
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน!วยงานของรัฐ 

เร่ือง  รายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทนุรัฐบาล ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) 
(ทุนสําหรบัผู�ทีไ่ด�รับการตอบรับให�เข�าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต!างประเทศ) 

-------------------------- 

ตามท่ีได
มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ เร่ือง รับสมัครคัดเลือก
ข
าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ
าหน
าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) 
(ทุนสําหรับผู
ที่ได
รับการตอบรับให
เข
าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต9างประเทศ) และประกาศคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต
องการของกระทรวง กรม หรือหน9วยงานของรัฐ 
ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู
มีสิทธิเข
ารับการสัมภาษณ�เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําป-งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) (ทุนสําหรับผู
ที่ได
รับการตอบรับให
เข
าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต9างประเทศ)  
ไปแล
วนั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ได
ดําเนินการคัดเลือกข
าราชการพลเรือนสามัญหรือ
เจ
าหน
าท่ีของรัฐเพื่อรับทุนดังกล9าวเสร็จเรียบร
อยแล
ว จึงขอประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิได
รับทุนรัฐบาล ประจําป-
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ( ทุนสําหรับผู
ที่ได
รับการตอบรับให
เข
าศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในต9างประเทศ) ดังต9อไปนี้ 

ทุนหน!วยที่ ๑ กลุ!มม่ันคง 
ไปศึกษาในสาขาวิชา คอมพิวเตอร�/เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เ ก่ียวกับ 
                             ความปลอดภัยไซเบอร� 
ระดับปริญญาโท 
จํานวน ๔ ทุน 

ได�แก! หมายเลข ๓ ร.ต.ท.ธติยฤกษ<  ไชยศิลป= สํานักงานตํารวจแห9งชาติ 
 

ทุนหน!วยที่ ๒ กลุ!มเศรษฐกิจ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เกษตรศาสตร� หรือนโยบายท่ีเก่ียวข
อง 

ระดับปริญญาโท 
จํานวน ๒ ทุน 

-ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน- 
 
 
 
 

 
(สําเนา) 



๒ 

 

ทุนหน!วยที่ ๓ กลุ!มเศรษฐกิจ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การบริหารจัดการน้ํา สิ่งแวดล
อม พลังงาน หรือ  
                           การจัดการภัยพิบัติ หรือนโยบายท่ีเก่ียวข
อง 

ระดับปริญญาโท 
จํานวน ๒ ทุน 

-ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน- 
 
ทุนหน!วยที่ ๔ กลุ!มสังคม 

ไปศึกษาในสาขาวิชา การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ครอบครัว  
                               และสังคมผู
สูงอายุ หรือนโยบายท่ีเก่ียวข
อง 

ระดับปริญญาโท 
  จํานวน ๔ ทุน 
ได�แก! หมายเลข ๑ นางสาวพิมพา  ตันธนศรีกุล กรมการแพทย� 
   

  ทั้งนี้ ขอให
ผู
มีสิทธิได
รับทุนไปรายงานตัวต9อเจ
าหน
าที่ ณ กลุ9มงานบริหารการสอบทุน
ศูนย�สรรหาและเลือกสรรชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. โดยขอนัดหมายวันและเวลารายงานตัวล9วงหน
า ที่เบอร�โทรศัพท�  
๐ ๒๕๔๗ ๑๙๐๗ พร
อมทั้งนํารูปถ9ายขนาด 1 x 1.5 น้ิว จํานวน ๔ รูป ไปด
วย 

  หากผู
ใดไม9ไปรายงานตัวตามกําหนดดังกล9าว โดยมิได
แจ
งให
สํานักงาน ก.พ. ทราบ  จะถือว9า
สละสิทธิการรับทุนในครั้งน้ี 

  เงื่อนไขการรับทุน 

   ๑. ผู
มีสิทธิได
รับทุนจะต
องส9งหลักฐานการได
รับอนุญาตให
ลาศึกษาจากหัวหน
า 

ส9วนราชการ/หน9วยงานต
นสังกัดให
สํานักงาน ก.พ. ก9อนเดินทางไปศึกษา 

   ๒. ผู
มีสิทธิได
รับทุนจะต
องเดินทางไปศึกษาในระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษาและ

ประเทศที่ได
แจ
งไว
ในใบสมัครคัดเลือกภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มิฉะน้ัน จะถูกเพิกถอนการให
ทุน 

  อน่ึง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก!ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

   ๑. ไม9ผ9านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมแพทย�ของ ก.พ. 
  ๒. หลีกเล่ียง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด  
 
 
 
 



๓ 

 

    
  ๓. เปJนผู
มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม9อยู9ในมาตรฐาน หรือไม9เหมาะสม หรือ 
ไม9ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด 
  ๔. เปJนผู
ขาดคุณสมบัติตามข
อ ๓ ของประกาศประกาศสํานักงาน ก.พ.ลงวันที่  
๒๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข
าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ
าหน
าท่ีของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล 
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) (ทุนสําหรับผู
ที่ได
รับการตอบรับให
เข
าศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในต9างประเทศ) 
  ๕. หลีกเล่ียง หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม9เข
าศึกษาต9อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา
และประเทศ ตามที่ได
แจ
งไว
ในใบสมัครคัดเลือก 
  ๖. ไม9สามารถเดินทางไปศึกษา ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
       

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๔     กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ลงช่ือ)               พชัรภากร  เทวกุล 

(หม9อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
    รองเลขาธิการ ก.พ. 
                       ประธานกรรมการ 

 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ลงช่ือ)               พชัรภากร  เทวกุล 

สําเนาถูกต
อง 

 
(นางศิริพร ทรัพย�มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


