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ประกำศส ำนักงำน ก.พ. 
รื่อง  รับสมัครคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญหรือจຌำหนຌำที่ของรัฐพื่อรับทุนรัฐบำล  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๕ ิพิ่มติมี 
(ทุนส ำหรับผูຌท่ีเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ) 

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

 ดຌวยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำนินกำรคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญหรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ
พืไอรับทุนรัฐบำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๕ ิพิไมติมี ิทุนส ำหรับผูຌทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำ
จำกสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศี ฉะนัๅน อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ (๕) หงพระรำชบัญญัติ
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วำดຌวยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกำศ 

รับสมัครคัดลือก ละก ำหนดวิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ  

ํ.   ทุนที่รับสมัคร 

ทุนส ำหรับผูຌที่เดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำจำกสถำบัน฿นตำงประทศ 

ระดับปริญญำ ท หรือ อก 

สำขำวิชำ  ทุกสำขำวิชำ 
ณ ตำงประทศ   
จ ำนวน ๏ ทุน 

 ๎. ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน 

  ๎.ํ ผูຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำร/ปฏิบัติงำน ณ สวนรำชกำร/หนวยงำน 

ตຌนสังกัดปຓนระยะวลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำของระยะวลำทีไเดຌรับทุน 

  ๎.๎ กรณีผู ຌร ับทุนเมกลับมำท ำประยชน์฿หຌกรำชกำรตำมสัญญำทีไเดຌท ำเวຌกับ
ส ำนักงำน ก.พ. นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทำของจ ำนวน
งินทุนดังกลำว฿หຌปຓนบีๅยปรับอีกดຌวย 

 ๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

  ๏.ํ ปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญผูຌด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร หรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ 
ทีไสังกัดสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐตำมอกสำรนบ ดยจຌำหนຌำทีไของรัฐ หมำยถึง ขຌำรำชกำร พนักงำน 
จຌำหนຌำทีไซึไงปฏิบัติหนຌำทีไประจ ำมิเดຌรวมถึงผูຌปฏิบัติงำนทีไปຓนลูกจຌำง 
  ๏.๎ อำยุเมกิน ๐์ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ี  
 



- ๎ - 

 

  ๏.๏ ปຓนผูຌมีวุฒิกำรศึกษำ ดังนีๅ 
      ิํี  ทุนศึกษำระดับปริญญำท ปຓนผูຌเดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบ
เดຌ฿นระดับดียวกัน  
   ิ๎ี  ทุนศึกษำระดับปริญญำอก ปຓนผูຌเดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบ
เดຌ฿นระดับดียวกัน 

  ๏.๐  ปฏิบัติรำชกำรหรือปฏิบัติงำนมำลຌวเมนຌอยกวำ ๎ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร 
ิํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ี 
  ๏.๑ ปຓนผูຌมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละควำมประพฤติดี 
  ๏.๒ ปຓนผูຌทีไปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไดຌวยควำมรับผิดชอบ อุทิศละสียสละ 

    ๏.๓ หำกคยเปศึกษำหรือฝຄกอบรมดຌวยทุนรัฐบำล ิก.พ.ี มำลຌว ตຌองกลับมำปฏิบัติ
รำชกำรลຌวเมนຌอยกวำ ํ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ี 
  ๏.๔ ปຓนผูຌทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำ ดยเมมีงื่อนเข฿นระดับปริญญำท 

หรืออก ฿นสำขำวิชำละสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ ทีไ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ฿หຌบรรจุขຌำรับรำชกำรเดຌ 
ดยก ำหนดปຂดภำคกำรศึกษำภำยหลังจำกวันทีไ ํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ ละจะตຌองดินทำงเปศึกษำ
ภำย฿นวันทีไ ๏์ กันยำยน ๎๑๒์ 

  ๏.๕  ส ำหรับผูຌทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌเปศึกษำตอ฿นระดับปริญญำท ผูຌสมัครคัดลือก
จะตຌองปຓนผูຌซึไงเมคยเดຌรับปริญญำท หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำละวิชำอก
หรือนຌนทำงดียวกับสำขำวิชำทีไจะเปศึกษำ 

 ๐. กำรรับสมัครคัดลือก 

  ๐.ํ รับสมัครตัๅงตบัดนีๅจนถึงวันทีไ ํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ 

