(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่ อรับทุ นเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ ประจําป" 2563
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ตามที่ไดมีประกาศสํา นักงาน ก.พ. ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข7งขัน
เพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ ประจําป" 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และประกาศคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข7งขันและคัดเลือกบุค คลเพื่อ รับ ทุน เล7า เรียนหลวง และทุนรัฐบาล ตามความตองการของ
กระทรวง กรม หรือ หน7ว ยงานของรัฐ ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง รายชื่ อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
ความเหมาะสมของบุ คคลเพื่ อรั บทุ นวิ วั ฒ นไชยานุ ส รณ ประจํ า ป" 2563 (ทุ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย)
ไปแลว นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแข7 ง ขั น และคั ด เลื อ กฯ ไดประมวลผลการประเมิ น
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล7าว ดังต7อไปนี้
หนวยที่ 4200001 ไปศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ เศรษฐศาสตร การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร คณิตศาสตร
หรือกฎหมาย ตามสถานศึกษาที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด
ระดับปริญญาตรี
ณ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ-น
สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
ได$แก

เลขประจําตัวสอบ
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นางสาวภูริชญา
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ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิไดรับทุนปฏิบัติ ดังนี้
1. เตรียมเอกสาร ดังนี้
1.1 เอกสารประกอบการรายงานตัว
1.1.1 ดาวนโหลดแบบฟอรมของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th เลือกหัวขอ “บริการ”
หัวขอย7อย “สําหรับบุคคลทั่วไป” หัวขอย7อย “การศึกษาต7อต7างประเทศ” หัวขอย7อย “ดาวนโหลด”
“แบบฟอรม” ดังต7อไปนี้
1) Medical Certificate / Mental Health Examination

จํานวน 2 ฉบับ

(โปรดกรอกแบบฟอรมตามคําอธิบาย พรอมทั้งเขียนคําว7า “ทุน..(ตามที่ได$รบั ทุน)................”
บริเวณมุมบนขวาของแบบฟอรมในหนาที่ 1 และหนาที่ 5 ของทั้ง 2 ฉบับ)
2) คําแนะนําสําหรับการตรวจสุขภาพอนามัย

จํานวน 1 ฉบับ

3) หลักเกณฑและขอที่พึงทราบในการตรวจสุขภาพร7างกาย

จํานวน 1 ฉบับ

4) เพิ่มเติมสถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย ก.พ. 7 แห7ง

จํานวน 1 ฉบับ

5) ประวัติส7วนตัวนักเรียนทุนที่จะไปศึกษา ณ ต7างประเทศ

จํานวน 1 ฉบับ

6) Thai Scholar’s Information

จํานวน 1 ฉบับ

7) หลักเกณฑการเพิกถอนการใหทุนรัฐบาล

จํานวน 1 ฉบับ

8) ขอยืนยันรับทุน

จํานวน 1 ฉบับ

9) ขอเบิกเงินค7าใชจ7ายก7อนเดินทางไปศึกษา

จํานวน 2 ฉบับ

10) ขอใหจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

จํานวน 2 ฉบับ

1.1.2 กรอกขอมูลส7วนบุคคลในแบบฟอรมตามขอ 1.1.1 ใหครบถวน
1.1.3 ส7งใหสํานักงาน ก.พ. ในวันที่มารายงานตัว (9 มีนาคม 2563) พรอมรูปถ7าย
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป
1.2 เอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาในตางประเทศ
การเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาใหจัดเตรียมตามประเทศที่ประสงคจะไป
ศึกษาในต7างประเทศ ซึ่งตองเปhนประเทศที่กําหนดไวในหน7วยทุนที่สอบได โดยรายการเอกสารปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข 1 และสงให$สํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563
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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.
3. การอบรมปฐมนิเ ทศนักเรียนทุนรัฐบาลกอนสมัครสถานศึกษา (Pre-admission Orientation)
ในวันรายงานตัว (9 มีนาคม 2563) ตามกําหนดการ และลงทะเบียนตอบรับเขาร7วมรับฟiงการอบรมปฐมนิเทศฯ
ผ7าน QR Code ทายกําหนดการในเอกสารหมายเลข 2 ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2563 สามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม โทร 0 2547 1467, 0 2547 1454 หรือ E-mail:chantakarn.c@ocsc.go.th,sunanta.p@ocsc.go.th
4. ตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย2ของ ก.พ. ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ ก.พ.
กําหนดโดยจะตองชําระเงินค7าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและอนามัย ตามอัตราที่กําหนด
หากผู ใดไม7 ไปรายงานตั ว หรื อไปรายงานตั ว แลวไม7 รั บ การตรวจสุ ข ภาพและอนามั ย จาก
คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. ตามวัน เวลาที่ กํ าหนด โดยมิ ไดแจงใหสํ านั กงาน ก.พ. ทราบจะถื อว7 าสละสิทธิ
ในการรับทุนครั้งนี้
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก7ผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่ํากว7า 3.50
2. ไม7ผ7านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือตามที่ธนาคาร
แห7งประเทศไทยกําหนด
3. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไม7เดินทางไปศึกษาวิชา
ณ ต7างประเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. หรือธนาคารแห7งประเทศไทยกําหนด
4. เปhนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม7อยู7ในมาตรฐาน หรือไม7เหมาะสม หรือไม7ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. หรือธนาคารแห7งประเทศไทยกําหนด
5. เปhนผูอยู7ระหว7างการรับทุนใดๆ ของหน7วยงานอื่น ไม7ว7าทุนดังกล7าวจะมีขอผูกพันใหตองชดใช
หรือไม7ก็ตาม ถือเปhนกรณีรับทุนซ้ําซอน
6. เจตนาแสดงขอความอันเปhนเท็จ หรือปกปtดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง เพื่อใหตนไดรับทุน
จากธนาคารแห7งประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกตอง

(นายองอาจ สินอาภา)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ธีรยุทธ หล7อเลิศรัตน
(นายธีรยุทธ หล7อเลิศรัตน)
ประธานกรรมการ

