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ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
 

 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือรับทุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป$โตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
ประจําป+ ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

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

              ด�วยบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ขอความร&วมมือจากสํานักงาน ก.พ. 
ให�ดําเนินการสอบแข&งขันเพ่ือรับทุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน)  ประจําป- ๒๕๕๘  
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห&งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว&าด�วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครสอบ          
แข&งขันพร�อมท้ังกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข&งขันเพ่ือรับทุนดังกล&าว ดังต&อไปนี้ 
 

              ๑.   ทุนท่ีรับสมัครสอบ จํานวน  ๒  หน�วย    รวม  ๔  ทุน   
                       รายละเอียดของทุนในแต&ละหน&วยตามเอกสารหมายเลข ๑  
     

 ๒.   ข3อผูกพันในการรับทุน 
  ๒.๑  ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติงานกับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) เป>นระยะเวลาไม&น�อยกว&าระยะเวลาท่ีได�รับทุน 
  ๒.๒   กรณีท่ีผู�ได�รับทุนไม&เข�าปฏิบัติงานชดใช�ทุนตามสัญญาท่ีได�ทําไว�กับบริษัท ปตท. สํารวจ
และผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน) นอกจากจะชดใช�เงินทุนที่ได�จ&ายไปแล�วทั้งสิ้น ยังจะต�องชดใช�เงินอีก ๒ เท&า 
ของจํานวนเงินทุนดังกล&าวให�เป>นเบ้ียปรับอีกด�วย 
  

  ๓.  คุณสมบัติของผู3มีสิทธิสมัครสอบ 
                   ผู�มีสิทธิสมัครสอบต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                  ๓.๑   มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม&มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ แห&งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว�นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติท่ัวไป (๒) ของมาตรา ๓๖ นี้ ผู�สมัครมี
อายุต่ํากว&า ๑๘ ป- ได� 
                  ๓.๒   มีอายุไม&เกิน ๒๐ ป- นับถึงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
      ๓.๓   กําลังศึกษาอยู&ในป-สุดท�ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป-การศึกษา ๒๕๕๗ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอ่ืน 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองว&าเทียบเท&า โดยได�คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษา
ท่ีผ&านมาไม&ต่ํากว&า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให� A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) 



-๒- 
 

     ผู�สมัครสอบท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ&านมาไม&เป>นไปตามหลักเกณฑO 
ท่ีกําหนดไว� จะต�องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว&าเป>นผู�มีผลการเรียนเทียบเท&ากับผลการเรียน
ท่ีกําหนดไว� หากผู�ใดไม&มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว&าไม&มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้ 
                  ๓.๔   มีศีลธรรม และความประพฤติดี 
                   ๓.๕   ไม&อยู&ในระหว&างการรับทุนท่ีมีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช�ทุนใด ๆ 
  ๓.๖   ผู�สมัครสอบผู�ใดไม&มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต�องห�าม ไม&มีสิทธิเข�าสอบหรือได�รับทุน 
 

 ๔.   การรับสมัครสอบ 
     ๔.๑   ผู� ประสงคO จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได� ท่ี ศูนยO ข& าวสํ านั กงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑   
ถนนติวานนทO ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอรOเน็ตในเว็บไซตOของสํานักงาน ก.พ.  
ท่ี http://www.ocsc.go.th,http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซตOของกระทรวงวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยี 
ท่ี http://stscholar.nstda.or.th พร�อมท้ังสามารถพิมพOแบบฟอรOมท่ีใช�ในการสมัครสอบได�ในเว็บไซตOดังกล&าว 
 