  ๐.๎ ผูຌทีไประสงค์จะสมัครรับทุนดังกลำว ตຌองสมัครเปยังสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ 
฿นสำขำวิชำทีไมีควำมส ำคัญ ปຓนควำมตຌองกำรละปຓนประยชน์ตอภำรกิจของสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

ทีไสังกัดอยู ละเดຌรับกำรตอบรับจำกสถำบัน฿หຌขຌำศึกษำดยเมมีงื่อนเข จึงจะยืไนอกสำรละหลักฐำน
กำรสมัครเดຌ ดย download บบสดงควำมจ ำนงสมัครคัดลือกละบบฟอร์มอืไน โ จำกวใบเซต์ของ
ส ำนักงำน ก.พ. ทีไ http://www.ocsc.go.th หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ทุนฝຄกอบรม หัวขຌอยอย ทุนศึกษำตอ 
ิขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำทีไของรัฐี 

 ๐.๏ กำรสงอกสำรกำรสมัคร 
  ผูຌประสงค์จะสมัครคัดลือกซึไงมีคุณสมบัติตรงตำมทีไก ำหนด ฿หຌยืไนบบสดง
ควำมจ ำนงสมัครคัดลือกพรຌอมอกสำรละหลักฐำนตำง โ ทำงเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ (EMS) ดยสงเปยัง
กลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำละลือกสรร ส ำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ หมู ๐ ถนนติวำนนท์ ต ำบล
ตลำดขวัญ อ ำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี ํํ์์์ ดยขียนวงลใบเวຌทีไมุมซอง฿หຌหในชัดจนวำ ทุนส ำหรับ
ผูຌทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ ภำย฿นวันทีไ ํ๑ มีนำคม ๎๑๒์  

http://www.ocsc.go.th/
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  ทัๅงนีๅ ส ำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไทีไท ำกำรเปรษณีย์ตຌนทำงประทับตรำรับอกสำร
ของผูຌสมัครคัดลือกปຓนส ำคัญ ละหำกผูຌสมัครคัดลือกยืไนอกสำรดຌวยตนอง ส ำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไ 
ทีไกลุมงำนสำรบรรณ ส ำนักงำน ก.พ. ประทับตรำรับอกสำรปຓนส ำคัญ ส ำหรับอกสำรที่สงหลังวันที่ 
ํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ จะเมเดຌรับกำรพิจำรณำ 

 ๐.๐ อกสำร ละหลักฐำนทีไ฿ชຌ฿นกำรสมัคร มีดังนีๅ  
   (ํ) บบสดงควำมจ ำนงสมัครคัดลือก พรຌอมติดรูปถำยหนຌำตรงเมสวมหมวก 

ละเมสวมวนตำด ำขนำด ํ x ํ.๑ นิๅวจ ำนวน ํ รูป ถำยเวຌเมกิน ํ ป ี

   (๎) หนังสือตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำดยเมมีงืไอนเข ตำมขຌอ ๏.๔ ดยจะตຌองระบุ
สำขำวิชำ ระดับกำรศึกษำ พรຌอมทัๅงวันปຂดภำคกำรศึกษำเวຌดຌวย 

   ิ๏ี หลักสูตรกำรศึกษำพรຌอมกณฑ์กำรวัดผลของสถำนศึกษำทีไเดຌรับกำรตอบรับ
฿หຌขຌำศึกษำ 

   ิ๐ี  ฿นกรณีทีไก ำหนด฿หຌมีกำรท ำวิจัย ฿หຌยืไนหลักฐำนหัวขຌอวิจัยหรือครงวิทยำนิพนธ์ 
จ ำนวน ํ ชุด (ถຌำมี) 

   ิ๑ี ส ำนำผลกำรสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ทีไ฿ชຌ฿นกำรสมัครขຌำ 

