ิสำนำี
ประกำศสำนักงำน ก.พ.
รื่อง รับสมัครคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญหรือจຌำหนຌำที่ของรัฐพื่อรับทุนรัฐบำล
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๕ ิพิ่มติมี
(ทุนสำหรับผูຌที่เดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ)

-------------------------ดຌวยสำนักงำน ก.พ. จะดำนินกำรคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ หรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ
พืไอรับทุนรัฐบำล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๕ ิพิไมติมี ิทุนสำหรับผูຌทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำ
จำกสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศี ฉะนัๅน อำศัยอำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ (๕) หงพระรำชบัญญัติ
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วำดຌวยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกำศ
รับสมัครคัดลือก ละกำหนดวิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนที่รับสมัคร
ทุนสำหรับผูຌที่เดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำจำกสถำบัน฿นตำงประทศ
ระดับปริญญำ
ท หรือ อก
สำขำวิชำ
ทุกสำขำวิชำ
ณ ตำงประทศ
จำนวน ๏ ทุน
๎. ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน
๎.ํ ผูຌ รั บทุ นจะตຌองกลั บมำปฏิบั ติรำชกำร/ปฏิ บั ติ งำน ณ ส วนรำชกำร/หน ว ยงำน
ตຌนสังกัดปຓนระยะวลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำของระยะวลำทีไเดຌรับทุน
๎.๎ กรณีผู ຌร ับ ทุน เมก ลับ มำทำประยชน์฿ หຌ กร ำชกำรตำมสัญ ญำทีไเ ดຌทำเวຌก ับ
สำนักงำน ก.พ. นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทำของจำนวน
งินทุนดังกลำว฿หຌปຓนบีๅยปรับอีกดຌวย
๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก
๏.ํ ปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญผูຌดำรงตำหนงประภทวิชำกำร หรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ
ทีไสังกัดสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ ตำมอกสำรนบ ดยจຌำหนຌำทีไของรัฐ หมำยถึง ขຌำรำชกำร พนักงำน
จຌำหนຌำทีไซึไงปฏิบัติหนຌำทีไประจำมิเดຌรวมถึงผูຌปฏิบัติงำนทีไปຓนลูกจຌำง
๏.๎ อำยุเมกิน ๐์ ปี นับถึงวันทีปไ ຂดรับสมัคร ิํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ี

-๎๏.๏ ปຓนผูຌมีวุฒิกำรศึกษำ ดังนีๅ
ิํี ทุนศึกษำระดับปริญญำท ปຓนผูຌเดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบ
เดຌ฿นระดับดียวกัน
ิ๎ี ทุนศึกษำระดับปริญญำอก ปຓนผูຌเดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบ
เดຌ฿นระดับดียวกัน
๏.๐ ปฏิบัติรำชกำรหรือ ปฏิบัติงำนมำลຌวเมนຌอยกวำ ๎ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับ สมัคร
ิํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ี
๏.๑ ปຓนผูຌมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละควำมประพฤติดี
๏.๒ ปຓนผูຌทีไปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไดຌวยควำมรับผิดชอบ อุทิศละสียสละ
๏.๓ หำกคยเปศึกษำหรือฝຄ กอบรมดຌวยทุนรัฐบำล ิก.พ.ี มำลຌว ตຌองกลับมำปฏิบัติ
รำชกำรลຌวเมนຌอยกวำ ํ ปี นับถึงวันทีปไ ຂดรับสมัคร ิํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ี
