
 

 

        

 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 

รืไอง  รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญหรือจຌาหนຌาทีไของรัฐพืไอรับทุนรัฐบาลญีไปุ่น  
The Young Leaders’ Program ิYLPี  

ประจ าปีการศึกษา ๎๑๒ํ 
 

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

    ดຌวย ส ำนักงำน ก.พ. เดຌรับจຌงจำกสถำนอกอัครรำชทูตญีไปุຆน ประจ ำประทศเทยวำ ฿นป
กำรศึกษำ ๎๑๒ํ ิ๎์ํ๔ี รัฐบำลญีไปุຆนดย Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology ิMEXTี ประสงค์จะ฿หຌทุนกำรศึกษำกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญหรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ 
ระยะวลำกำรศึกษำ ํ ป ระหวำงดือนตุลำคม ๎๑๒ํ ถึงดือนกันยำยน ๎๑๒๎ รำยละอียดตอเปนีๅ 
 

 ํ.  ทุนทีไรับสมัคร ทุนรัฐบำลญีไปุຆนพืไอเปศึกษำ฿นระดับปริญญำท ณ National Graduate 

Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงตกียว ฿นสำขำวิชำดังตอเปนีๅ 

   หนวยทีไ ํ  สำขำ Public Administration หรอื Public Policy  

   หนวยทีไ ๎  สำขำ Local Governance  

  หมำยหตุ ผูຌสมัครสำมำรถสมัครคัดลือกเดຌเมกิน ํ หนวย  

๎.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัคร 
         ผูຌมีสิทธิสมัครตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
   ๎.ํ   ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญทีไสังกัดสวนรำชกำร หรือจຌำหนຌำทีไของรัฐทีไสังกัด
หนวยงำนของรัฐ ตามอกสารนบ ํ ดยจຌำหนຌำทีไของรัฐ หมำยถึง จຌำหนຌำทีไซึไงปฏิบัติหนຌำทีไประจ ำมิเดຌ
รวมถึงผูຌปฏิบัติงำนทีไป็นลูกจຌำง 
   ๎.๎   มีอำยุเมกิน ๐์ ป (นับถึงวันทีไ ํ ตุลำคม ๎๑๒ํี  
   ๎.๏   ส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือทียบทำ ละมีผลกำรศึกษำ฿นกณฑ์ดี หรือดีมำก 

   ๎.๐   มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน฿นสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ เมนຌอยกวำ ๏ ป 
(หำกมีประสบกำรณ์ ๑ ปขึๅนเปจะเดຌรับกำรพิจำรณำป็นกรณีพิศษ) 

   ๎.๑   มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ทีไเดຌคะนนเมตไ ำกวำ ๑๑์ ิTOEFL PBTี 
๓๕ ิTOEFL iBT) หรือ IELTS เมตไ ำกวำ ๒.์  

   ๎.๒   มีสุขภำพละพลำนำมัยสมบูรณ์ 
 

/๏.   กำรรับสมัคร... 
        

 

 

(ส านา) 



๎ 

 

          ๏.   การรับสมัคร  

  ๏.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครศึกษารายละอียดกีไยวกับทุนทีไรับสมัคร หนวยทีไ ํ สำขำ 

Public Administration หรือ Public Policy ตามอกสารนบ ๎ ละหนวยทีไ ๎ สำขำ Local Governance 
ตามอกสารนบ ๏ 

         ๏.๎ ขอรับอกสารการสมัครฉบับจริง เดຌก ฿บสมัคร ละบบฟอร์มตำง โ เดຌทีไ กลุมงำน
บริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำละลือกสรร อำคำรส ำนักงำน ก.พ. ชัๅน ๔ ส ำนักงำน ก.พ. ถนนติวำนนท์ 
อ ำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ตัๅงตวันทีไ ๎ํ – ๎๙ กันยายน ๎๑๒์ ดยน าผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
TOEFL หรือ IELTS ตามทีไระบุ฿นขຌอ ๎.๑ มาสดงตอจຌาหนຌาทีไส านักงาน ก.พ. พืไอขอรับ฿บสมัคร หรือ
หากผูຌ฿ดเมมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษขຌางตຌน ตประสงค์จะสมัครขຌารับการคัดลือก฿หຌน าหลักฐาน
การสมัครสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ทีไก าหนดสอบภาย฿นดือนพฤศจิกายน ๎๑๒์ มาสดงตอ
จຌาหนຌาทีไส านักงาน ก .พ. ทน วຌนตกรณีเดຌรับการยกวຌนตามขຌอ ๙ ของอกสารนบ ๎ หรือ ๏ 
฿หຌด านินการตามงืไอนเขทีไก าหนด 

