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ประกาศส่านกังาน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนสนับสนนุความตຌองการของสวนราชการ฿นภมูภิาค ิArea-basedี ประจ่าปี 256๎  

(ทุนบุคคลทัไวเประดบัปริญญา) 
 

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

 ดຌวยส่านักงาน ก.พ. จะด่านินการสอบขงขันพืไอรับทุนสนับสนุนความตຌองการสวนราชการ฿นภูมิภาค 
ิArea-basedี ประจ่าปี 256๎ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอ่านาจตามความ฿นมาตรา 13 (9)  
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551   
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงก่าหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ  จ่านวน  ๒  หนวย   รวม  ๒  ทุน   
 (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย 1 ละรายชืไอจังหวัด฿นตละภูมิภาค 

ตามอกสารนบทຌาย 2) 
 

 2. ประทศทีไก่าหนด฿หຌเปศึกษา 
  ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะก่าหนดตามทีไส่านักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/
หนวยงานของรัฐ หจนชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาลทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของ
สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน ๆ ละ
ป็นสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการ จัดอันดับ
การศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล 
 

 3.   งืไอนเขการรบัทนุ 
  ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองปฏิบัติราชการ หรือหมุนวียนปฏิบัติราชการ฿นสวนราชการทีไอยู฿น  
สวนภูมิภาคเมนຌอยกวาระยะวลาทีไศึกษาดຌวยทุนรัฐบาล 
 

 4.   ขຌอผูกพนั฿นการรบัทนุ 
  ไ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง 
กรม หรือหนวยงานของรัฐ ทีไ ก.พ. ก่าหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 2 ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 
  ไ.โ   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา 
ทีไเดຌท่าเวຌกับส่านักงาน ก.พ. นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทา  
ของจ่านวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย 
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 5.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

  5.1  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    5.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย ใี ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะตามทีไก่าหนด 
เวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ ละรายชืไอจังหวัด฿นตละภูมิภาคตามอกสารนบทຌาย โ 
    5.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท  
      (1)  ป็นผูຌที ไก่าลังศึกษาอยู ฿นชัๅนปีสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
ปริญญาตรีเมตไ่ากวา ใ.เเ ละมืไอส่ารจจการศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว  จะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอด
หลักสูตรการศึกษาเมตไ่ากวา ใ.เเ ตามทีไเดຌก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิด
คะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ปี 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๓ ธันวาคม 25๒ํี หรือ 
      (2) ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ่ากวา ใ.เเ ตามทีไเดຌก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน
ตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ ็5.เเ 
หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๓ ธันวาคม 25๒ํี  
  5.โ  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไก่าหนดเวຌ ตามขຌอ 5.1.2 จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามา
สดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ หากผูຌ฿ดเมมี
หนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  5.3  ส่าหรับทุนทีไ฿หຌเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาท ผูຌสมัครสอบตຌองป็นผูຌซึ ไงเมคย 
เดຌรับปริญญาท หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา 
  5.4  ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางด่านินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ 
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ  
    5.5  ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศมาลຌว ตຌองป็นผูຌซึไง  
หมดภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌท่าเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร 
ิวันทีไ 2๓ ธันวาคม 25๒ํี ยกวຌน กรณีทีไสมัครสอบ฿นหนวยทุนทีไจัดสรร฿หຌกสวนราชการดียวกันกับทีไผูຌสมัครสอบนัๅน 
สังกัดอยู จะตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด  หากมิเดຌสดงหนังสือ
ดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
  5.6  ผูຌสมัครสอบทีไเดຌรับทุนอืไน ๆ พืไอศึกษาวิชา ณ ตางประทศ หรือ฿นประทศ  ละยังมี 
ขຌอผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ฿หຌสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน 
ทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว 
ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
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    5.7  ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌาราชการ ตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌ 
อนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณา 
เม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน   
  5.8 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี 
  5.9  ส่าหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอรับ
ทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501 
ละตามความ฿นขຌอ 6 ของค่าสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538 
 

