(สำเนา)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรั บทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลตามความตองการของศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ประจำป 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา)
---------------------ตามที่ไดมีป ระกาศสำนั กงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแขงขัน
เพื่ อ รั บ ทุ น รั ฐ บาลตามความต องการของศู น ย อ ำนวยการบริ ห ารจั งหวั ด ชายแดนภาคใต ประจำป 2564
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) และประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือก
บุ คคลเพื่อรั บทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน วยงานของรั ฐ
ลงวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
ตามความต องการของศูนย อำนวยการบริ หารจั งหวั ดชายแดนภาคใต ประจำป 2564 (ทุน บุ คคลทั่ว ไประดั บ
ปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) ไปแลว นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข งขั น และคั ด เลื อ กฯ ได ป ระมวลผลการประเมิ น
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกลาว ดังตอไปนี้
หนวยที่ 0193001

ตำแหนงที่จะบรรจุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร/กลุมสาขาทีจ่ ะใหไปศึกษา เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
จำนวน 1 ทุน
ไดแก เลขประจำตัวสอบ

651300046

นายณัฐนันท

หนวยที่ 0193002 ตำแหนงที่จะบรรจุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร/กลุมสาขาทีจ่ ะใหไปศึกษา ความสัมพันธระหวางประเทศ
ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
จำนวน 1 ทุน
- ไมมผี ูมีสิทธิไดรับทุน -

ดิษฐานนท

-2ทั้ ง นี้ ขอให ผู มี ร ายชื่ อ เป น ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ทุ น ข า งต น นี้ รายงานตั ว โดยดาวน โ หลดเอกสาร
การรายงานตัวที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree กรอกรายละเอีย ดพรอ มแนบภาพถาย
บัต รประชาชน แลวสงใหส ำนักงาน ก.พ. ทาง e-mail ที่ nitcharee@ocsc.go.th ภายใน 10 วัน นับจากวัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูไดรับทุน หากเขากรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
1. กรณีผูที่กำลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกัน ซึ่งไมสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 และ/หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกวา 3.00 เวนแตสาขาวิชา
ตามที่ระบุในเอกสารแนบทาย 3 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกวา 2.75 ของประกาศสำนักงาน ก.พ.
ลงวั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2564 เรื่ อ ง รั บ สมั ค รสอบแข ง ขั น เพื่ อ รั บ ทุน รั ฐ บาลตามความต อ งการของ
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ประจำป 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา)
2. ไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจากสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ
ตนสังกัด หรือไมผานการประเมินความเหมาะสมภายหลังประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนโดยคณะกรรมการ
ที่แตงตั้งโดยสวนราชการเจาของทุน แลวแตกรณี
3. ไมผานการประเมินการเตรียมความพรอม (Preparatory Period) ตามเกณฑที่สำนักงาน ก.พ.
กำหนด
4. ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ.
5. หลีกเลี่ยงการบรรจุและแตงตั้งในสวนราชการที่ ก.พ. กำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนด
6. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
6.1 ผลการสอบภาษาอั ง กฤษ (TOEFL) ไดค ะแนนต่ ำ กวา 550 (Paper–based) หรื อ
ต่ำกวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เทียบไดต่ำกวานี้ หรือ
6.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไมเปนที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาตอ (ยกเวนทุนที่
ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)
7. ไมไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศ/สถาบันการศึกษาในตางประเทศ
ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และเดินทางไปศึกษาภายในระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่บรรจุเขารับราชการ
8. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาตอเมื่อสถานศึกษาตอบรับแลว
9. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

-310. เป นผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมอยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
11. ขาดการติดตอกับเจาหนาที่เกิน 1 ป
12. อื่น ๆ ตามที่ ก.พ. หรือสำนักงาน ก.พ. กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

นนทิกร กาญจนะจิตรา
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา )
ประธานกรรมการ

สำเนาถูกตอง
(นายองอาจ สินอาภา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