        ๏.๏   ก าหนดการละวิธีการยืไน฿บสมัครคัดลือก ผูຌสมัครจะตຌองกรอกรำยละอียด 

฿น฿บสมัครคัดลือก฿หຌครบถຌวนละถูกตຌอง พรຌอมทัๅงลงลำยมือชืไอดຌวยตนอง ละสง฿บสมัคร หลักฐำนละ
อกสำรตำง โ เปทีไกลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำละลือกสรร ส ำนักงำน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ  
ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ภาย฿นวันทีไ  ๒ ตุลาคม ๎๑๒์  

ทางเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMSี ดยส ำนักงำน ก.พ.จะถือวันทีไทีไท ำกำรเปรษณีย์ตຌนทำง
ประทับตรำรับอกสำรป็นส ำคัญ ละหำกผูຌสมัครน ำสงอกสำรอง ส ำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไทีไกลุมงำนสำรบรรณ 
ส ำนักงำน ก.พ. ประทับตรำรับอกสำรป็นส ำคัญ  

                       ๏.๐ หลักฐานละอกสารทีไจะตຌองสง฿หຌส านักงาน ก.พ. มีดังนีๅ 
    ิํี  ฿บสมัคร (ตำมบบทีไรัฐบำลญีไปุຆนก ำหนด) พรຌอมติดรูปถำยภำพสี ๒x๐ ซ.ม.  

ซึไงถำยเวຌเมกิน ๒ ดือน จ ำนวน ํ ชุด ละส ำนำ฿บสมัครพรຌอมติดรูปถำยภำพสี จ ำนวน ๐ ชดุ  
    ิ๎ี  ส ำนำระบียนสดงผลกำรรียน (Transcript of records) ฉบับภำษำอังกฤษ
ทีไมีตรำมหำวิทยำลัยประทับรับรอง จ ำนวน ํ ชุด พรຌอมส ำนำ จ ำนวน ๐ ชุด 

    ิ๏ี  ส ำนำปริญญำบั ตร หรือส ำนำหนั งสื อรับรองส ำรใจกำรศึกษำฉบับ
ภำษำอังกฤษทีไมีตรำมหำวิทยำลัยประทับรับรอง จ ำนวน ํ ชุด พรຌอมส ำนำ จ ำนวน ๐ ชุด 

    ิ๐ี  หนังสือรับรองจำกผูຌบังคับบัญชำดยตรงจ ำนวน ํ ทำน (ตำมบบทีไรัฐบำล
ญีไปุຆนก ำหนด) จ ำนวน ํ ชุด พรຌอมส ำนำ จ ำนวน ๐ ชุด 

    ิ๑ี  หนังสือรับรองจำกอำจำรย์ทีไปรึกษำหรือผูຌบังคับบัญชำจ ำนวน ํ ทำน  
(ตำมบบทีไรัฐบำลญีไปุຆนก ำหนด) จ ำนวน ํ ชุด พรຌอมส ำนำ จ ำนวน ๐ ชุด  

    ิ๒ี  ฿บรับรองสุขภำพ (ตำมบบทีไรัฐบำลญีไปุຆนก ำหนด) จ ำนวน ํ ชุด พรຌอมส ำนำ
จ ำนวน ๐ ชุด 

/ิ๓ี รียงควำม…  



๏ 

 

    ิ๓ี  รียงควำมป็นภำษำอังกฤษซึไงมีควำมยำวประมำณ ๏ หนຌำกระดำษ A4 

กีไยวกับหตุผล฿นกำรสมัคร ผนละปງำหมำย฿นอนำคต รวมทัๅงควำมคำดหวังจำกกำรศึกษำ฿นหลักสูตรทีไ
สมัคร จ ำนวน ํ ชุด  พรຌอมส ำนำ จ ำนวน ๐ ชุด 