๏.๔ ปຓ น ผูຌ ทีไ เ ดຌ รั บ กำรตอบรั บ ฿หຌ  ขຌ ำ ศึ ก ษำดยเม มี  งื่ อ นเข฿นระดั บ ปริ ญ ญำท
หรืออก ฿นสำขำวิชำละสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ ทีไ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ฿หຌบรรจุขຌำรับรำชกำรเดຌ
ดยกำหนดปຂด ภำคกำรศึก ษำภำยหลัง จำกวัน ทีไ ํ๑ มีน ำคม ๎๑๒์ ละจะตຌอ งดิน ทำงเปศึก ษำ
ภำย฿นวัน ทีไ ๏์ กันยำยน ๎๑๒์
๏.๕ สำหรับผูຌทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌเปศึกษำตอ฿นระดับปริญญำท ผูຌสมัครคัดลือก
จะตຌองปຓนผูຌซึไงเมคยเดຌรับปริญญำท หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำละวิชำอก
หรือนຌนทำงดียวกับสำขำวิชำทีไจะเปศึกษำ
๐. กำรรับสมัครคัดลือก
๐.ํ รับสมัครตัๅงตบัดนีๅจนถึงวันทีไ ํ๑ มีนำคม ๎๑๒์
๐.๎ ผูຌทีไประสงค์จะสมัครรับทุนดังกลำว ตຌองสมัครเปยังสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ
฿นสำขำวิชำทีไมีควำมสำคัญ ปຓนควำมตຌองกำรละปຓนประยชน์ตอภำรกิจของสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
ทีไสังกัดอยู ละเดຌ รั บ กำรตอบรั บ จำกสถำบั น ฿หຌ  ขຌ ำ ศึ ก ษำดยเมมีงื่อนเข จึงจะยืไนอกสำรละหลักฐำน
กำรสมัครเดຌ ดย download บบสดงควำมจำนงสมัครคัดลือ กละบบฟอร์มอืไน โ จำกวใบ เซต์ของ
สำนักงำน ก.พ. ทีไ http://www.ocsc.go.th หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ทุนฝຄกอบรม หัวขຌอยอย ทุนศึกษำตอ
ิขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำทีไของรัฐี
๐.๏ กำรสงอกสำรกำรสมัคร
ผูຌป ระสงค์จะสมัครคัดลือกซึไงมีคุณสมบั ติตรงตำมทีไกำหนด ฿หຌยืไน บบสดง
ควำมจำนงสมัครคัดลือกพรຌอมอกสำรละหลักฐำนตำง โ ทำงเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ (EMS) ดยสงเปยัง
กลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำละลือกสรร สำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ หมู ๐ ถนนติวำนนท์ ตำบล
ตลำดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ดยขียนวงลใบเวຌทีไมุมซอง฿หຌหในชัดจนวำ ทุนสำหรับ
ผูຌทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ ภำย฿นวันทีไ ํ๑ มีนำคม ๎๑๒์

-๏ทัๅงนีๅ สำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไทีไทำกำรเปรษณีย์ตຌนทำงประทับตรำรับอกสำร
ของผูຌสมัครคัดลือกปຓนสำคั ญ ละหำกผูຌสมัครคัดลือกยืไนอกสำรดຌวยตนอง สำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไ
ทีไก ลุม งำนสำรบรรณ สำนัก งำน ก.พ. ประทับ ตรำรับ อกสำรปຓน สำคัญ สำหรับ อกสำรที่สง หลัง วัน ที่
ํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ จะเมเดຌรับกำรพิจำรณำ
๐.๐ อกสำร ละหลักฐำนทีไ฿ชຌ฿นกำรสมัคร มีดังนีๅ
(ํ) บบสดงควำมจำนงสมัครคัดลือก พรຌอมติดรูปถำยหนຌำตรงเมสวมหมวก
ละเมสวมวนตำดำขนำด ํ x ํ.๑ นิๅวจำนวน ํ รูป ถำยเวຌเมกิน ํ ปี
(๎) หนังสือตอบรับ ฿หຌขຌำศึกษำดยเมมีงืไอนเข ตำมขຌอ ๏.๔ ดยจะตຌองระบุ
สำขำวิชำ ระดับกำรศึกษำ พรຌ อมทัๅงวันปຂดภำคกำรศึกษำเวຌดຌวย
ิ๏ี หลักสูตรกำรศึกษำพรຌอมกณฑ์กำรวัดผลของสถำนศึกษำทีไเดຌรับกำรตอบรับ
฿หຌขຌำศึกษำ
ิ๐ี ฿นกรณีทีไกำหนด฿หຌมีกำรทำวิจัย ฿หຌยืไนหลักฐำนหัวขຌอวิจัยหรือครงวิทยำนิพนธ์
จำนวน ํ ชุด (ถຌำมี)
ิ๑ี สำนำผลกำรสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ทีไ฿ชຌ฿นกำรสมัครขຌำ
ศึกษำตอ฿นสถำนศึกษำ หรือภำษำอืไน (ถຌำมี)
ิ๒ี สำนำผลกำรสอบ GRE หรือ GMAT (ถຌำมี)
