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เรื่อง  รบัสมัครสอบแข่งขันเพื่อรบัทนุบรษิทั ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
ประจําปี 2556 (ทนุระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย) 

 

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

              ด้วยบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอความร่วมมือจาก
สํานักงาน ก.พ. ให้ดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  
ประจําปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบ          
แข่งขันพร้อมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 
 

              1.   ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน  ๒  หน่วย    รวม  4  ทุน   
                       รายละเอียดของทุนในแต่ละหน่วยตามเอกสารหมายเลข 1  
     

 2.   ข้อผกูพนัในการรบัทนุ 
  2.1  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 
  2.2   กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับบริษัท ปตท. สํารวจ
และผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า 
ของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับอีกด้วย 
  

  3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
                   ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
                  3.1   มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 น้ี ผู้สมัครมี
อายุตํ่ากว่า 18 ปี ได้ 
                  3.2   มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 26 กันยายน 2555 
      3.3   กําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปีการศึกษา 
2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอ่ืนที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉล่ียสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่
ผ่านมาไม่ตํ่ากว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) 
  3.4   ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียน
ที่กําหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งน้ี 
                  3.5   มีศีลธรรม และความประพฤติดี 
                   3.6   ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ 
  3.7   ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน 
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 4.   การรบัสมัครสอบ 
     4.1   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการ
สมัครสอบได้ใน เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ

เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th 
 

       4.2  กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร 
 

        4.2.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 กันยายน 2555 ทาง
อินเทอร์เน็ตตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังน้ี  
    (1)  เปิดเว็บไซต์  http://scholar2.ocsc.go.th 

    (2)  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะออกเลขประจําตัวสอบและแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
    (3)  พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน 
3 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะน้ัน ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น 
Diskette เป็นต้น 
           ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์
ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรก
ที่สมบูรณ์แล้วได้  
   4.2.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแต่วันที่ 12 - 27 กันยายน 2555 ภายใน
เวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 
    4.2.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบประกอบด้วย 
           (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ 100 บาท 
     (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 
         ค่าธรรมเนียมฯ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   4.2.4  ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
     4.2.5  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังน้ัน 
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 137          

  4.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบข้อเขียน 
 

        (1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 น้ิว ไม่สวมหมวก ไม่
สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ 26 กันยายน 2555 ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
        (2)  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 1 ชุด 
       (3)  หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)  
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         (4) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างใดอย่างหน่ึง 
จํานวน 1 ชุด                         

  

         สําเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไว้ที่มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสารขนาด A๔ เขียน ช่ือ - นามสกุล 

เลขประจําตัวสอบไว้ที่หน้าซอง 
                 4.4  ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
จริง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏ
ภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 
  4.5  ผู้สมัครสอบมีสทิธสิมัครไดค้นละ 1 หน่วย 
  4.6  ในการสมัครสอบแข่งขันเพ่ือรับทุน ฯ ประจําปี 2556 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ 
ไม่เกิน 2 ประเภททุน ในแต่ละประเภททุนจะสมัครได้ประเภททุนละ 1 หน่วย     
  4.7  ผู้สมัครสอบไว้แล้ว จะขอถอนหรือขอเปลี่ยนหน่วยที่สมัครสอบไว้ไม่ได้ หากผู้สมัครสอบ
ระบุช่ือประเภททุนและหน่วยทุนไม่ตรงกัน จะถือหน่วยทุนเป็นสําคัญ 
  4.8  ผู้พิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้
ในวันสอบตามท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ 
 

 5.  การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการสอบ 
       5.1   ก.พ. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล่าเรียนหลวง 
และทุนรัฐบาล 
       5.2   ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ แต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบประจําวิชา 
และกรรมการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 
  5.3   ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กําหนด
ระเบียบและวิธีการสอบ ตัดสินปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบและปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการสอบ 
แข่งขันที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนแทน 
กรณีที่มีทุนที่ไม่มีผู้สมัคร หรือไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน หรือมีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตามจํานวน 
       5.4   ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขัน 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยให้
ประธานกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ หรือกรรมการที่ประธานมอบหมายเป็นผู้ประกาศให้ผู้สมัคร
สอบทราบ 
 

         6.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน                               
 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขนัตามเอกสารหมายเลข 2 
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             7.  เกณฑ์การตัดสิน 
                  7.1  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนข้อเขียน 
ดังน้ี 
         - วิชาภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย (mean) ของผู้เข้าสอบทั้งหมดของทุกประเภททุน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        -   คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวนไม่เกิน 5 เท่าต่อ 1 ทุน 
ยกเว้น ทุนหน่วยใดมีจํานวน 2 - 4 ทุน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวน
ไม่เกิน 3 เท่า ของจํานวนทุน  
 