ศึกษำตอ฿นสถำนศึกษำ หรือภำษำอืไน (ถຌำมี) 
   ิ๒ี ส ำนำผลกำรสอบ GRE หรือ GMAT (ถຌำมี) 
   ิ๓ี หนังสือรับรองจำกอำจำรย์ทีไปรึกษำหรืออำจำรย์ผูຌคยสอน จ ำนวน ๎ ทำน 
รวม ๎ ฉบับ ิ฿หຌ฿ชຌบบฟอร์ม OCSC ํี 
   ิ๔ี อกสำรซึไงปຓนผลงำนทำงวิชำกำร หรือกิจกรรมทำงกำรศึกษำ ิถຌำมีี 
                          ิ๕ี รียงควำม฿นหัวขຌอ ควำมตัๅง฿จหรือหตุผล฿นกำรศึกษำตอตำงประทศ 
ละกำรน ำควำมรูຌทีไเดຌจำกกำรศึกษำมำ฿ชຌประยชน์฿นรำชกำร ปຓนภำษำเทย จ ำนวนเมกิน ๎ หนຌำกระดำษ Aไ 
ิบบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ํ๒ ระยะหำงระหวำงบรรทัด Single space) ละจะตຌองลงนำมดຌวย
ลำยมือรับรองวำปຓนผูຌจัดท ำรียงควำมดังกลำวดຌวยตนอง 

   ิํ์ี ส ำนำปริญญำบัตรหรือประกำศนียบัตร พรຌอมส ำนำระบียนสดง 

ผลกำรรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ฿นระดับปริญญำตรี ละ/หรือปริญญำท ทีไผูຌสมัคร
ส ำรใจกำรศึกษำ จ ำนวนอยำงละ ํ ชุด 

   ิํํ)  ประวัติสวนตัวของผูຌสมัคร (Resume) ปຓนภำษำเทย 

   ิํ๎ี  ส ำนำทะบียนบຌำน หรือส ำนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำนำหนังสือ
ดินทำงเทย (Passport) อยำง฿ดอยำงหนึไง จ ำนวน ํ ชุด  

   ิํ๏ี  ส ำนำบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ จ ำนวน ํ ชุด 

   (ํ๐)  หนังสืออนุญำต฿หຌสมัครคัดลือกจำกหัวหนຌำสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
ตำมบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๒ 
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   ิํ๑ี หนังสือรับรองจำกหัวหนຌำสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ วำปຓนผูຌทีไปฏิบัติ
ภำรกิจประจ ำทีไรับผิดชอบหรือจะมอบหมำยภำรกิจประจ ำ฿หຌรับผิดชอบทีไกีไยวขຌองกับสำขำวิชำทีไจะเปศึกษำ 
ละรับรองวำสำขำทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำปຓนสำขำวิชำทีไมีควำมส ำคัญ ปຓนควำมตຌองกำรละปຓนประยชน์
ตอภำรกิจของสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ ละปຓนสำขำวิชำทีไก ำหนดเวຌปຓนคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงของผูຌสมัครรับทุนตำมบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๒.ํ 

   ส ำนำหลักฐำนทุกฉบับ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกขียนรับรองวำ ส ำนำถูกตຌอง 
ละลงชื่อก ำกับเวຌดຌวย 

   ผูຌสมัครคัดลือกจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวำมีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศรับสมัครจริง มืไอคณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกเดຌตรวจสอบคุณสมบัติจำกอกสำรละหลักฐำนลຌว 
ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัคร กใจะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติทันที 
   ส ำหรับผูຌสมัครคัดลือกทีไมีควำมพิกำรทำงกำรหใน ทำงกำรเดຌยินหรือสืไอควำมหมำย 
ทำงกำรคลืไอนเหวหรือทำงรำงกำย ตำมประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์ รืไอง 
ประภทละหลักกณฑ์ควำมพิกำร พ.ศ. ๎๑๑๎ ละทีไกຌเขพิไมติม ส ำนักงำน ก.พ. จะพยำยำมจัดหำสิไงอ ำนวย
ควำมสะดวก฿หຌ฿นวันสัมภำษณ์ตำมทีไเดຌจຌง฿หຌส ำนักงำน ก.พ. ทรำบ ละตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. หในสมควร 

 ๑. กำรตงตัๅงกรรมกำรกี่ยวกับกำรคัดลือก 

  ๑.ํ   ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรัฐบำล
ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ 

  ๑.๎   คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกจำก
อกสำรหลักฐำน ละตัดสินปัญหำกีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกละปัญหำอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นกำรด ำนินกำร
คัดลือกทีไเมขัดกับประกำศรับสมัคร ประกำศรำยชืไอผูຌสมัคร ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรสัมภำษณ์  
ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

  ๑.๏   คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกฯ ตงตัๅงคณะกรรมกำรกลัไนกรองอกสำร
กำรสมัครละคณะกรรมกำรสัมภำษณ์ 