ิ๓ี หนังสือรับรองจำกอำจำรย์ทีไปรึกษำหรืออำจำรย์ผูຌคยสอน จำนวน ๎ ทำน
รวม ๎ ฉบับ ิ฿หຌ฿ชຌบบฟอร์ม OCSC ํี
ิ๔ี อกสำรซึไงปຓนผลงำนทำงวิชำกำร หรือกิจกรรมทำงกำรศึกษำ ิถຌำมีี
ิ๕ี รียงควำม฿นหัว ขຌอ ควำมตัๅง฿จหรือหตุผล฿นกำรศึกษำตอตำงประทศ
ละกำรนำควำมรูຌทีไเดຌจำกกำรศึกษำมำ฿ชຌประยชน์฿นรำชกำร ปຓนภำษำเทย จำนวนเมกิน ๎ หนຌำกระดำษ Aไ
ิบบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ํ๒ ระยะหำงระหวำงบรรทัด Single space) ละจะตຌองลงนำมดຌวย
ลำยมือรับรองวำปຓนผูຌจัดทำรียงควำมดังกลำวดຌวยตนอง
ิํ์ี ส ำนำปริ ญ ญำบั ต รหรื อ ประกำศนี ย บั ต ร พรຌ อ มส ำนำระบี ย นสดง
ผลกำรรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ฿นระดับปริญญำตรี ละ/หรือปริญญำท ทีไผูຌสมัคร
สำรใจกำรศึกษำ จำนวนอยำงละ ํ ชุด
ิํํ) ประวัติสวนตัวของผูຌสมัคร (Resume) ปຓนภำษำเทย
ิํ๎ี สำนำทะบียนบຌำน หรือสำนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำนำหนังสือ
ดินทำงเทย (Passport) อยำง฿ดอยำงหนึไง จำนวน ํ ชุด
ิํ๏ี สำนำบัตรประจำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ จำนวน ํ ชุด
(ํ๐) หนังสืออนุญำต฿หຌสมัครคัดลือกจำกหัวหนຌำสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
ตำมบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๒

-๐ิํ๑ี หนังสือรับรองจำกหัวหนຌำสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ วำปຓนผูຌทีไปฏิบัติ
ภำรกิจประจำทีไรับผิดชอบหรือจะมอบหมำยภำรกิจประจำ฿หຌรับผิดชอบทีไกีไยวขຌองกับสำขำวิชำทีไจะเปศึกษำ
ละรับรองวำสำขำทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำปຓนสำขำวิชำทีไมีควำมสำคัญ ปຓนควำมตຌองกำรละปຓนประยชน์
ตอภำรกิจของส ว นรำชกำร/หน ว ยงำนของรั ฐ ละปຓ น สำขำวิช ำทีไ กำหนดเวຌปຓ นคุณสมบั ติฉพำะส ำหรั บ
ตำหนงของผูຌสมัครรับทุนตำมบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๒.ํ
สำนำหลักฐำนทุกฉบับ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกขียนรับรองวำ สำนำถูกตຌอง
ละลงชื่อกำกับเวຌดຌวย
ผูຌ ส มั ค รคั ด ลื อ กจะตຌ อ งตรวจสอบละรั บ รองตนองว ำ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตำม
ประกำศรับสมัครจริง มืไอคณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกเดຌตรวจสอบคุณสมบัติจำกอกสำรละหลักฐำนลຌว
ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัคร กใจะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติทันที
สำหรับผูຌสมัครคัดลือกทีไมีควำมพิกำรทำงกำรหใน ทำงกำรเดຌยินหรือสืไอควำมหมำย
ทำงกำรคลืไอนเหวหรือทำงรำงกำย ตำมประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์ รืไอง
ประภทละหลักกณฑ์ควำมพิกำร พ.ศ. ๎๑๑๎ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงำน ก.พ. จะพยำยำมจัดหำสิไงอำนวย
ควำมสะดวก฿หຌ฿นวันสัมภำษณ์ตำมทีไเดຌจຌง฿หຌสำนักงำน ก.พ. ทรำบ ละตำมทีไสำนักงำน ก.พ. หในสมควร
๑. กำรตงตัๅงกรรมกำรกี่ยวกับกำรคัดลือก
๑.ํ ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรัฐบำล
ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ
๑.๎ คณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกจำก
อกสำรหลักฐำน ละตัดสินปัญหำกีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกละปัญหำอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นกำรดำนินกำร