    ิ๔ี  ส ำนำหนังสือดินทำงจ ำนวน ๑ ชุด (กรณีมีหนังสือดินทำงอยูลຌว) หรือ
ส ำนำทะบียนบຌำนจ ำนวน ๑ ชุด หรือส ำนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๑ ชุด 

    (๕)  ส ำนำผลคะนนภำษำอังกฤษตำมทีไระบุเวຌ฿นขຌอ ๎.๑ จ ำนวน ๑ ชุด หำก
ยังเมมีผลคะนนภำษำอังกฤษ ฿หຌจຌงตอจຌำหนຌำทีไส ำนักงำน ก.พ. วำจะเดຌรับผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ฿น
วันทีไทำ฿ด ทัๅงนีๅ  พืไอป็นขຌอมูลประกอบกำรพิจำรณำของสถำนอกอัครรำชทูตญีไปุຆน ประจ ำประทศเทย 

                            (ํ์)  ค ำตอบตำมชุดค ำถำม (Essay Questions) จ ำนวน ํ ชุด พรຌอมส ำนำ
จ ำนวน ๐ ชุด 

           (ํํ)  หนังสืออนุญำตละรับรองควำมหมำะสม฿นกำรสมัครคัดลือกพืไอรับทุนจำก
หัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด ดย฿ชຌบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑  

          (ํ๎)  ประวัติสวนตัวป็นภำษำอังกฤษ (Curriculum Vitae)  

    ฿นกำรกรอกอกสำรตำง โ ขอ฿หຌจัดพิมพ์ หรือขียนดຌวยลำยมือทีไ อำนงำย 

ละ฿หຌกรอกอกสำรป็นภำษำอังกฤษทัๅงหมด ดย฿ชຌกระดำษขนำด Aไ 
 

  ๐.  วิธีการคัดลือกผูຌเดຌรับทุน 

                  ๐.ํ ส ำนักงำน ก.พ. จะสนอรำยชืไอผูຌสมัครเปทีไสถำนอกอัครรำชทูตญีไปุຆน ประจ ำ
ประทศเทย 

   ๐.๎ ผูຌทรงคุณวุฒิจำก National Graduate Institute for Policy Studies ิGRIPS)  

จะป็นผูຌประมิน฿บสมัคร อกสำร ละหลักฐำนตำง โ ละจะสัมภำษณ์ผูຌมีคุณสมบัติครบถຌวน ณ ประทศเทย
ประมำณดือนพฤศจิกำยน ๎๑๒์ 

   ๐.๏ สถำนอกอัครรำชทูตญีไปุຆน ประจ ำประทศเทย จะสนอรำยชืไอผูຌผำนกำรคัดลือกจำก
ขຌอ ๐.๎ เปยังคณะกรรมกำร Young Leaders’ Program ประทศญีไปุຆน ซึไงจะป็นผูຌคัดลือกผูຌเดຌรับทุนอีกครัๅง 
                     ๐.๐ สถำนอกอัครรำชทูตญีไปุ ຆน ประจ ำประทศเทย จะจຌงผลกำรคัดลือกเปยัง 
ส ำนักงำน ก.พ. ละผูຌเดຌรับทุน ประมำณดือนมษำยน ๎๑๒ํ 
  

  ๑.  การพิกถอนทุน 

   รัฐบำลญีไปุຆนจะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
   ๑.ํ ป็นขຌำรำชกำรทหำร หรือขຌำรำชกำรพลรือน฿นสังกัดกระทรวงกลำหม 

   ๑.๎ เมสำมำรถดินทำงเปศึกษำ ณ ประทศญีไปุຆนเดຌตำมวันทีไ GRIPS ก ำหนด 

   ๑.๏ เดຌลงทะบียนรียนหรือก ำลังจะลงทะบียนรียนป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
฿นประทศญีไปุຆน ฿นฐำนะนักรียนตำงชำติดຌวยทุนสวนตัว ฿นระหวำงทีไสมัครรับทุนนีๅหรือก ำลังจะรับทุนนีๅ 

/๑.๐ มีผนทีไจะ... 