 ๒. กำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสิน 

 กำรคัดลือกจะ฿ชຌวิธีกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน ดังนีๅ 
 ๒.ํ กำรกลั่นกรองอกสำรกำรสมัคร จะพิจำรณำจำกขຌอมูลทีไปรำกฏ฿นบบสดง
ควำมจ ำนงสมัครคัดลือก ละอกสำรประกอบกำรสมัคร เดຌก ประวัติกำรศึกษำ ประวัติสวนตัว หนังสือ
รับรองจำกอำจำรย์ทีไปรึกษำ หรืออำจำรย์ผูຌ คยสอน  รียงควำมทีไสดงถึงควำมตัๅง฿จหรือหตุผล฿นกำรศึกษำ
ตอตำงประทศ ละกำรน ำควำมรูຌทีไเดຌจำกกำรศึกษำมำ฿ชຌประยชน์฿นรำชกำร ละผลงำนอืไน โ ิถຌำมีี 
ซึไงปຓนผลงำนทำงวิชำกำร หรือกิจกรรมทำงกำรศึกษำซึไงสดงถึงควำมรูຌควำมสำมำรถของผูຌสมัคร 
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 ๒.๎ กำรสัมภำษณ์ จะสัมภำษณ์พืไอพิจำรณำควำมหมำะสม฿นดຌำนตำง โ ชน พืๅนควำมรูຌ
ทีไจ ำปຓนส ำหรับกำรศึกษำตอ฿นสำขำวิชำทีไสมัคร ควำมตัๅง฿จจริงละละทัศนคติ฿นกำรรับทุนพืไอกลับมำ
ท ำประยชน์฿นภำครำชกำร ควำมสำมำรถ฿นกำรสดงควำมคิดหใน ทวงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ กำรปรับตัว
ขຌำกับสังคมละสิไงวดลຌอม ชำวน์ปัญญำ ละบุคลิกภำพอยำงอืไน ปຓนตຌน 

  ทัๅงนีๅ  ผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรสัมภำษณ์จะตຌองปຓนผูຌผำนกำรพิจำรณำกลัไนกรองจำก
คณะกรรมกำรกลัไนกรองอกสำรกำรสมัคร ละจะตຌองเปขຌำรับกำรสัมภำษณ์ตำมวัน วลำ ละสถำนที่        
ทีค่ณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกฯ ก ำหนด 

             ๒.๏ ผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรสัมภำษณ์ คือ ผูຌทีไเดຌล ำดับคะนนกำรกลัไนกรองอกสำรกำรสมัคร 
สูงสุดลงมำตำมล ำดับจ ำนวนเมกิน ๏ ทำของจ ำนวนทุน  

                     ๒.๐ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คือ ผูຌเดຌคะนนสัมภำษณ์เมตไ ำกวำรຌอยละ ๓์ ดยมีคะนน
สูงสุดลงมำตำมล ำดับทำจ ำนวนทุน 

 ๓. กำรประกำศรำยช่ือผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

  ส ำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชืไอฉพำะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทำนัๅน ทำง website ของ
ส ำนักงำน ก.พ. ทีไ www.ocsc.go.th หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ทุนฝຄกอบรม หัวขຌอยอย ทุนศึกษำตอ ิขຌำรำชกำร/
จຌำหนຌำทีไของรัฐี ละจะจຌง฿หຌผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทรำบดยตรง พรຌอมทัๅงมีหนังสือจຌงเปยังสวนรำชกำร
ของผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดຌวย 

 ๔. กำรรำยงำนตัวละกำรอบรม 

  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรำยงำนตัวละขຌำรับกำรอบรมตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

 ๕. กำรประกำศรำยช่ือผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 

  กรณีมีผูຌสละสิทธิรับทุน เมสำมำรถรำยงำนตัว฿นระยะวลำทีไก ำหนด ถูกพิกถอนกำร฿หຌทุน 
หรือขำดคุณสมบัติทีไจะรับทุน จะมีกำรรียกผูຌทีไอยู฿นบัญชีส ำรองทีไอยู฿นล ำดับถัดเปพืไอรับทุนทนภำย฿น ํ ดือน 

 ํ์. กำรตรวจสุขภำพละอนำมัย 

  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภำพละอนำมัยกับคณะกรรมกำรพทย์ของ  ก.พ.  

