(สําเนา)

ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ$น
The Young Leaders’ Program (YLP) (School of Government)
ประจําป<การศึกษา ๒๕๖๐
-------------------ดวย สํานักงาน ก.พ. ไดรับแจงจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจําประเทศไทยว%า ในป'การศึกษา
๒๕๖๐ (๒๐๑๗) รัฐบาลญี่ปุ"นประสงค4จะใหทุนการศึกษาแก%ขาราชการพลเรือนสามัญ ระยะเวลาการศึกษา ๑ ป'
ระหว%างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดต%อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร ทุนรัฐบาลญี่ปุ"นเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Public Administration
หรือ Public Policy ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ"น
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
ผูมีสิทธิสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปVนขาราชการพลเรือนสามัญที่ สังกัดส%วนราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐที่ สังกั ด
หน%วยงานของรัฐ ตามเอกสารแนบ โดยเจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ประจํามิไดรวมถึงผูปฏิบัติงานที่เปVนลูกจาง
๒.๒ มีอายุไม%เกิน ๔๐ ป' (นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๒.๓ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท%า และมีผลการศึกษาในเกณฑ4 ดี
หรือดีมาก
๒.๔ มีประสบการณ4การทํางานในส%วนราชการ ไม%นอยกว%า ๓ ป' (หากมีประสบการณ4
๕ ป'ขึ้นไป จะไดรับการพิจารณาเปVนกรณีพิเศษ)
๒.๕ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ไดคะแนนไม%ต่ํากว%า ๗๙ (iBT) หรือ ๕๕๐ (PBT)
หรือ IELTS (Academic) ไม%ต่ํากว%า ๖.๐ ซึ่งมีอายุไม%เกิน ๒ ป' นับถึงวันปfดรับสมัคร (วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๒.๖ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ4
๓. การรับสมัคร
๓.๑ การขอรับเอกสารการสมัคร ผูประสงค4จะสมัครขอรับใบสมัครและเอกสารต%าง ๆ
ดวยตนเองไดที่กลุ%มงานบริหารการสอบทุน ศูนย4สรรหาและเลือกสรร อาคารสํานักงาน ก.พ. ชั้น ๘ สํานักงาน ก.พ.

๒

ถนนติวานนท4 อําเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ตั้ง แตMบัด นี้จ นถึง วันที่ ๑๐ ตุล าคม ๒๕๕๙ โดยนํา
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ระบุในขอ ๒.๕ มาแสดงตMอเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.
เพื่อขอรับใบสมัคร หรือหากผูใดไมMมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษขางตนแตMประสงค[จะสมัครเขารับการคัดเลือก
ใหนําหลักฐานการสมัครสอบภาษาอัง กฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่กําหนดสอบภายในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๙ มาแสดงตMอเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. แทน
๓.๒ กําหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผูสมัครจะตองกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครคัดเลือกใหครบถวนและถู กตอง พรอมทั้งลงลายมื อชื่อดวยตนเอง และส%งใบสมัคร หลักฐานและ
เอกสารต% าง ๆ ไปที่ กลุ% มงานบริหารการสอบทุ น ศู นย4 สรรหาและเลื อกสรร สํ านั กงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑
ถนนติวานนท4 ตําบลตลาดขวัญ อํา เภอเมือง จังหวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวัน ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ทางไปรษณี ย[ ล งทะเบี ย นดM ว นพิ เ ศษ (EMS) โดยสํ า นั ก งาน ก.พ. จะถื อวั น ที่ ที่ ทํ า การไปรษณี ย4 ต นทาง
ประทับตรารับเอกสารเปVนสําคัญ และหากผูสมัครนําส%งเอกสารเอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ%มงานสารบรรณ
สํานักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเปVนสําคัญ
๓.๓ หลักฐานและเอกสารที่จะตองสMงใหสํานักงาน ก.พ. มีดังนี้
(๑) ใบสมัคร (ตามแบบที่รัฐบาลญี่ปุ"นกําหนด) พรอมติดรูปถ%ายภาพสี ๖x๔ ซ.ม.
ซึ่งถ%ายไวไม%เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ชุด และสําเนาใบสมัครพรอมติดรูปถ%ายภาพสี จํานวน ๔ ชุด
(๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษ
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา จํานวน ๔ ชุด
(๓) สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองสํ า เร็ จ การศึ ก ษาฉบั บ
ภาษาอังกฤษที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา จํานวน ๔ ชุด
(๔) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาโดยตรงจํานวน ๑ ท%าน (ตามแบบที่รัฐบาล
ญี่ปุ"นกําหนด) จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา จํานวน ๔ ชุด
(๕) หนังสือรับ รองจากอาจารย4ที่ป รึก ษาหรือผูบังคับบัญ ชาจํา นวน ๑ ท%า น
(ตามแบบที่รัฐบาลญี่ปุ"นกําหนด) จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา จํานวน ๔ ชุด
(๖) ใบรับรองสุขภาพ (ตามแบบที่รัฐบาลญี่ปุ"นกําหนด) จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา
จํานวน ๔ ชุด
(๗) เรียงความซึ่งมีความยาวประมาณ ๓ หนากระดาษ A4 เกี่ยวกับเหตุผลใน
การสมัคร แผนและเปnา หมายในอนาคต รวมทั้ง ความคาดหวัง จากการศึก ษาในหลัก สูตรนี้ จํา นวน ๑ ชุด
พรอมสําเนา จํานวน ๔ ชุด
(๘) สําเนาหนังสือเดินทางจํานวน ๕ ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู%แลว) หรือ
สําเนาทะเบียนบานจํานวน ๕ ชุด หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๕ ชุด