๐ 

 

   ๑.๐ มีผนทีไจะรับทุนจำกหนวยงำนอืไนนอกหนือจำกรัฐบำลญีไปุຆน ิ MEXT) ซึไงหมำยรวมถึง
รัฐบำลเทยดຌวย พิไมติมจำกทุนทีไเดຌรับจำก MEXT มืไอดินทำงถึงประทศญีไปุຆนลຌว 

   ๑.๑ มีสัญชำติเทยละสัญชำติญีไปุຆน ดยทีไเมยืนยันวำจะสละสัญชำติญีไปุຆน มืไอดินทำง
ถึงประทศญีไปุຆนลຌว 

   ๑.๒ มีผนทีไจะท ำงำนหรือฝຄกงำน฿นตำงประทศอืไน โ นอกหนือจำกประทศญีไปุຆน 
หลังจำกยืไนอกสำรกำรสมัครรับทุนนีๅลຌว 

   ๑.๓ ลำออกจำกกำรป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญหรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ฿นชวงวลำ
ระหวำงกำรสมัครคัดลือก หรือ กอนทีไจะส ำรใจกำรศึกษำตำมทีไเดຌรับทุน 

   ๑.๔ สงหลักฐำน ละอกสำรทีไ฿ชຌ฿นกำรสมัครทีไป็นทใจ 

   ๑.๕ ละมิดสัญญำทีไท ำกับรัฐบำลญีไปุຆน 

   ๑.ํ์ ละมิดกฎหมำยของประทศญีไปุຆน ละถูกตัดสิน฿หຌจ ำคุกตลอดชีวิต หรือจ ำคุก
ป็นระยะวลำมำกกวำ ํ ป 
   ๑.ํํ ถูกเลออกจำกมหำวิทยำลัย หรือเดຌรับทษอยำงอืไน หรือถูกพิกถอนกำรลงทะบียนรียน 
ิทุนกำรศึกษำอำจถูกระงับเปจนถึงมืไอมหำวิทยำลัยมีบทลงทษี 
   ๑.ํ๎ มีผลกำรรียนทีไตไ ำกวำมำตรฐำน หรือ อำจำรย์ทีไปรึกษำ฿หຌควำมหในวำเมสำมำรถ
จะส ำรใจกำรศึกษำเดຌตำมทีไหลักสูตรตำมระยะวลำทีไก ำหนด 

   ๑.ํ๏ สถำนะของผูຌรับทุนเดຌ ปลีไยนเปจำก Student ตำมวรรคทีไ  ํ – ๐ ของ 
Appendix to the Immigration Control and Refugee Recognition Act 

   ๑.ํ๐ เดຌรับทุนจำกหนวยงำนอืไน โ ยกวຌน กรณีทีไเดຌรับทุนชวยหลือกำรท ำวิจัย 

   ๑.ํ๑ รัฐบำลเทยขอ฿หຌรัฐบำลญีไปุຆนพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน 

  ๒.  งืไอนเขการรับทุน 

     ทุนกำรศึกษำนีๅป็นทุนทีไ฿หຌดยรัฐบำลญีไปุຆน ซึไงเมมีขຌอผูกพัน หากผูຌทีไเดຌรับการคัดลือกลຌว
เมสามารถรับงืไอนเขละสละสิทธิการรับทุน฿นภายหลัง จะป็นการกระทบกระทือนถึงชืไอสียงของ
ประทศเทยละอกาสเดຌรับความชวยหลือ฿นลักษณะดังกลาว 

                

           

 

 

ประกำศ  ณ  วันทีไ    ํ๐  กนัยำยน พ.ศ. ๎๑๒์ 

 

ิลงชืไอี   พัชรภำกร ทวกุล 

 

(หมอมหลวงพัชรภำกร ทวกุล) 

 รองลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรทนลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนำถูกตຌอง 

 
ินำงสำวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิศษ 



อกสารนบ ํ 

ผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือกพืไอรับทุน YLP ประจ าปีการศึกษา ๎๑๒ํ 

ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญทีไสังกัดสวนราชการ จ านวน ํ๐์ หง ดังตอเปนีๅ 

ล าดับทีไ สวนราชการ 
ํ ส ำนักลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
๎ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
๏ กรมประชำสัมพันธ์ 
๐ คณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค 
๑ ส ำนักลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๒ ส ำนักขำวกรองหงชำติ 
๓ ส ำนักงบประมำณ 