       ๔.๒  กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร 
 

        ๔.๒.๑  ผู�ประสงคOจะสมัครสอบ สมัครได�ต้ังแต&วันท่ี ๒ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทางอินเทอรOเน็ต
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม&เว�นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้  
    (๑)  เป�ดเว็บไซตO  http://scholar2.ocsc.go.th 
    (๒)  กรอกข�อความให�ถูกต�องและครบถ�วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะออกเลขประจําตัวสอบและแบบฟอรOมการชําระเงินผ&านเคานOเตอรO บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให�โดยอัตโนมัติ 
    (๓)  พิมพOใบสมัครและแบบฟอรOมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 
๓ แผ&น หรือ หากไม&มีเครื่องพิมพOในขณะนั้น ให�บันทึกข�อมูลเก็บไว�ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข�อมูล  
           ในกรณีท่ีไม&สามารถพิมพOใบสมัครหรือบันทึกข�อมูลได� ผู�สมัครสอบสามารถเข�าไป
พิมพOใบสมัคร หรือบันทึกข�อมูลลงในสื่อบันทึกข�อมูลใหม&ได�อีก แต&จะไม&สามารถแก�ไขข�อมูลในการกรอกใบสมัคร 
ในครั้งแรกท่ีสมบูรณOแล�วได�  
   ๔.๒.๒ นําแบบฟอรOมการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานJเตอรJ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ชื่อบัญชี “ค&าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแต&วันที่ ๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ภายใน
เวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณO เม่ือชําระค&าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล�ว 
    ๔.๒.๓  ค&าธรรมเนียมในการสมัครสอบประกอบด�วย 
           (๑)  ค&าธรรมเนียมสอบ หน&วยละ ๑๐๐ บาท 
     (๒)  ค&าธรรมเนียมธนาคารรวมค&าบริการทางอินเตอรOเน็ต จํานวน ๓๐ บาท 
         ค�าธรรมเนียมฯ จะไม�จ�ายคืนให3ไม�ว�ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
   ๔.๒.๔  ผู�สมัครสอบสมัครได�เพียงครั้งเดียวเท&านั้น 
 
 



-๓- 
 

     ๔.๒.๕  การสมัครสอบตามข้ันตอนข�างต�น ถือว&าผู�สมัครสอบเป>นผู�ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต�องของข�อมูลดังกล&าว ตามพระราชบัญญัติว&าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสO พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติว&า
ด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสO (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู�สมัครสอบจงใจกรอกข�อมูลอันเป>นเท็จ อาจมี
ความผิดฐานแจ�งความเท็จต&อเจ�าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗        
  

  ๔.๓ เอกสารและหลักฐานท่ีต�องยื่นในวันสอบข�อเขียน 
 

        ๔.๓.๑  ใบสมัครท่ีพิมพOจากอินเทอรOเน็ต ติดรูปถ&ายหน�าตรง ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม&สวมหมวก  
ไม&สวมแว&นตาดํา ถ&ายไว�ไม&เกิน ๑ ป- นับถึงวันป�ดรับสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให�ครบถ�วน 
        ๔.๓.๒  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ&านมาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑ ชุด 
       ๔.๓.๓ หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูใหญ&
อาจารยOใหญ& หรือผู�อํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอรOม สนง. ก.พ. ๑)  
         ๔.๓.๔ สําเนาทะเบียนบ�าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย&างใดอย&างหนึ่ง 
จํานวน ๑ ชุด                         

  