                          ในการสอบครั้งน้ี คณะกรรมการจะตรวจข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบทั้งหมด
ก่อน แล้วจึงตรวจข้อสอบวิชาอ่ืน ๆ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย (mean) ของผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด 
  7.2   ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละหน่วยจะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุน    
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70      
                 7.3   ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้คะแนนข้อเขียน และคะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุน
รวมกันสูงสุดมีสิทธิได้รับทุนก่อนผู้ได้คะแนนรวมตํ่ากว่าลงมาตามลําดับ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้
ผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุนสูงกว่ามีสิทธิได้รับทุนก่อน ถ้าได้คะแนนประเมินความเหมาะสมใน
การรับทุนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่ามีสิทธิได้รับทุนก่อน ถ้าได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากันอีก 
ให้สัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน) เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหน่ึง และผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์สูงกว่ามีสิทธิ
ได้รับทุนก่อน 
                   7.4   ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิได้รับทุนหลายประเภท จะได้รับทุนที่ได้เลือกไว้เป็นลําดับก่อนใน 
ใบสมัคร หรือใบแสดงความจํานงในการรับทุน และเมื่อมีสิทธิได้รับทุนประเภทใด หรือหน่วยใดแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ
การรับทุนที่เหลือทั้งหมด 
  7.5   จะประกาศรายช่ือเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่าน้ัน 
  7.6   ผู้มีสิทธิได้รับทุนรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนดจะถือว่าสละสิทธิการรับทุน 
                  7.7   ถ้าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือไม่สามารถรับทุนได้ 
หรือปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน จะพิจารณาให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลําดับถัดไปของทุนหน่วยน้ัน และยังไม่ได้รับทุนใดใน
การสอบคร้ังเดียวกันน้ี เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน 
  7.8   กรณีทุนหน่วยใดไม่มีผู้สมัคร หรือไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน หรือมีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตามจํานวน 
คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาให้ผู้สอบแข่งขันได้จากทุนหน่วยอื่นเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนแทน 
 

            8.   การรายงานตัวและการอบรม 
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ. และบริษัท ปตท. 
สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กําหนด 
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 9.  การตรวจสุขภาพและอนามัย 
                   ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
ในที่น้ีให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด   
 

              10. การทําสัญญา 
                   ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาที่ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) กําหนด ทั้งน้ี จะทําสัญญาได้ ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
ที่ระบุว่าพร้อมที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ 
 

           11.   การรบัเงินทนุ 
  ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนเมื่อทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าต๋ัวโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์
การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

           12. การเพิกถอนการให้ทุน 
                   ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
  12.1  ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
  12.2  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพ่ือรับทุน หรือไม่เดินทางไปศึกษาวิชา 
ณ ต่างประเทศ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
  12.3  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด 
 

 

 
        (ลงช่ือ) 
                       (ลงช่ือ) 
                        

 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2555 
 

วิสูตร  ประสิทธ์ิศิริวงศ์ 
 

 (นายวิสูตร  ประสิทธ์ิศิริวงศ์) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกต้อง 

 
(นายสมชาย   การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



                                          

 
 
 

รายละเอียดของทนุบรษิทั ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2556 
(ทนุระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

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

หน่วยที่ 1522801  ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering) 
   ระดับปริญญาตรี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา 
   จํานวน  1  ทนุ 
 
หน่วยที่ 1522802  ไปศึกษาในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (Petroleum Geoscience) ประกอบด้วย 
    สาขาธรณีวิทยาปิโตรเลียม (Petroleum Geology) และ 
    สาขาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (Petroleum Geophysics)   
   ระดับปริญญาตรี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา 
   จํานวน  3  ทนุ 
 
 
                                                          …………………………………….. 

เอกสารหมายเลข 1 



 เอกสารหมายเลข 2 
 

หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน 
ทนุบรษิทั ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2556 

(ทนุระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 
1.  สอบข้อเขยีน วิชาทีส่อบ มี 4 วิชา ดงันี ้
 

วิชาที่สอบ หลกัสตูรการสอบ คะแนน เวลาทาํตอบ 
 

1.  ภาษาอังกฤษ 
 

 

-  Structure, Vocabulary and Reading Comprehension  
 

 

100 
 

 

3 ช่ัวโมง 
 

2.  สังคมศึกษา 
     และภาษาไทย 
 

 -  สังคมศึกษา 
    (ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 -  ภาษาไทย 

 
 
 

-  เน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง  
   การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังน้ี   
   สาระที่ 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2) 
   สาระที่ 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2) 
   สาระที่ 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2) 
   สาระที่ 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3) 
   สาระที่ 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2) 
   (60 คะแนน) 
-  ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย ตลอดจน 
   ความสามารถในการประมวลและเรียบเรียงความคิด และเขียน 
   ตามหัวข้อที่กําหนด  
   (40 คะแนน) 

 
 
 

100 

 
 
 

3 ช่ัวโมง 

3.  คณิตศาสตร์ -  เน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง   
   การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังน้ี   
   สาระที่ 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4) 
   สาระที่ 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2) 
   สาระที่ 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2) 
   สาระที่ 4 (มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2) 
   สาระที่ 5 (มาตรฐาน ค 5.1, ค 5.2, ค 5.3) 
   สาระที่ 6 (มาตรฐาน ค 6.1 

100 3 ช่ัวโมง 
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วิชาที่สอบ หลกัสตูรการสอบ คะแนน เวลาทาํตอบ 
4.  วิทยาศาสตร์ 
 

-  เน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง   
   การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังน้ี     
   สาระที่ 1 (มาตรฐาน ว 1.1, ว 1.2) 
   สาระที่ 2 (มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2) 
   สาระที่ 3 (มาตรฐาน ว 3.1, ว 3.2) 
   สาระที่ 4 (มาตรฐาน ว 4.1, ว 4.2) 
   สาระที่ 5 (มาตรฐาน ว 5.1) 
   สาระที่ 6 (มาตรฐาน ว 6.1) 
   สาระที่ 7 (มาตรฐาน ว 7.1, ว 7.2) 
   สาระที่ 8 (มาตรฐาน ว 8.1) 

100 3 ช่ัวโมง 
 

 
2.  การประเมินความเหมาะสมในการรบัทนุ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  
 จะประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร รวมทั้ง 
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการกลับมาปฏิบัติงานในบริษัท 
ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เช่น พ้ืนความรู้ที่จําเป็นสําหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการกลับมา
ปฏิบัติงานในบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ 
โดยการพิจารณาประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers) 
 

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




