สิทธิ เขารับการประเมินความเหมาะสมของบุ คคลเพื่ อรับทุ นรัฐ บาลที่จั ดสรรใหกระทรวงการต# า งประเทศ
ประจําป' 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปแลว นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแข# ง ขั น และคั ด เลื อ กฯ ไดประมวลผลการประเมิ น
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล#าว ดังต#อไปนี้
หนวยที่ 0510401

ไปศึกษาในสาขาวิชา กฎหมายระหว#างประเทศ
เนน กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายการใชลําน้าํ ระหว#างประเทศ
ระดับปริญญาตรี-โท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ราชอาณาจักรเนเธอร@แลนด@
หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได$แก

หนวยที่ 0510402

เลขประจําตัวสอบ

621200144 นางสาวกัญญาณัฐ

ป.ญญาทรง

ไปศึกษาในสาขาวิชา กฎหมายเศรษฐกิจ / การลงทุนระหว#างประเทศ
ระดับปริญญาตรี-โท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักร
เนเธอร@แลนด@ สมาพันธรัฐสวิส หรือแคนาดา
จํานวน 1 ทุน
ได$แก

เลขประจําตัวสอบ

621201566 นางสาวสุธิมา

โรจน1วีระสิงห1
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หนวยที่ 0510403

ไปศึกษาในสาขาวิชา Middle East Studies
ระดับปริญญาตรี-โท ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน
ได$แก

หนวยที่ 0510404

621200357 นางสาวจิดาภา โตเจริญวาณิช

ไปศึกษาในสาขาวิชา East Asia Studies
ระดับปริญญาตรี-โท ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน
ได$แก

หนวยที่ 0510405

เลขประจําตัวสอบ

เลขประจําตัวสอบ

621200098 นางสาวศิริฤดี

ฉันทชัยวัฒน1

ไปศึกษาในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร@
เนน การเงินการคลัง
ระดับปริญญาตรี-โท ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน
ได$แก

เลขประจําตัวสอบ

621201301 นายเอษา

สาครพันธ1

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 ขอย# อย “สํ า หรั บ บุ ค คลทั่ ว ไป” หั ว ขอย# อย “การศึ ก ษาต# อ ต# า งประเทศ” หั ว ขอย# อย “ดาวน@ โ หลด”
“แบบฟอร@ม” ดังต#อไปนี้
1) Medical Certificate / Mental Health Examination

จํานวน 2 ฉบับ

(โปรดกรอกแบบฟอร@มตามคําอธิบาย พรอมทั้งเขียนคําว#า “ทุน..(ตามที่ได$รบั ทุน)................”
บริเวณมุมบนขวาของแบบฟอร@มในหนาที่ 1 และหนาที่ 5 ของทั้ง 2 ฉบับ)
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2) คําแนะนําสําหรับการตรวจสุขภาพอนามัย

จํานวน 1 ฉบับ

3) หลักเกณฑ@และขอที่พึงทราบในการตรวจสุขภาพร#างกาย

จํานวน 1 ฉบับ

4) เพิ่มเติมสถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย@ ก.พ. 7 แห#ง

จํานวน 1 ฉบับ

5) ประวัติส#วนตัวนักเรียนทุนที่จะไปศึกษา ณ ต#างประเทศ

จํานวน 1 ฉบับ

6) Thai Scholar’s Information

จํานวน 1 ฉบับ

7) หลักเกณฑ@การเพิกถอนการใหทุนรัฐบาล

จํานวน 1 ฉบับ

8) ขอยืนยันรับทุน

จํานวน 1 ฉบับ

9) ขอเบิกเงินค#าใชจ#ายก#อนเดินทางไปศึกษา

จํานวน 2 ฉบับ

10) ขอใหจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

จํานวน 2 ฉบับ

1.1.2 กรอกขอมูลส#วนบุคคลในแบบฟอร@มตามขอ 1.1.1 ใหครบถวน
1.1.3 ส#งใหสํานักงาน ก.พ. ในวันที่มารายงานตัว (วันที่ 20 กุมภาพันธ@ 2562) พรอมรูปถ#าย
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป
2. รายงานตัวยืนยันการรับทุน ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท@
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ1 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
3. ผู$มีสิทธิได$รับทุนจะได$รับรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลกอนสมัคร
สถานศึกษา (Pre-admission Orientation) ในวันรายงานตัว (วันที่ 20 กุมภาพันธ@ 2562)
4. ตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย1ของ ก.พ. ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ ก.พ.
กําหนดโดยจะตองชําระเงินค#าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและอนามัย จํานวน 2,000 บาท
หากผู ใดไม# ไ ปรายงานตั ว หรื อไปรายงานตั ว แลวไม# รั บ การตรวจสุ ข ภาพและอนามั ย จาก
คณะกรรมการแพทย@ ของ ก.พ. ตามวั น เวลาที่ กํ าหนด โดยมิ ไดแจงใหสํ านั กงาน ก.พ. ทราบจะถื อว# าสละสิ ทธิ
ในการรับทุนครั้งนี้
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อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก#ผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไม#ผ#านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย@ของ ก.พ.
2. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไม#เดินทางไปศึกษาวิชา
ณ ต#างประเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
3. เปlนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม#อยู#ในมาตรฐาน หรือไม#เหมาะสม หรือไม#ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ@ พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

ธีรยุทธ@ หล#อเลิศรัตน@
(นายธีรยุทธ@ หล#อเลิศรัตน@)
ประธานกรรมการ

สําเนาถูกตอง
(นายองอาจ สินอาภา)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