 6.   การรับสมัครสอบ 
  6.1  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเดຌทีไศูนย์ ขาวส่านักงาน ก .พ . 47/111      
ถนนติวานนท์ ต่าบลตลาดขวัญ อ่าภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ละทางอินทอร์นจต฿นวจบเซต์ของส่านักงาน ก.พ. 
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ
฿นการสมัครสอบจากวจบเซต์ดังกลาว 
  6.โ  ก่าหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมคัร 
    6.โ.แ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ้  พฤศจิกายน – โ๓ ธันวาคม โ5๒  ํ
ทางอินทอร์นจต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี ปຂดวจบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 
      ิโี   กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอน 
ทีไก่าหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการช่าระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ 
       ิใี   พิมพ์บบฟอร์มการช่าระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จ่านวน แ ผน หรือ  
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกจบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  
                                    ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการช่าระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ 
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการช่าระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล  
฿นการกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ 
     6.2.2 น่าบบฟอร์มการช่าระงินเปช่าระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.  
ตัๅงตวันทีไ ้ พฤศจิกายน – ๎๔ ธันวาคม โ5๒ํ ภาย฿นวลาท่าการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์มืไอ
ช่าระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
     6.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                     (1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท 
           (2)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นจต จ่านวน 30 บาท 
       คาธรรมนยีม฿นการสมัครสอบจะเมจายคนื฿หຌเมวากรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน 
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     6.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไช่าระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจ่าตัวสอบ 
ดยจะก่าหนดลขประจ่าตัวสอบตามล่าดับของการช่าระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการช่าระงิน 
เดຌภายหลังการช่าระงิน ็ วัน  
     6.2.5 ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 
     6.2.6 การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละ 
รับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลจกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55แ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทจจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทจจตอ
จຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
  6.3  อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน 
     (1)   ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นจต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก 
เมสวมวนตาด่า ถายเวຌเมกิน 1 ปี ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
     (2) ส่านาปริญญาบัตร หรือส่านาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
พรຌอมทัๅงส่านาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
      กรณีผูຌสมัครทีไก่าลังศึกษาอยูชัๅนปีสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌน่าส่านาหนังสือ 
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมส่านาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา 
     ิใี  ส่านาบัตรประจ่าตัวประชาชน  
     ิไี  ส่านาทะบียนบຌาน ทีไมีรายชืไอผูຌสมัครสอบอยู฿นทะบียนบຌาน฿นภูมิภาคดียวกับ
หนวยทุนทีไสมัครมาลຌวเมนຌอยกวา 6 ดือน นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธันวาคม โ5๒ํี หรือส่านาระบียน
สดงผลการรียน฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาคทีไก่าหนด จ่านวน 1 ชุด   
     (5)  หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน 
จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุนตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด 
฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นขຌาราชการ หรือผูຌสมัครสอบทีไมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ ทุน  
ตຌองเดຌรับอนุญาตภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธันวาคม โ5๒ํี 
     (6)  อกสารอืไน ๆ (ถຌามี) ชน ส่านาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บส่าคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน  
     ส่านาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง ส่านาถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจ่าตัวสอบ 
ก่ากับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ - นามสกุล 
ละลขประจ่าตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
       6.4  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง ๆ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ   
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ 
 6.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ 
1 หนวยทุน  
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   6.6  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
  6.7  การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะด่านินการสอบ 
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล    
  6.8  ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการหจน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว 
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์  
ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม ส่านักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอ่านวย ความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌส่านักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไส่านักงาน ก.พ. หจนสมควร 
 

 7. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  7.1  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุน 
ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ  

   7.2   คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจ่าวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
   7.3   คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะก่าหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ 
ก่าหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน ๆ ทีไกิดขึๅน฿นการด่านินการ
สอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน  

   7.4   คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
 

  8.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบยีบละวธิกีารสอบ 
      ส่านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ แ๓ มกราคม โ56๎ ทางวจบเซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th 
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
 