ตำมวัน วลำ ละสถำนทีไทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด ทัๅงนีๅ ผลกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยของคณะกรรมกำร
พทย์ของ ก.พ. ฿หຌถือปຓนทีไสุด ผูຌขຌำรับกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประกำร฿ด 

 ํํ. กำรท ำสัญญำ 

 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองท ำสัญญำตำมบบสัญญำทีไ ก.พ. ก ำหนด ทัๅงนีๅ จะท ำสัญญำเดຌ
ตอมืไอมีผลกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจำกคณะกรรมกำรพทย์ของ ก .พ. ทีไระบุวำพรຌอมทีไจะเปศึกษำตอ
ตำงประทศเดຌ  
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 ํ๎.  กำรรับงินทุน 

        ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอท ำสัญญำรียบรຌอยลຌว ละเดຌรับคำ฿ชຌจำย ชน คำตั๋ว
ดยสำรครืไองบินเป-กลับ คำ฿ชຌจำยตรียมตัวกอนดินทำง คำ฿ชຌจำยประจ ำดือน คำลำรียน คำหนังสือละ
อุปกรณ์กำรศึกษำ คำคอมพิวตอร์ ปຓนตຌน 

 ํ๏. งื่อนเขกำรรับทุน 

              ํ๏.ํ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐำนกำรเดຌรับอนุญำต฿หຌลำศึกษำจำกหัวหนຌำ
สวนรำชกำร/หนวยงำนตຌนสังกัด฿หຌส ำนักงำน ก.พ. กอนดินทำงเปศึกษำ 
  ํ๏.๎  ผู ຌม ีส ิทธ ิเดຌร ับทุนจะตຌองดินทำงเปศึกษำภำย฿นดือนกันยำยน ๎๑๒์ 

มิฉะนัๅน จะถูกพิกถอนกำร฿หຌทุน 

 ํ๐.  กำรพิกถอนกำร฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
   ํ๐.ํ  เมผำนกำรตรวจสุขภำพละอนำมยัจำกคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ. 

   ํ๐.๎ หลีกลีไยง ละลยกำรรำยงำนตัว กำรอบรม ละกำรท ำสัญญำตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. 

ก ำหนด 

   ํ๐.๏ ปຓนผูຌมีควำมประพฤติสืไอมสียหรือเมอยู฿นมำตรฐำน หรือเมหมำะสม หรือเม
ประพฤติตนตำมนวทำงทีไ ก.พ. ก ำหนด 

   ํ๐.๐ ปຓนผูຌขำดคุณสมบัติตำมขຌอ ๏ 

   ํ๐.๑ หลีกลีไยง หรือพยำยำมหลีกลีไยงก ำหนดกำรดินทำงเปศึกษำ 

   ํ๐.๒ เมสำมำรถดินทำงเปศึกษำ ภำย฿นดือนกันยำยน ๎๑๒์ 

 

 

      

       (ลงช่ือ)            

ประกำศ  ณ  วันทีไ   ๎ํ   กันยำยน  พ.ศ. ๎๑๑๕ 

ิลงชืไอี                พัชรภำกร  ทวกุล 

 (หมอมหลวงพัชรภำกร  ทวกุล) 

รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน 

ลขำธิกำร ก.พ. 
      ส ำนำถูกตຌอง 

 
ินำงสำวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิศษ 



 

 

รำยชื่อสวนรำชกำร/หนวยงำนของรฐัตຌนสงักดัของขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำที่ของรัฐผูຌมีสิทธสิมัคร 
รับทุนรัฐบำลส ำหรบัผูຌที่เดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ 

ิรวม ํ๔ํ หนวยงำน สวนรำชกำร ํ๏๕ ละหนวยงำนของรัฐ ๐๎ หนวยงำน) 
 

ล ำดับที ่ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

ํ.  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
๎.  กรมประชำสัมพันธ์ 
๏.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค 

๐.  ส ำนักงำนลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
๑.  ส ำนักลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๒.  ส ำนักขำวกรองหงชำติ 
๓.  ส ำนักงบประมำณ 

๔.  ส ำนักงำนสภำควำมมัไนคงหงชำติ 
๕.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ํ์. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน 

ํํ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

ํ๎. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
ํ๏. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
ํ๐. กรมธนำรักษ์ 
ํ๑. กรมบัญชีกลำง 
ํ๒. กรมศุลกำกร 