๓

(๙) สําเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ระบุไวในขอ ๒.๕ จํานวน ๕ ชุด หาก
ยังไม%มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ใหแจงต%อเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. ว%าจะไดรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ในวันที่เท%าใด ทั้งนี้เพื่อเปVนขอมูลประกอบการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจําประเทศไทย
(๑๐) คํา ตอบตามชุดคําถาม (Essay Questions) จํานวน ๑ ชุด พรอมสํา เนา
จํานวน ๔ ชุด
(๑๑) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน
จากหัวหนาส%วนราชการตนสังกัด โดยใชแบบฟอร4ม สนง. ก.พ. ๕
(๑๒) ประวัติส%วนตัวเปVนภาษาอังกฤษ (Curriculum Vitae)
* ในการกรอกเอกสารต%าง ๆ ขอใหจัดพิมพ4 หรือเขียนดวยลายมือที่อ%านง%าย
และใหกรอกเอกสารเปVนภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใชกระดาษขนาด A4
๔. วิธีการคัดเลือกผูไดรับทุน
๔.๑ สํานักงาน ก.พ. จะเสนอรายชื่อผูสมัครไปที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจํา
ประเทศไทย
๔.๒ ผูทรงคุณวุฒิจาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
จะเปVนผูประเมินใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต%าง ๆ และจะสัมภาษณ4ผูมีคุณสมบัติครบถวน ณ ประเทศไทย
ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
๔.๓ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจําประเทศไทย จะเสนอรายชื่อผูผ%านการคัดเลือกจาก
ขอ ๔.๒ ไปยังคณะกรรมการ Young Leaders’ Program ประเทศญี่ปุ"น ซึ่งจะเปVนผูคัดเลือกผูไดรับทุนอีกครั้งหนึ่ง
๔.๔ สถานเอกอัค รราชทูต ญี่ปุ"น ประจํา ประเทศไทย จะแจงผลการคัดเลือกไปยัง
สํานักงาน ก.พ. และผูไดรับทุน ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๐
๕. การเพิกถอนทุน
รัฐบาลญี่ปุ"นจะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก%ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๕.๑ ตองเขารับราชการทหาร ในระหว%างที่ไปศึกษา
๕.๒ ไม%สามารถเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ"นไดตามวันที่มหาวิทยาลัยในประเทศ
ญี่ปุ"นกําหนด
๕.๓ ไดลงทะเบียนเรียนเปVนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ"น หรือ มีแผนที่จะ
ลงทะเบียนเรียนในฐานะนักเรียนนานาชาติดวยทุนส%วนตัว ในระหว%างที่ไดรับทุนจาก GRIPS หรือ ในขณะที่
กําลังศึกษาอยู%
๕.๔ พนจากการเปVนขาราชการพลเรือนสามัญในช%วงเวลาระหว%างการสมัครคัดเลือก
หรือก%อนที่จะสําเร็จการศึกษาตามที่ไดรับทุน
๕.๕ ผูไดรับทุนส%งหลักฐาน และเอกสารที่ใชในการสมัครที่เปVนเท็จ