 9.  การสอบละกณฑ์การตัดสิน 
      9.1  ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
     9.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   
       -  Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
     9.1.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
       ทดสอบความสามารถ฿นการวิคราะห์ละการ฿ชຌหตุผล ดยการ฿หຌ        
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดจนจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์      
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม 
 
 
 
 
 
 

http://scholar.ocsc.go.th/
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     9.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
             จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร พืไอพิจารณา 
ความหมาะสม฿นดຌานตาง ๆ ทีไจ่าป็นส่าหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจ่าป็นส่าหรับการเปศึกษาตอ 
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ 
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม   
ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ /หรือ ดยการพิจารณาประมิน  
ดຌวยวิธีการตาง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM) 
   9.2  ผูຌที ไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน  
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    9.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ่ากวาคะนนฉลีไย  (mean) 
ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    9.2.2  สอบผานวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ่ากวา
คะนนฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    9.2.3  เดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไก่าหนด 
฿นขຌอ 7.2.1 ละ 7.2.2 รียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามล่าดับ ดยคัดเวຌจ่านวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุน  

  9.3  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม 
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไ่ากวารຌอยละ 70 

   9.4  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุด 
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไ่ากวาลงมาตามล่าดับ 
   9.5  ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน 
฿หຌพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 
   9.6  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นล่าดับรก   
฿น฿บสมัครสอบกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ดหรือทุนหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 

   9.7  คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน 
  9.8 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไส่านักงาน ก.พ. 
ก่าหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌส่านักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน 

  9.9  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน 
จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นล่าดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมี สิทธิ
เดຌรับทุนทน ทัๅงนีๅ ตຌองภาย฿นระยะวลา 6 ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  9.10  กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการด่านินการสอบ 
ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
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 10. การรายงานตวัละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด 
 

 11. การตรวจสุขภาพละอนามยั 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ. ตามวัน 

วลา ละสถานทีไทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ.  
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 

 

 12. การท่าสญัญา 
        ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองท่าสัญญาตามบบสัญญาทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด ทัๅงนีๅ จะท่าสัญญาเดຌ
ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ 
 

 13. การรบังนิทนุ 
  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอท่าสัญญารียบรຌอยลຌว ละเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสาร
ครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจ่าดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน 

 

 14. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา 
  ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไส่านักงาน ก .พ. ก่าหนด ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา   
฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา 
 

 15. การสมัครสถานศึกษาละการดนิทาง 
       ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌก่าหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทางเปศึกษา 
 

 16. การพิกถอนการ฿หຌทุน 
  ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  16.1 เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 
  16.2   กรณีผูຌทีไก่าลังศึกษาอยู฿นชัๅนปีสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ 
฿นระดับดียวกัน เมส่ารจจการศึกษา฿นปีการศึกษา 25๒ํ ละ/หรือมืไอส่ารจจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไ่ากวา ใ.เเ  

  16.3   กรณีผูຌสมัครสอบซึไงมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ  มิเดຌยืไน
หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด 
หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน ตามขຌอ 5.5 5.6 หรือ 5.7 

   16.4  หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการท่าสัญญาตามทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด 
  16.5   ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. ก่าหนด 
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      16.6   ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ปี   
      16.7   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ    
    (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไ่ากวา 550 (Paper–based)   
หรือตไ่ากวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน ๆ ทียบเดຌตไ่ากวานีๅ หรือ  
         (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป็นที ไยอมรับของสถานศึกษาที ไจะเปศึกษาตอ 
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)  
  16.8  หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงก่าหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว 

  16.9  เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา 1 ปี 
นับตวันประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๎๑๒ํ 
 

ิลงชื่อี                พัชรภากร  ทวกุล 
 

 (หมอมหลวงพัชรภากร  ทวกุล) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน  
ลขาธิการ ก.พ. 

