(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนเลาเรียนหลวง ประจําป" 2563
----------------------------ตามที่ไ ดมีป ระกาศสํา นัก งาน ก.พ. ลงวัน ที่ 17 กัน ยายน 2562 เรื่อ ง รับ สมัค รสอบแขงขัน
เพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง ประจําป" 2563 และประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุค คล
เพื่อรับ ทุน เลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือ หนวยงานของรัฐ ลงวันที่
30 มกราคม 2563 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง
ประจําป" 2563 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
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4
ลําดับที่ 5

ได$แก
ได$แก
ได$แก
ได$แก
ได$แก

เลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบ

631200030
631200150
631200003
631200132
631200217

นางสาวธนวรรณ
นางสาวพิชามญชุ1
นายกอบชนม1
นายกัญจน1
นายภัคพล

อัจฉริยะชาญวณิช
อัศวผดุงสิทธิ์
สิทธิธรรมโชติ
คงอรรถการ
ธาดาวศิณ

631200837
631200363

นางสาวศิรินธร1
นางสาวธัญภัสร1

จิตคลองทรัพย1
ชัยเสรี

หนวยที่ 0120102 จํานวน 2 ทุน
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2

ได$แก เลขประจําตัวสอบ
ได$แก เลขประจําตัวสอบ

-2หนวยที่ 0120103 จํานวน 2 ทุน
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2

ได$แก เลขประจําตัวสอบ
ได$แก เลขประจําตัวสอบ

631200134
631200009

นางสาวรินนารา
นายธีรธัช

แสงพิสิทธิ์
นันทไพฑูรย1

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 (9 มีนาคม 2563) พรอมรูปถาย
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป
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1.2 เอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาในตางประเทศ
การเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาใหจัดเตรียมตามประเทศที่ประสงค;จะไปศึกษา
ในตางประเทศ ซึ่งตองเปf นประเทศที่ กํา หนดไวในหนวยทุ น ที่ส อบได โดยรายการเอกสารปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 1 และสงให$สํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563
1.3 เอกสารประกอบการทําสัญญารับทุนเลาเรียนหลวง
ใหเตรียมเอกสารประกอบการทําสัญญารับทุนเลาเรียนหลวง (สําเนา 2 ชุด) ดังนี้
1) บัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียนทุน ผูค้ําประกัน และคูสมรสของผูค้ําประกัน
2) ทะเบียนบานของนักเรียนทุน ผูค้ําประกัน และคูสมรสของผูค้ําประกัน
3) ทะเบียนสมรส หรือใบหยา ของผูค้ําประกัน
4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลของนักเรียนทุน ผูค้ําประกัน และคูสมรสของผูค้ําประกัน (ถามี)
5) ใบยินยอมคูสมรส (ใชแบบฟอร;มของ ก.พ.)
6) ใบมรณะบัตรของบิดา มารดา (กรณีที่เสียชีวิตแลว)
หมายเหตุ :
• เจาของเอกสารตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารและโปรดนําตนฉบับมา
ในวันลงนามทําสัญญาฯ ดวย
• สงเอกสารขางตนใหสํานักงาน ก.พ. ในวันที่มาอบรมปฐมนิเทศ (9 มีนาคม 2563)
• คุณสมบัติของผูค้ําประกัน คือ
(1) เปfนบิดาหรือมารดา ถาไมมีทั้งบิดาหรือมารดาตองใหพี่หรือนองรวมบิดาหรือมารดา
เปfนผูค้ําประกัน โดยไมตองแสดงหลักทรัพย;ในการทําสัญญาค้ําประกัน และไมอยูในสภาพที่ถูกศาลสั่งพิทักษ;ทรัพย;
(2) ถาไมมีบุคคลตามขอ (1) จะใหบุคคลอื่นเปfนผูค้ําประกันโดยแสดงหลักทรัพย;ก็ได
(3) ถาไมมีบุคคลตามขอ (1) และ (2) ใหสวนราชการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริง หากผลการตรวจสอบปรากฏวาผูทําสัญญาไมมีบุคคลดังกลาวจริง ใหทําสัญญาโดยไมตองมี ผูค้ําประกันได
2. รายงานตัวยืนยันการรับทุน ณ หองประชุม จินดา ณ สงขลา สํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท;
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 10.00 น.
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3. การอบรมปฐมนิเ ทศนัก เรีย นทุน รัฐ บาลกอนสมัค รสถานศึก ษา (Pre-admission Orientation)
ในวันรายงานตัว (9 มีนาคม 2563) ตามกําหนดการ และลงทะเบียนตอบรับเขารวมรับฟiงการอบรมปฐมนิเทศฯ ผาน
QR Code ทายกําหนดการในเอกสารหมายเลข 2 ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2563 สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
โทร 0 2547 1467, 0 2547 1454 หรือ E-mail:chantakarn.c @ocsc.go.th, sunanta.p@ocsc.go.th
4. ตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย1ของ ก.พ. ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ ก.พ. กําหนด
โดยจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและอนามัย ตามอัตราที่กําหนด
หากผูใดไมไปรายงานตัว หรือไปรายงานตัวแลวไมรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย;
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 กเลี่ ย งการรายงานตั ว เพื่ อรั บ ทุ น หรื อไมเดิ น ทางไปศึ กษาวิ ช า
ณ ตางประเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
4. เปf นผูมี ความประพฤติเสื่อมเสี ย หรือไมอยู ในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

ธีรยุทธ; หลอเลิศรัตน;
(นายธีรยุทธ; หลอเลิศรัตน;)
ประธานกรรมการ

สําเนาถูกตอง

(นายองอาจ สินอาภา)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