ํ๓. กรมสรรพสำมิต 

ํ๔. กรมสรรพำกร 

ํ๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ 

๎์. ส ำนักงำนบริหำรหนีๅสำธำรณะ 

๎ํ. ส ำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง 
๎๎. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรตำงประทศ 

๎๏. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ 

๎๐. กรมพลศึกษำ 
๎๑. กรมกำรทองทีไยว 

อกสำรนบ 
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ล ำดับที ่ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

๎๒. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์ 
๎๓. กรมพัฒนำสังคมละสวสัดิกำร 
๎๔. กรมกิจกำรสตรีละสถำบันครอบครัว 

๎๕. กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

๏์. กรมกิจกำรดใกละยำวชน 

๏ํ. กรมกิจกำรผูຌสูงอำยุ 

๏๎. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 

๏๏. กรมชลประทำน 

๏๐. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
๏๑. กรมประมง 
๏๒. กรมปศุสัตว์ 
๏๓. กรมพัฒนำทีไดิน 

๏๔. กรมวิชำกำรกษตร 
๏๕. กรมสงสริมกำรกษตร 

๐์. กรมสงสริมสหกรณ์ 

๐ํ. ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๐๎. ส ำนักงำนมำตรฐำนสินคຌำกษตรละอำหำรหงชำติ 
๐๏. ส ำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร 

๐๐. กรมกำรขຌำว 

๐๑. กรมหมอนเหม 

๐๒. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 

๐๓. กรมกำรขนสงทำงบก 

๐๔. กรมทำอำกำศยำน 

๐๕. กรมจຌำทำ 
๑์. กรมทำงหลวง 
๑ํ. กรมทำงหลวงชนบท 

๑๎. ส ำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร 

๑๏. กรมฝนหลวงละกำรบินกษตร 
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ล ำดับที ่ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

๑๐. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

๑๑. กรมควบคุมมลพิษ 

๑๒. กรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝัດง 
๑๓. กรมทรัพยำกรธรณี 
๑๔. กรมทรัพยำกรนๅ ำ 
๑๕. กรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำล 

๒์. กรมปຆำเมຌ 
๒ํ. กรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม 

๒๎. กรมอุทยำนหงชำติ  สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช 

๒๏. ส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

๒๐. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

๒๑. กรมอุตุนิยมวิทยำ 
๒๒. ส ำนักงำนสถิติหงชำติ 
๒๓. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน 

๒๔. กรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน 

๒๕. กรมชืๅอพลิงธรรมชำติ 
๓์. กรมธุรกิจพลังงำน 

๓ํ. ส ำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน 

๓๎. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
๓๏. กรมกำรคຌำตำงประทศ 

๓๐. กรมกำรคຌำภำย฿น 

๓๑. กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ 

๓๒. กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

๓๓. กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ 
๓๔. กรมสงสริมกำรคຌำระหวำงประทศ 

๓๕. ส ำนักงำนนยบำยละยุทธศำสตร์กำรคຌำ 
๔์. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

๔ํ. กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับที ่ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

๔๎. กรมพัฒนำชุมชน 

๔๏. กรมทีไดิน 

๔๐. กรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย 

๔๑. กรมยธำธิกำรละผังมือง 
๔๒. กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน 

๔๓. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๔๔. กรมคุมประพฤติ 
๔๕. กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ 

๕์. กรมบังคับคดี 
๕ํ. กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน 

๕๎. กรมรำชทัณฑ์ 

๕๏. กรมสอบสวนคดีพิศษ 

๕๐. ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

๕๑. สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 
๕๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมยำสพติด 

๕๓. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริต฿นภำครัฐ 

๕๔. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงรงงำน 

๕๕. กรมกำรจัดหำงำน 

ํ์์. กรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน 

ํ์ํ. กรมพัฒนำฝีมือรงงำน 

ํ์๎. ส ำนักงำนประกันสังคม 

ํ์๏. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ํ์๐. กรมกำรศำสนำ 
ํ์๑. กรมศิลปำกร 

ํ์๒. กรมสงสริมวัฒนธรรม 

ํ์๓. ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

ํ์๔. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
ํ์๕. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
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ล ำดับที ่ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

ํํ์. ส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ 
ํํํ. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ํํ๎. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