๔ ส ำนักงำนสภำควำมมัไนคงหงชำติ 
๕ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ํ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน 
ํํ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
ํ๎ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
ํ๏ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรลงทุน 
ํ๐ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
ํ๑ กรมธนำรักษ์ 
ํ๒ กรมบัญชีกลำง 
ํ๓ กรมศุลกำกร 
ํ๔ กรมสรรพสำมิต 
ํ๕ กรมสรรพำกร 
๎์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ 
๎ํ ส ำนักงำนบริหำรหนีๅสำธำรณะ 
๎๎ ส ำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง 
๎๏ กระทรวงกำรตำงประทศ 
๎๐ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ 
๎๑ กรมพลศึกษำ 
๎๒ กรมกำรทองทีไยว 
๎๓ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์ 
๎๔ กรมพัฒนำสังคมละสวัสดิกำร 
๎๕ กรมกิจกำรสตรีละสถำบันครอบครัว 
๏์ กรมกิจกำรดใกละยำวชน 



๎ 

 

๏ํ กรมกิจกำรผูຌสูงอำยุ 
๏๎ กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

๏๏ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
๏๐ กรมชลประทำน 

๏๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
๏๒ กรมประมง 
๏๓ กรมปศุสัตว์ 
๏๔ กรมพัฒนำทีไดิน 

๏๕ กรมวิชำกำรกษตร 

๐์ กรมสงสริมกำรกษตร 

๐ํ กรมสงสริมสหกรณ์ 
๐๎ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๐๏ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินคຌำกษตรละอำหำรหงชำติ 
๐๐ ส ำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร 

๐๑ กรมกำรขຌำว 

๐๒ กรมหมอนเหม 

๐๓ กรมฝนหลวงละกำรบินกษตร 

๐๔ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 

๐๕ กรมจຌำทำ 
๑์ กรมกำรขนสงทำงบก 

๑ํ กรมทำอำกำศยำน 

๑๎ กรมทำงหลวง 
๑๏ กรมทำงหลวงชนบท 

๑๐ ส ำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร 

๑๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

๑๒ กรมควบคุมมลพิษ 

๑๓ กรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝั่ง 
๑๔ กรมทรัพยำกรธรณี 
๑๕ กรมทรัพยำกรนๅ ำ 

๒์ กรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำล 

๒ํ กรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม 

๒๎ กรมอุทยำนหงชำติ  สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช 

๒๏ ส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

๒๐ กรมปຆำเมຌ 



๏ 

 

๒๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

๒๒ กรมอุตุนิยมวิทยำ 

๒๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
๒๔ ส ำนักงำนสถิติหงชำติ 
๒๕ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน 

๓์ กรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน 

๓ํ กรมชืๅอพลิงธรรมชำติ 
๓๎ กรมธุรกิจพลังงำน 

๓๏ ส ำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน 

๓๐ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
๓๑ กรมกำรคຌำตำงประทศ 

๓๒ กรมกำรคຌำภำย฿น 

๓๓ กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ 

๓๔ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

๓๕ กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ 

๔์ กรมสงสริมกำรคຌำระหวำงประทศ 

๔ํ ส ำนักงำนนยบำยละยุทธศำสตร์กำรคຌำ 

๔๎ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

๔๏ กรมกำรปกครอง 
๔๐ กรมพัฒนำชุมชน 

๔๑ กรมทีไดิน 

๔๒ กรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย 

๔๓ กรมยธำธิกำรละผังมือง 
๔๔ กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน 

๔๕ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๕์ กรมคุมประพฤติ 
๕ํ กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ 

๕๎ กรมบังคับคดี 
๕๏ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน 

๕๐ กรมรำชทัณฑ์ 
๕๑ กรมสอบสวนคดีพิศษ 

๕๒ ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

๕๓ สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 
๕๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมยำสพติด 



๐ 

 

๕๕ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริต฿นภำครัฐ 

ํ์์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงรงงำน 

ํ์ํ กรมกำรจัดหำงำน 

ํ์๎ กรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน 

ํ์๏ กรมพัฒนำฝีมือรงงำน 

ํ์๐ ส ำนักงำนประกันสังคม 

ํ์๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ํ์๒ กรมกำรศำสนำ 

ํ์๓ กรมศิลปำกร 

ํ์๔ กรมสงสริมวัฒนธรรม 

ํ์๕ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

ํํ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
ํํํ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ํํ๎ ส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ 
ํํ๏ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ํํ๐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

