(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรั บทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนสำหรับผูที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนในตางประเทศตอบรับใหเขาศึกษา/
ผูทกี่ ำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนในตางประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------ตามที่ ได มีประกาศสำนัก งาน ก.พ. ลงวั นที่ 17 กั นยายน 2564 เรื่อง รับสมั ครคั ด เลือ กบุคคล
เพื่ อรั บทุ นสำหรั บผูที่ มีส ถาบั น การศึก ษาที่ มี ความโดดเด น ในต างประเทศตอบรั บ ใหเข า ศึ ก ษา/ผูที่ กำลังศึ กษา
ในสถาบั น การศึ กษาที่ มี ค วามโดดเดน ในต า งประเทศ (ทุ น บุ คคลทั่ วไป) ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ประกาศคณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข งขั น และคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น เล า เรี ย นหลวงและทุ น รั ฐ บาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการประเมินความเหมาะสมในการคัด เลือ กบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผูที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดน
ในตางประเทศตอบรับใหเขาศึกษา/ผูที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนในตางประเทศ (ทุนบุคคล
ทั่วไป) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแลว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกลาว ดังตอไปนี้
รอบที่ 1 สมัครคัดเลือกตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 จำนวน 3 ทุน
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
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ทั้งนี้ ขอใหผูมีรายชื่อเปนผูมีสิทธิไดรับทุนขางตนนี้ รายงานตัวโดยดาวนโหลดเอกสารการรายงานตัวที่
https://www.ocsc.go.th/node/7389 กรอกรายละเอียด พรอมแนบภาพถายบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
(passport) สงให สำนั กงาน ก.พ. ทาง e-mail ที่ nitcharee@ocsc.go.th ภายใน 10 วัน นับจากวันประกาศรายชื่ อ
ผูมีสิทธิไดรับทุน มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน

-2การตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.จะสงเอกสารการตรวจสุขภาพและอนามัยไปใหผูมีสิทธิไดรับทุนตามที่อยูใหไวใน
ใบสมัครคัดเลือกทางไปรษณีย และทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ทั้งนี้ขอใหผูมีสิทธิไดรับทุนไปตรวจสุขภาพ
และอนามั ย จากคณะกรรมการแพทย ของ ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ ก.พ.กำหนด หรื อ จากแพทย อื่ น
ที่ทางการของประเทศที่กำลังศึกษาอยูรับรอง โดยใชแบบฟอรมการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย
ของ ก.พ.
หากผูใดไมไปรายงานตัว หรือไปรายงานตัวแลวไมรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการ
แพทยของ ก.พ. ตามวัน เวลาทีก่ ำหนด โดยมิไดแจงใหสำนักงาน ก.พ. ทราบจะถือวาสละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้
อนึง่ ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูไดรับทุน หากเขากรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
1. ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ.
2. เป นผู มี ความประพฤติ เสื่ อมเสี ย หรื อไม อยู ในมาตรฐาน หรื อไม เหมาะสม หรื อไม ประพฤติ ตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
3. เปนผูมีภาระผูกพันในการชดใชทุน
4. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
5. หลีกเลี่ยง หรื อพยายามหลีกเลี่ยงไม เขาศึ กษาต อในระดั บ สาขาวิ ชา สถานศึ กษา และประเทศ
ตามที่ไดแจงไวในใบสมัครคัดเลือก
6. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาตอ
7. ไมเดินทางไปศึกษาภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
8. อืน่ ๆ ตามที่ ก.พ. หรือสำนักงาน ก.พ. กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

นนทิกร กาญจนะจิตรา
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการ
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(นายองอาจ สินอาภา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