คัดลือกทีไเมขัดกับประกำศรับ สมัคร ประกำศรำยชืไอผูຌส มัคร ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรสัมภำษณ์
ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
๑.๏ คณะกรรมกำรดำนิน กำรคัดลือกฯ ตงตัๅงคณะกรรมกำรกลัไนกรองอกสำร
กำรสมัครละคณะกรรมกำรสัมภำษณ์
๒. กำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสิน
กำรคัดลือกจะ฿ชຌวิธีกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน ดังนีๅ
๒.ํ กำรกลั่นกรองอกสำรกำรสมัคร จะพิจำรณำจำกขຌอมูลทีไปรำกฏ฿นบบสดง
ควำมจำนงสมัครคัดลือก ละอกสำรประกอบกำรสมัคร เดຌก ประวัติกำรศึกษำ ประวัติสวนตัว หนังสือ
รับรองจำกอำจำรย์ทีไปรึกษำ หรืออำจำรย์ผูຌ คยสอน รียงควำมทีไสดงถึงควำมตัๅง฿จหรือหตุผล฿นกำรศึกษำ
ตอตำงประทศ ละกำรนำควำมรูຌทีไเดຌจำกกำรศึกษำมำ฿ชຌป ระยชน์฿นรำชกำร ละผลงำนอืไน โ ิถຌำมีี
ซึไงปຓนผลงำนทำงวิชำกำร หรือกิจกรรมทำงกำรศึกษำซึไงสดงถึงควำมรูຌควำมสำมำรถของผูຌสมัคร

-๑๒.๎ กำรสัมภำษณ์ จะสัมภำษณ์พืไอพิจำรณำควำมหมำะสม฿นดຌำนตำง โ ชน พืๅนควำมรูຌ
ทีไจำปຓนสำหรับกำรศึกษำตอ฿นสำขำวิชำทีไสมัคร ควำมตัๅง฿จจริง ละละทัศนคติ฿นกำรรับทุนพืไอกลับมำ
ทำประยชน์฿นภำครำชกำร ควำมสำมำรถ฿นกำรสดงควำมคิดหใน ทวงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ กำรปรับตัว
ขຌำกับสังคมละสิไงวดลຌอม ชำวน์ปัญญำ ละบุคลิกภำพอยำงอืไน ปຓนตຌน
ทัๅงนีๅ ผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรสัมภำษณ์จะตຌองปຓนผูຌผำนกำรพิจำรณำกลัไนกรองจำก
คณะกรรมกำรกลัไนกรองอกสำรกำรสมัคร ละจะตຌองเปขຌำรับกำรสัมภำษณ์ตำมวัน วลำ ละสถำนที่
ทีค่ ณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกฯ กำหนด
๒.๏ ผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรสัมภำษณ์ คือ ผูຌทีไเดຌลำดับคะนนกำรกลัไนกรองอกสำรกำรสมัคร
สูงสุดลงมำตำมลำดับจำนวนเมกิน ๏ ทำของจำนวนทุน
๒.๐ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คือ ผูຌ เดຌคะนนสัมภำษณ์เมตไำกวำรຌอยละ ๓์ ดยมีคะนน
สูงสุดลงมำตำมลำดับทำจำนวนทุน
๓. กำรประกำศรำยชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
สำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชืไอฉพำะผูຌมีสิทธิเดຌรับ ทุนทำนัๅน ทำง website ของ
สำนักงำน ก.พ. ทีไ www.ocsc.go.th หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ทุนฝຄกอบรม หัวขຌอยอย ทุนศึกษำตอ ิขຌำรำชกำร/
จຌำหนຌำทีไของรัฐ ี ละจะจຌง฿หຌผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ทรำบดยตรง พรຌอมทัๅงมีห นังสือจຌงเปยังสว นรำชกำร
ของผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดຌวย
๔. กำรรำยงำนตัวละกำรอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรำยงำนตัวละขຌำรับกำรอบรมตำมทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด
๕. กำรประกำศรำยชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
กรณีมีผูຌสละสิทธิรับทุน เมสำมำรถรำยงำนตัว฿นระยะวลำทีไกำหนด ถูกพิกถอนกำร฿หຌทุน
หรือขำดคุณสมบัติทีไจะรับทุน จะมีกำรรียกผูຌทีไอยู฿นบัญชีสำรองทีไอยู฿นลำดับถัดเปพืไอรับทุนทนภำย฿น ํ ดือน
ํ์. กำรตรวจสุขภำพละอนำมัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับ ทุน ตຌองเปตรวจสุขภำพละอนำมัยกับ คณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ.