ํํ๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 

ํํ๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ํํ๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ํํ๔ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ํํ๕ กรมกำรพทย์ 
ํ๎์ กรมควบคุมรค 

ํ๎ํ กรมกำรพทย์ผนเทยละกำรพทย์ทำงลือก 

ํ๎๎ กรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
ํ๎๏ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

ํ๎๐ กรมสุขภำพจิต 

ํ๎๑ กรมอนำมัย 

ํ๎๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ 

ํ๎๓ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 

ํ๎๔ กรมรงงำนอุตสำหกรรม 

ํ๎๕ กรมสงสริมอุตสำหกรรม 

ํ๏์ กรมอุตสำหกรรมพืๅนฐำนละกำรหมืองร 
ํ๏ํ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอຌอยละนๅ ำตำลทรำย 

ํ๏๎ ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 



๑ 

 

ํ๏๏ ส ำนักงำนศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

ํ๏๐ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 

ํ๏๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิศษพืไอประสำนงำนครงกำรอันนืไองมำจำก
พระรำชด ำริ 

ํ๏๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยหงชำติ 
ํ๏๓ ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 
ํ๏๔ ส ำนักงำนปງองกันละปรำบปรำมกำรฟอกงิน 

ํ๏๕ ส ำนักงำนสภำทีไปรึกษำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
ํ๐์ ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ 

ป็นจຌาหนຌาทีไของรัฐในหนวยงานของรัฐ จ านวน ๏๘ หนวยงาน ดังตอเปนีๅ 

 หนวยงานของรัฐ 

ํ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนละประมินคุณภำพกำรศึกษำ 

๎ สถำบันวิจัยละพัฒนำพืๅนทีไสูง 
๏ ส ำนักงำนพัฒนำทคนลยีอวกำศละภูมิสำรสนทศ 

๐ สถำบันวิจัยสงซินครตรอน 

๑ ส ำนักงำนลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๒ ส ำนักงำนกำรตรวจงินผนดิน 

๓ ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรลือกตัๅง 
๕ สถำบันพระปกกลຌำ 

ํ์ ส ำนักงำนพัฒนำศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ 

ํํ ส ำนักงำนสงสริมละกำรจัดประชุมละนิทรรศกำร 

ํ๎ องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืๅนทีไพิศษพืไอกำรทองทีไยวอยำงยัไงยืน 

ํ๏ ส ำนักงำนบริหำรละพัฒนำองค์ควำมรูຌ 
ํ๐ ส ำนักงำนควำมรวมมือพัฒนำศรษฐกิจกับประทศพืไอนบຌำน 

ํ๑ สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน 

ํ๒ ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรกษตร 

ํ๓ องค์กำรบริหำรจัดกำรกຍำซรือนกระจก 

ํ๔ ส ำนักงำนสงสริมอุตสำหกรรมซอฟต์วร์หงชำติ 
ํ๕ สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน 

๎์ ศูนย์สงสริมศิลปำชีพระหวำงประทศ 

๎ํ สถำบันวิจัยละพัฒนำอัญมณีละครืไองประดับหงชำติ 
๎๎ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร 



๒ 

 

๎๏ สถำบันทคนลยีนิวคลียร์หงชำติ 
๎๐ สถำบันระหวำงประทศพืไอกำรคຌำละกำรพัฒนำ 

๎๑ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำหงชำติ 
๎๒ รงพยำบำลบຌำนพຌว 

๎๓ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

๎๔ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ 
๎๕ สถำบันมำตรวิทยำหงชำติ 
๏์ ส ำนักงำนนวัตกรรมหงชำติ 
๏ํ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

๏๎ สภำผูຌทนรำษฎร 

๏๏ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ 
๏๐ ส ำนักงำน กสทช. 
๏๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขຌอมูลขำวสำรของรำชกำร 

๏๒ สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์หงชำติ 
๏๓ สถำบันทคนลยีปງองกันประทศ ิองค์กำรมหำชนี 
๏๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับละสงสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
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ในการสมัคร 
ผูຌสมัครจะตຌองติดตอขอรับใบสมัครละอกสารประกอบการสมัครฉบับจริง 

จากส านักงาน ก.พ. 