      ส านาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิศษ 

 



 
 

รายละอียดประภททนุสนับสนนุความตຌองการสวนราชการ฿นภมูภิาค ิArea basedี ประจ่าป ี256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ/ภมูภิาค สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

หนวยทีไ  เแ่เไเแ  
 

ภาค฿ตຌ 
 

จ่านวน ํ ทุน 

 

ตา่หนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิคราะห์นยบายละ
ผนปฏิบัติการ                    

ส่านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการศรษฐกิจละ
สังคมหงชาต ิ

Development 

Policy  

Urban and Regional 

Development Policy 
ท ป็นเปตามประกาศ        

รับสมคัร ฯ ขຌอ ๎ 
-  ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารจจการศึกษา 

ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาบรหิารรฐักจิ สาขาวชิารฐัศาสตร ์
สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์สาขาวชิาการบญัช ีสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ 
สาขาวชิาการจดัการ สาขาวชิาอตุสาหกรรมบรกิาร สาขาวชิา
สถาปตัยกรรมศาสตร ์มคีะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร            
เมตไ่ากวา ใ.เเ หรือทียบเดຌเมตไา่กวานีๅ หรอื 

   สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร ์หรอื สาขาวชิาคณติศาสตร์ละสถติ ิ 
   มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๎.๓๑ หรือ 
   ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิล่านา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว   
   กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา 6 ดือน นับถึงวันทีไ 
   ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธ.ค. ๒ํี หรอื 
   ส่ารจจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน 
   การศึกษาทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภมูิภาค 
   ทีไก่าหนด   

-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธ.ค. ๒ํี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อกสารนบทຌาย แ 



๎ 

 

 

 

รายละอียดประภททนุสนับสนนุความตຌองการสวนราชการ฿นภมูภิาค ิArea basedี ประจ่าป ี256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ/ภมูภิาค สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

หนวยทีไ  เแ่เไเ๎  
ภาคกลาง 
ภาคหนือ 

ภาคตะวันออกฉยีงหนือ 

ภาค฿ตຌ 
จ่านวน ํ ทุน 

 

ตา่หนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการ 

สรรพากรปฏิบตัิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

กรมสรรพากร 
ปฏิบัติงาน ณ  
ส่านักงานสรรพากรภาค ๑ 
ิจังหวัดชลบุรีี หรือ 
ส่านักงานสรรพากรภาค ๒ 
ิจังหวัดนครปฐมี หรือ 
ส่านักงานสรรพากรภาค ๓ 
ิจังหวัดพิษณุลกี หรือ 
ส่านักงานสรรพากรภาค ๔ 
ิจังหวัดชียง฿หมี หรือ 
ส่านักงานสรรพากรภาค ํ์ 
ิจังหวัดอุดรธานีี  หรือ 
ส่านักงานสรรพากรภาค ํ๎ 
ิจังหวัดสงขลาี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business 

Administration 

- Finance 
- Global Finance   
- Financial Analysis   
- Financial Risk Management 
- International Finance  
- Corporate Strategy and 
  Finance in Europe 
- Quantitative Finance 
   and Risk Management 
- Applied Finance  
- Finance Antwerp   
- Islamic Finance 
- Real Estate Investment  
- Management, Finance 
 and International Business 
 - Specialized Control, 
  Audit and Corporate 
  Finance 
 - International Banking,  
   Finance and Risk 
   Management 
 - International  
   Accounting, Auditing 
   and Financial 
   Management 
 - Logistics   
- Strategy  
- International Trade 

ท ป็นเปตามประกาศ        
รับสมคัร ฯ ขຌอ ๎ 

-  ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารจจการศึกษา 
ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาศรษฐศาสตร ์สาขาวชิาการบญัช ี
หรอืสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ  

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ่ากวา ใ.เเ หรือ 
   ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
-  ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิล่านา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว   
   กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา 6 ดือน นับถึงวันทีไ 
   ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธ.ค. ๒ํี หรอื 
   ส่ารจจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน 
   การศึกษาทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภมูิภาค 
   ทีไก่าหนด   

-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธ.ค. ๒ํี 



๏ 

 

 

 

รายละอียดประภททนุสนับสนนุความตຌองการสวนราชการ฿นภมูภิาค ิArea basedี ประจ่าป ี256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ/ภมูภิาค สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

หนวยทีไ  เแ่เไเ๏ 

 