ตำมวัน วลำ ละสถำนทีไทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ ผลกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยของคณะกรรมกำร
พทย์ของ ก.พ. ฿หຌถือปຓนทีไสุด ผูຌขຌำรับกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประกำร฿ด
ํํ. กำรทำสัญญำ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญำตำมบบสัญญำทีไ ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญำเดຌ
ตอมืไอมีผลกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจำกคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวำพรຌอมทีไจะเปศึกษำตอ
ตำงประทศเดຌ

-๒ํ๎. กำรรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอทำสัญญำรียบรຌอยลຌว ละเดຌรับคำ฿ชຌจำย ชน คำตั๋ว
ดยสำรครืไองบินเป-กลับ คำ฿ชຌจำยตรียมตัวกอนดินทำง คำ฿ชຌจำยประจำดือน คำลำรียน คำหนังสือละ
อุปกรณ์กำรศึกษำ คำคอมพิวตอร์ ปຓนตຌน
ํ๏. งื่อนเขกำรรับทุน
ํ๏.ํ ผูຌมีสิทธิเดຌรับ ทุน จะตຌองสงหลักฐำนกำรเดຌรับ อนุญำต฿หຌล ำศึกษำจำกหัว หนຌำ
สวนรำชกำร/หนวยงำนตຌนสังกัด฿หຌสำนักงำน ก.พ. กอนดินทำงเปศึกษำ
ํ๏.๎ ผู ຌม ีส ิท ธิเ ดຌร ับ ทุน จะตຌอ งดิน ทำงเปศึก ษำภำย฿นดือ นกัน ยำยน ๎๑๒์
มิฉะนัๅน จะถูกพิกถอนกำร฿หຌทุน
ํ๐. กำรพิกถอนกำร฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ
ํ๐.ํ เมผำนกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจำกคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ.
ํ๐.๎ หลีกลีไยง ละลยกำรรำยงำนตัว กำรอบรม ละกำรทำสัญญำตำมทีไสำนักงำน ก.พ.
กำหนด
ํ๐.๏ ปຓนผูຌมีควำมประพฤติสืไอมสียหรือเมอยู฿นมำตรฐำน หรือเมหมำะสม หรือเม
ประพฤติตนตำมนวทำงทีไ ก.พ. กำหนด
ํ๐.๐ ปຓนผูຌขำดคุณสมบัติตำมขຌอ ๏
ํ๐.๑ หลีกลีไยง หรือพยำยำมหลีกลีไยงกำหนดกำรดินทำงเปศึกษำ
ํ๐.๒ เมสำมำรถดินทำงเปศึกษำ ภำย฿นดือนกันยำยน ๎๑๒์
ประกำศ ณ วันทีไ ๎ํ กันยำยน พ.ศ. ๎๑๑๕
ิลงชืไอี
(ลงชื่อ)

สำนำถูกตຌอง
ินำงสำวสุภร ปุริสังคหะี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิศษ

พัชรภำกร ทวกุล
(หมอมหลวงพัชรภำกร ทวกุล)
รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน
ลขำธิกำร ก.พ.

อกสำรนบ
รำยชื่อสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐตຌนสังกัดของขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำที่ของรัฐผูຌมีสิทธิสมัคร
รับทุนรัฐบำลสำหรับผูຌที่เดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ
ิรวม ํ๔ํ หนวยงำน สวนรำชกำร ํ๏๕ ละหนวยงำนของรัฐ ๐๎ หนวยงำน)
ลำดับที่
ํ.
๎.
๏.
๐.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ํ์.
ํํ.
ํ๎.