ํํ๏. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 
ํํ๐. ส ำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
ํํ๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ํํ๒. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ํํ๓. กรมกำรพทย์ 

ํํ๔. กรมควบคุมรค 

ํํ๕. กรมกำรพทย์ผนเทยละกำรพทย์ทำงลือก 

ํ๎์. กรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
ํ๎ํ. กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

ํ๎๎. กรมสุขภำพจิต 

ํ๎๏. กรมอนำมัย 

ํ๎๐. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ 

ํ๎๑. ส ำนักงำนปลดักระทรวงอุตสำหกรรม 

ํ๎๒. กรมรงงำนอุตสำหกรรม 

ํ๎๓. กรมสงสริมอุตสำหกรรม 

ํ๎๔. กรมอุตสำหกรรมพืๅนฐำนละกำรหมืองร 
ํ๎๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอຌอยละนๅ ำตำลทรำย 

ํ๏์. ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

ํ๏ํ. ส ำนักงำนศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

ํ๏๎. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรลงทุน 

ํ๏๏. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 
ํ๏๐. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิศษพืไอประสำนงำนครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชด ำริ 
ํ๏๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยหงชำติ 
ํ๏๒. ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 
ํ๏๓. ส ำนักงำนต ำรวจหงชำติ 
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ล ำดับที ่ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

ํ๏๔. ส ำนักงำนสภำทีไปรึกษำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
ํ๏๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรฟอกงิน 

ํ๐์. ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนละประมินคุณภำพกำรศึกษำ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๐ํ. สถำบันวิจัยละพัฒนำพืๅนทีไสูง ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๐๎. ส ำนักงำนพัฒนำทคนลยีอวกำศละภูมิสำรสนทศ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๐๏. รงรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 
ํ๐๐. สถำบันวิจัยสงซินครตรอน ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๐๑. ส ำนักงำนลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ํ๐๒. ส ำนักงำนกำรตรวจงินผนดิน 

ํ๐๓. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ํ๐๔. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรลือกตัๅง 
ํ๐๕. ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 

ํ๑์. ส ำนักงำนศำลปกครอง 
ํ๑ํ. ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

ํ๑๎. ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

ํ๑๏. สถำบันพระปกกลຌำ 
ํ๑๐. ส ำนักงำนพัฒนำศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๑๑. ส ำนักงำนสงสริมละกำรจัดประชุมละนิทรรศกำร ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๑๒. องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืๅนทีไพิศษพืไอกำรทองทีไยวอยำงยัไงยืน ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๑๓. ส ำนักงำนบริหำรละพัฒนำองค์ควำมรูຌ 
ํ๑๔. ส ำนักงำนควำมรวมมือพัฒนำศรษฐกิจกับประทศพืไอนบຌำน ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๑๕. สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒์. ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรกษตร ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒ํ. องค์กำรบริหำรจัดกำรกຍำซรือนกระจก ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒๎. ส ำนักงำนสงสริมอุตสำหกรรมซอฟต์วร์หงชำติ 
ํ๒๏. สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒๐. ศูนย์สงสริมศิลปำชีพระหวำงประทศ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒๑. สถำบันวิจัยละพัฒนำอัญมณีละครืไองประดับหงชำติ ิองค์กำรมหำชนี 
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ล ำดับที ่ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

ํ๒๒. ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒๓. สถำบันทคนลยีนิวคลียร์หงชำติ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒๔. สถำบันระหวำงประทศพืไอกำรคຌำละกำรพัฒนำ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒๕. สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำหงชำติ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๓์. รงพยำบำลบຌำนพຌว ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๓ํ. ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

ํ๓๎. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ 
ํ๓๏. สถำบันมำตรวิทยำหงชำติ 
ํ๓๐. ส ำนักงำนนวัตกรรมหงชำติ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๓๑. สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

ํ๓๒. ส ำนักงำนลขำธกิำรสภำผูຌทนรำษฎร 

ํ๓๓. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ 
ํ๓๔. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยสียง กิจกำรทรทัศน์ ละกิจกำรทรคมนำคม

หงชำติ 
ํ๓๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขຌอมูลขำวสำรของรำชกำร 

ํ๔์. สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์หงชำติ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๔ํ. สถำบันทคนลยีปງองกันประทศ ิองค์กำรมหำชนี 
 


