(สำเนา)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรั บทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำป 2565
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
----------------------------ตามที่ ไดมี ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิก ายน 2564 เรื่อง รับ สมัครสอบแข งขั น
เพื ่อ รับ ทุน รัฐ บาลไปศึ ก ษาในสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ประจำป 2565 (ทุน บุค คลทั ่ ว ไประดับ ปริญ ญา)
และประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน เลา เรีย นหลวง และทุน รัฐ บาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำป 2565
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ไปแลว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกลาว ดังตอไปนี้

-2หนวยที่ 0161401

ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2

ไปศึกษาสาขาวิชา - Remote Sensing หรือ
- Space Technology หรือ
- Accelerator Physics หรือ
- Synchrotron Light Technology หรือ
- Natural Language Processing, Machine Translation หรือ
- Robotics หรือ
- Hydrological Model for Climate Change หรือ
- Astronomy หรือ
- Astrophysics หรือ
- Nanotechnology หรือ
- Cosmology หรือ
- Nuclear Energy and Nuclear Technology Engineering
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ทั ้ ง นี ้ ขอให ผู  มี ร ายชื่ อ เป น ผู  ม ี ส ิ ท ธิ ไ ด รั บ ทุ น ขา งต น นี้ รายงานตั ว โดยดาวน โ หลดเอกสาร
การรายงานตั วที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree กรอกรายละเอีย ดพรอ มแนบภาพถา ย
บัต รประชาชน แลว สง ใหส ำนัก งาน ก.พ. ทาง e-mail ที ่ nitcharee@ocsc.go.th ภายใน 10 วัน นับจากวั น
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูไดรับทุน หากเขากรณีหนึง่ กรณีใด ดังนี้
1. กรณีผูส มัค รสอบซึ่ง มีขอ ผูก พัน กับ สว นราชการในการปฏิบัติร าชการชดใช มิไดยื่น หนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบจากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัดตามขอ 4.5, 4.6 หรือ 4.7 ของประกาศสำนักงาน ก.พ.
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำป 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
2. ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ.

-33. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้
3.1 ผลการสอบภาษาอัง กฤษ (TOEFL) ไดค ะแนนต่ำ กวา 550 (Paper-based) หรือต่ำกวา
79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เทียบไดต่ำกวานี้ หรือ
3.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไมเปนที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาตอ
4. ไม ได รั บ การตอบรั บ ให เข า ศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษาที่ จ ะไปศึ ก ษาต อ ภายในระยะเวลา 1 ป
นับแตวันประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิไดรับทุน
5. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาตอเมื่อสถานศึกษาตอบรับแลว
6. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
7. เปน ผูมีความประพฤติ เสื่อมเสีย หรือไมอ ยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไม ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
8. ขาดการติดตอกับเจาหนาที่เกิน 1 ป
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)
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