ํ๏.
ํ๐.
ํ๑.
ํ๒.
ํ๓.
ํ๔.
ํ๕.
๎์.
๎ํ.
๎๎.
๎๏.
๎๐.
๎๑.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
กรมประชำสัมพันธ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค
สำนักงำนลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
สำนักลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
สำนักขำวกรองหงชำติ
สำนักงบประมำณ
สำนักงำนสภำควำมมัไนคงหงชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
กรมธนำรักษ์
กรมบัญชีกลำง
กรมศุลกำกร
กรมสรรพสำมิต
กรมสรรพำกร
สำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ
สำนักงำนบริหำรหนีๅสำธำรณะ
สำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรตำงประทศ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ
กรมพลศึกษำ
กรมกำรทองทีไยว

ลำดับที่
๎๒.
๎๓.
๎๔.
๎๕.
๏์.
๏ํ.
๏๎.
๏๏.
๏๐.
๏๑.
๏๒.
๏๓.
๏๔.
๏๕.
๐์.
๐ํ.
๐๎.
๐๏.
๐๐.
๐๑.
๐๒.
๐๓.
๐๔.
๐๕.
๑์.
๑ํ.
๑๎.
๑๏.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์
กรมพัฒนำสังคมละสวัสดิกำร
กรมกิจกำรสตรีละสถำบันครอบครัว
กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
กรมกิจกำรดใกละยำวชน
กรมกิจกำรผูຌสูงอำยุ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์
กรมชลประทำน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนำทีไดิน
กรมวิชำกำรกษตร
กรมสงสริมกำรกษตร
กรมสงสริมสหกรณ์
สำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม
สำนักงำนมำตรฐำนสินคຌำกษตรละอำหำรหงชำติ
สำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร
กรมกำรขຌำว
กรมหมอนเหม
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
กรมกำรขนสงทำงบก
กรมทำอำกำศยำน
กรมจຌำทำ
กรมทำงหลวง
กรมทำงหลวงชนบท
สำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร
กรมฝนหลวงละกำรบินกษตร
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ลำดับที่
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๒์.
๒ํ.
๒๎.
๒๏.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๓์.
๓ํ.
๓๎.
๓๏.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๔์.
๔ํ.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝัດง
กรมทรัพยำกรธรณี
กรมทรัพยำกรนๅำ
กรมทรัพยำกรนๅำบำดำล
กรมปຆำเมຌ
กรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม
กรมอุทยำนหงชำติ สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช
สำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
สำนักงำนปลัดกระทรวงทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร
กรมอุตุนิยมวิทยำ
สำนักงำนสถิติหงชำติ
สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
กรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน
กรมชืๅอพลิงธรรมชำติ
กรมธุรกิจพลังงำน
สำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
กรมกำรคຌำตำงประทศ
กรมกำรคຌำภำย฿น
กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ
กรมสงสริมกำรคຌำระหวำงประทศ
สำนักงำนนยบำยละยุทธศำสตร์กำรคຌำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย
กรมกำรปกครอง
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ลำดับที่
๔๎.
๔๏.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๕์.
๕ํ.
๕๎.
๕๏.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
ํ์์.
ํ์ํ.
ํ์๎.
ํ์๏.
ํ์๐.
ํ์๑.
ํ์๒.
ํ์๓.
ํ์๔.
ํ์๕.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
กรมพัฒนำชุมชน
กรมทีไดิน
กรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย
กรมยธำธิกำรละผังมือง
กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน
สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน
กรมรำชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิศษ
สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
สำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมยำสพติด
สำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริต฿นภำครัฐ
สำนักงำนปลัดกระทรวงรงงำน
กรมกำรจัดหำงำน
กรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน
กรมพัฒนำฝีมือรงงำน
สำนักงำนประกันสังคม
สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมกำรศำสนำ
กรมศิลปำกร
กรมสงสริมวัฒนธรรม
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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ลำดับที่
ํํ์.
ํํํ.
ํํ๎.
ํํ๏.
ํํ๐.
ํํ๑.
ํํ๒.
ํํ๓.
ํํ๔.
ํํ๕.
ํ๎์.
ํ๎ํ.
ํ๎๎.
ํ๎๏.
ํ๎๐.