ภาคกลาง 
ภาคหนือ 

ภาคตะวันออกฉยีงหนือ 

ภาค฿ตຌ 
 

จ่านวน ํ ทุน 

 

ตา่หนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการภาษ ี

ปฏิบัติการ 

กรมสรรพากร 
ปฏิบัติงาน ณ 

ส่านักงานสรรพากรภาค ๑ 
ิจังหวัดชลบุรีี หรือ 
ส่านักงานสรรพากรภาค ๒ 
ิจังหวัดนครปฐมี หรือ 
ส่านักงานสรรพากรภาค ๓ 
ิจังหวัดพิษณุลกี หรือ 
ส่านักงานสรรพากรภาค ๔ 
ิจังหวัดชียง฿หมี หรือ 
ส่านักงานสรรพากรภาค ํ์ 
ิจังหวัดอุดรธานีี  หรือ 
ส่านักงานสรรพากรภาค ํ๎ 
ิจังหวัดสงขลาี 

Economics - Economics 

- Econometrics  

- Economics & Strategy  

- International Banking 

- Financial Economics  

- International Economic 

  Policy & Analysis 

 - International Economy, 

   State and Society 

 - Economics and Finance 
- Integral Economic 

  Development  

  Management 

 - International Trade and 

   Economic 

 - Economics of    

   Globalization and  

   European Integration 

 - Economics & Strategy   

- Economics Mathematical 

  Analysis 

 - International Economics 

   and Business 

ท ป็นเปตามประกาศ        
รับสมคัร ฯ ขຌอ ๎ 

-  ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารจจการศึกษา 
ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาศรษฐศาสตร ์ 

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ่ากวา ใ.เเ หรือ 
   ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
-  ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิล่านา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว   
   กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา 6 ดือน นับถึงวันทีไ 
   ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธ.ค. ๒ํี หรอื 
   ส่ารจจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน 
   การศึกษาทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภมูิภาค 
   ทีไก่าหนด   

-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธ.ค. ๒ํี 



๐ 

 

 

 

รายละอียดประภททนุสนับสนนุความตຌองการสวนราชการ฿นภมูภิาค ิArea basedี ประจ่าป ี256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ/ภมูภิาค สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

หนวยทีไ  เแ่เไเ๐ 

 

ภาค฿ตຌ 
 

จ่านวน ํ ทุน 

 

ตา่หนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการพาณิชย์
ปฏิบัติการ 

 

ส่านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย ์

ปฏิบัติงาน ณ  
ส่านักงานพาณิชย ์

จังหวัดสงขลา 

ศรษฐศาสตร ์ Economics and Business / 
Applied Economics and 
Forecasting 

ท ป็นเปตามประกาศ        
รับสมคัร ฯ ขຌอ ๎ 

 
 

-  ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารจจการศึกษา 
ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาศรษฐศาสตร ์หรอืสาขาวชิา
บรหิารธรุกจิ 

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ่ากวา ใ.เเ หรือ 
   ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
-  ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิล่านา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว   
   กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา 6 ดือน นับถึงวันทีไ 
   ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธ.ค. ๒ํี หรอื 
   ส่ารจจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน 
   การศึกษาทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภมูิภาค 
   ทีไก่าหนด   

-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธ.ค. ๒ํี 
หนวยทีไ  เแ่เไเ๑ 

 

ภาคกลาง 
 

จ่านวน ํ ทุน 

 

ตา่หนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการพาณิชย์
ปฏิบัติการ 

ส่านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย ์ 
ปฏิบัติงาน ณ  
ส่านักงานพาณิชย์   
จังหวัดชลบุร ี

ศรษฐศาสตร ์ Economics for Digital & 
Creative Economy 

ท ป็นเปตามประกาศ        
รับสมคัร ฯ ขຌอ ๎ 

-  ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารจจการศึกษา 
ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาศรษฐศาสตร ์หรอืสาขาวชิา
บรหิารธรุกจิ 