๔

๕.๖ ผูไดรับทุนละเมิดสัญญาที่ทํากับรัฐบาลญี่ปุ"น
๕.๗ ผูไดรับทุนมีผลการเรียนที่ต่ํากว%ามาตรฐาน หรืออาจารย4ที่ปรึกษาใหความเห็นว%า
ผูรับทุนไม%สามารถจะสําเร็จการศึกษาไดตามที่หลักสูตรกําหนด
๕.๘ สถานะของผูรับทุนไดเปลี่ยนไปจาก “College Student” ตามวรรคที่ ๑ - ๔ ของ
Appendix to the Immigration Control and Refugee Recognition Act
๕.๙ ผูรับทุนไดรับทุนจากหน%วยงานอื่น ๆ ยกเวน กรณีที่ไดรับทุนช%วยเหลือการทําวิจัย
๕.๑๐ รัฐบาลไทยขอใหรัฐบาลญี่ปุ"นเพิกถอนการใหทุนแก%ผูไดรับทุน
๖. เงื่อนไขการรับทุน
ทุนการศึกษานี้เปVนทุนที่ใหโดยรัฐบาลญี่ปุ"น ซึ่งไม%มีขอผูกพัน หากผูที่ไดรับการคัดเลือกแลว
ไมMสามารถรับ เงื่อ นไขและสละสิท ธิการรับ ทุนในภายหลัง จะเป^นการกระทบกระเทือนถึงชื่อ เสีย งของ
ประเทศไทยและโอกาสไดรับความชMวยเหลือในลักษณะดังกลMาว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)

พัชรภากร เทวกุล

(หม%อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

สําเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบ

ผูมีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน YLP ประจําป!การศึกษา ๒๕๖๐
เป)นขาราชการพลเรือนสามัญที่สังกัดส.วนราชการ จํานวน ๑๓๙ แห.ง ดังต.อไปนี้
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

ส.วนราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักข+าวกรองแห+งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห+งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการต+างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงการท+องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการท+องเที่ยว
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลําดับที่
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.

ส.วนราชการ
กรมส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการผูสูงอายุ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมส+งเสริมการเกษตร
กรมส+งเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห+งชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขาว
กรมหม+อนไหม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมการขนส+งทางบก
กรมท+าอากาศยาน
กรมเจาท+า
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส+งและจราจร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝEFง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

ลําดับที่
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.

ส.วนราชการ
กรมปGาไม
กรมส+งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแห+งชาติ สัตวปGา และพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแห+งชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาต+างประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหว+างประเทศ
กรมทรัพยสินทางปEญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมส+งเสริมการคาระหว+างประเทศ
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส+งเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี

ลําดับที่
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.

ส.วนราชการ
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปIองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปIองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝKมือแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส+งเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร+วมสมัย
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลําดับที่
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.

ลําดับที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ส.วนราชการ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส+งเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร+
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการส+งเสริมการลงทุน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห+งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการปIองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
เป)นเจาหนาที่ของรัฐที่สังกัดหน.วยงานของรัฐ จํานวน ๓๙ หน.วยงาน ดังต.อไปนี้
หน.วยงานของรัฐ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานการตรวจเงินแผ+นดิน
สํานักงาน ป.ป.ช.
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานอัยการสูงสุด

ลําดับที่

หน.วยงานของรัฐ
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๒๖.
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๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

สถาบันพระปกเกลา
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
สํานักงานส+งเสริมและการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพือ่ การท+องเทีย่ วอย+างยั่งยืน (องคการมหาชน)
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
สํานักงานความร+วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
องคการบริหารจัดการกPาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
สํานักงานส+งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแห+งชาติ
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)
ศูนยส+งเสริมศิลปาชีพระหว+างประเทศ (องคการมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห+งชาติ (องคการมหาชน)
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแห+งชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันระหว+างประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห+งชาติ (องคการมหาชน)
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห+งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห+งชาติ
สํานักงานนวัตกรรมแห+งชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห+งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลข+าวสารของราชการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแห+งชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีปIองกันประเทศ (องคการมหาชน)