ํ๎๑.
ํ๎๒.
ํ๎๓.
ํ๎๔.
ํ๎๕.
ํ๏์.
ํ๏ํ.
ํ๏๎.
ํ๏๏.
ํ๏๐.
ํ๏๑.
ํ๏๒.
ํ๏๓.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
สำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กรมกำรพทย์
กรมควบคุมรค
กรมกำรพทย์ผนเทยละกำรพทย์ทำงลือก
กรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กรมสุขภำพจิต
กรมอนำมัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
กรมรงงำนอุตสำหกรรม
กรมสงสริมอุตสำหกรรม
กรมอุตสำหกรรมพืๅนฐำนละกำรหมืองร
สำนักงำนคณะกรรมกำรอຌอยละนๅำตำลทรำย
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
สำนักงำนศรษฐกิจอุตสำหกรรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรลงทุน
สำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพิศษพืไอประสำนงำนครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชดำริ
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยหงชำติ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
สำนักงำนตำรวจหงชำติ
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ลำดับที่
ํ๏๔.
ํ๏๕.
ํ๐์.
ํ๐ํ.
ํ๐๎.
ํ๐๏.
ํ๐๐.
ํ๐๑.
ํ๐๒.
ํ๐๓.
ํ๐๔.
ํ๐๕.
ํ๑์.
ํ๑ํ.
ํ๑๎.
ํ๑๏.
ํ๑๐.
ํ๑๑.
ํ๑๒.
ํ๑๓.
ํ๑๔.
ํ๑๕.
ํ๒์.
ํ๒ํ.
ํ๒๎.
ํ๒๏.
ํ๒๐.
ํ๒๑.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
สำนักงำนสภำทีไปรึกษำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรฟอกงิน
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนละประมินคุณภำพกำรศึกษำ ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันวิจัยละพัฒนำพืๅนทีไสูง ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนพัฒนำทคนลยีอวกำศละภูมิสำรสนทศ ิองค์กำรมหำชนี
รงรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
สถำบันวิจัยสงซินครตรอน ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักงำนกำรตรวจงินผนดิน
สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรลือกตัๅง
สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
สำนักงำนศำลปกครอง
สำนักงำนศำลยุติธรรม
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
สถำบันพระปกกลຌำ
สำนักงำนพัฒนำศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนสงสริมละกำรจัดประชุมละนิทรรศกำร ิองค์กำรมหำชนี
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืๅนทีไพิศษพืไอกำรทองทีไยวอยำงยัไงยืน ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนบริหำรละพัฒนำองค์ควำมรูຌ
สำนักงำนควำมรวมมือพัฒนำศรษฐกิจกับประทศพืไอนบຌำน ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรกษตร ิองค์กำรมหำชนี
องค์กำรบริหำรจัดกำรกຍำซรือนกระจก ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนสงสริมอุตสำหกรรมซอฟต์วร์หงชำติ
สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน ิองค์กำรมหำชนี
ศูนย์สงสริมศิลปำชีพระหวำงประทศ ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันวิจัยละพัฒนำอัญมณีละครืไองประดับหงชำติ ิองค์กำรมหำชนี
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ลำดับที่
ํ๒๒.
ํ๒๓.
ํ๒๔.
ํ๒๕.
ํ๓์.
ํ๓ํ.
ํ๓๎.
ํ๓๏.
ํ๓๐.
ํ๓๑.
ํ๓๒.
ํ๓๓.
ํ๓๔.
ํ๓๕.
ํ๔์.
ํ๔ํ.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันทคนลยีนิวคลียร์หงชำติ ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันระหวำงประทศพืไอกำรคຌำละกำรพัฒนำ ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำหงชำติ ิองค์กำรมหำชนี
รงพยำบำลบຌำนพຌว ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ
สถำบันมำตรวิทยำหงชำติ
สำนักงำนนวัตกรรมหงชำติ ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
สำนักงำนลขำธิกำรสภำผูຌทนรำษฎร
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยสียง กิจกำรทรทัศน์ ละกิจกำรทรคมนำคม
หงชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรขຌอมูลขำวสำรของรำชกำร
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์หงชำติ ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันทคนลยีปງองกันประทศ ิองค์กำรมหำชนี
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