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ่ากวา ใ.เเ หรือ 
   ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
-  ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิล่านา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว   
   กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา 6 ดือน นับถึงวันทีไ 
   ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธ.ค. ๒ํี หรอื 
   ส่ารจจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน 
   การศึกษาทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภมูิภาค 
   ทีไก่าหนด   

-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธ.ค. ๒ํี 



๑ 

 

 

 

รายละอียดประภททนุสนับสนนุความตຌองการสวนราชการ฿นภมูภิาค ิArea basedี ประจ่าป ี256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ/ภมูภิาค สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

หนวยทีไ  เแ่เไเ๒ 

 

 ภาคหนือ 

 จ่านวน ํ ทุน 

 

ตา่หนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการพาณิชย์
ปฏิบัติการ 

 

ส่านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย ์

ปฏิบัติงาน ณ  
ส่านักงานพาณิชย์  
จังหวัดตาก 

ศรษฐศาสตร ์ Economics and Business / 
Applied Economics and 
Forecasting 

ท ป็นเปตามประกาศ        
รับสมคัร ฯ ขຌอ ๎ 

-  ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารจจการศึกษา 
ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาศรษฐศาสตร ์หรอืสาขาวชิา
บรหิารธรุกจิ 

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ่ากวา ใ.เเ หรือ 
   ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
-  ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิล่านา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว   
   กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา 6 ดือน นับถึงวันทีไ 
   ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธ.ค. ๒ํี หรอื 
   ส่ารจจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน 
   การศึกษาทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภมูิภาค 
   ทีไก่าหนด   

-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธ.ค. ๒ํี 
 
 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะก่าหนดตามทีไส่านักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หจนชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน ๆ     

  ละป็นสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานป็นสากล 

 
  



   

 

 

 
 

รายชืไอจงัหวดั฿นตละภาค ิทนุสนับสนนุความตຌองการของสวนราชการ฿นภมูภิาค ิArea-basedีี 
 

  

ภาคกลาง 
(26 จังหวัด) 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
พชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี ชัยนาท 

 พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  สิงห์บุรี อางทอง  อุทัยธานี จันทบุรี ฉะชิงทรา 
 ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระกຌว สระบุรี 
  

ภาคหนือ ก่าพงพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุลก พชรบูรณ์ สุขทัย อุตรดิตถ์ 
(16 จังหวัด) ชียงราย ชียง฿หม นาน พร มฮองสอน ล่าปาง ล่าพูน พะยา 

 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 
(20 จังหวัด) 

ขอนกน ลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวล่าภู กาฬสินธุ์ นครพนม 
มหาสารคาม รຌอยอจด อุบลราชธานี มุกดาหาร อ่านาจจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ศรีสะกษ สุรินทร์ ยสธร บึงกาฬ 
 

ภาค฿ตຌ 
(14 จังหวัด) 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา  
สุราษฎร์ธานี กระบีไ  ตรัง  พังงา  ภูกจต  ระนอง 
 

 
 

-------------------------- 
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มาตรา 36 หงพระราชบญัญตัริะบยีบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ 
 
 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการป็นขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 
      (1)   มีสัญชาติเทย 
      (2)    มีอายุเมตไ่ากวาสิบปดปี 
      (3)    ป็นผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 
 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 
      (1)    ป็นผูຌด่ารงต่าหนงทางการมือง    
  (2)    ป็นคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 
หรือป็นรคตามทีไก่าหนด฿นกฎ ก.พ. 
      (3)    ป็นผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 
     (4)   ป็นผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนป็นทีไรังกียจของสังคม 
      (5)    ป็นกรรมการหรือผูຌด่ารงต่าหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (6)    ป็นบุคคลลຌมละลาย 
      (7)    ป็นผูຌคยตຌองรับทษจ่าคุกดยค่าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ่าคุกพราะกระท่าความผิดทางอาญา  
วຌนตป็นทษส่าหรับความผิดทีไเดຌกระท่าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 
      (8)  ป็นผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 
      (9)    ป็นผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 
     (10)  ป็นผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 
     (11)  ป็นผูຌคยกระท่าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการป็นขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)   
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาป็นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (8) หรือ (9) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (10) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
                                               

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