         สําเนาเอกสารทุกฉบับให�เขียนรับรอง “สําเนาถูกต3อง” ลงชื่อ วันท่ี ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไว�ท่ีมุมด�านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให�บรรจุเอกสารดังกล&าวในซองเอกสารขนาด A4 เขียน ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจําตัวสอบไว�ท่ีหน�าซอง 
                 ๔.๔  ในการสมัครสอบ ผู�สมัครสอบต�องตรวจสอบและรับรองตนเองว&ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมท้ังกรอกรายละเอียดต&าง ๆ ให�ถูกต�องครบถ�วน ตรงตามความเป>นจริง หากปรากฏ
ภายหลังว&าผู�สมัครสอบผู�ใดมีคุณสมบัติไม&ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครสอบ
จะถือว&าผู�นั้นเป>นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต&ต�น และจะไม&คืนค&าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ๔.๕  ในการสมัครสอบแข&งขันเพ่ือรับทุนฯ ประจําป- ๒๕๕๘  
   ๔.๕.๑ ผู3สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได3ไม�เกิน ๒ ประเภททุน  
   ๔.๕.๒ ในแต�ละประเภททุนผู3สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได3ประเภททุนละ ๑ หน�วยทุน     
  ๔.๖  ผู�สมัครสอบไว�แล�ว จะขอเพ่ิม ถอน หรือขอเปลี่ยนหน&วยท่ีสมัครสอบไว�ไม&ได� หากผู�สมัครสอบ
ระบุชื่อประเภททุนและหน&วยทุนไม&ตรงกัน จะถือหน&วยทุนเป>นสําคัญ 
  ๔.๗  ผู�สมัครสอบท่ีเป>นผู�พิการทางการมองเห็น ทางการได�ยินหรือการสื่อความหมาย ทางกาย
หรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา 
สิ่งอํานวยความสะดวกให�ในวันสอบตามท่ีแจ�งไว�ในใบสมัครสอบ และตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

 ๕.  การแต�งตั้งกรรมการเก่ียวกับการสอบ 
       ๕.๑ ก.พ. จะแต&งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล&าเรียนหลวง 
และทุนรัฐบาล 
       ๕.๒ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกฯ จะแต&งต้ังกรรมการออกข�อสอบประจําวิชา 
และกรรมการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 
  ๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกฯ จะกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ กําหนด
ระเบียบและวิธีการสอบแข&งขัน ตัดสินป̀ญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู�สมัครสอบและป̀ญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ
ดําเนินการสอบแข&งขันท่ีไม&ขัดกับประกาศรับสมัคร และพิจารณาผู�ได�รับทุนแทน 
       ๕.๔ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบแข&งขันฯ 
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน และประกาศ
รายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนแทน โดยให�ประธานกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกฯ หรือกรรมการท่ีประธาน
มอบหมายเป>นผู�ประกาศให�ผู�สมัครสอบทราบ 
 

         ๖.  การประกาศรายช่ือผู3สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข�งขัน 
  สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข&งขัน
ในวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทางเว็บไซตOของสํานักงาน ก.พ. ท่ี http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ
เว็บไซตOของกระทรวงวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยี ท่ี http://stscholar.nstda.or.th หัวข3อ การประกาศรายช่ือ
ผู3สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข�งขัน 
  

 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน                               
 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข&งขันตามเอกสารหมายเลข ๒ 
 

             ๘.  เกณฑJการตัดสิน 
                  ๘.๑ ผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน จะต�องเป>นผู�สอบได�คะแนนข�อเขียน 
ดังนี้ 
         - วิชาภาษาอังกฤษไม&ตํ่ากว&าค&าเฉลี่ย (mean) ของผู�เข�าสอบท้ังหมดของทุกประเภททุน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        -   คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวนไม&เกิน ๕ เท&าต&อ ๑ ทุน 
ยกเว�น ทุนหน&วยใดมีจํานวน ๒ - ๔ ทุน ให�ผู�ท่ีได�คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวน
ไม&เกิน ๓ เท&า ของจํานวนทุน  
 

                          ในการสอบครั้งนี้  คณะกรรมการจะตรวจข�อสอบวิชาภาษาอังกฤษของผู�สมัครสอบ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังหมดก&อนแล�วจึงตรวจข�อสอบวิชาอ่ืน ๆ เฉพาะผู�ท่ีได�คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
ไม&ต่ํากว&าค&าเฉลี่ย (mean) ของผู�เข�าสอบท้ังหมด 
  ๘.๒ ผู�สอบแข&งขันได�ในแต&ละหน&วยจะต�องได�คะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 
ไม&ต่ํากว&าร�อยละ ๗๐      
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                 ๘.๓ ผู�สอบแข&งขันได�ท่ีได�คะแนนข�อเขียนและคะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุน
รวมกันสูงสุดมีสิทธิได�รับทุนก&อนผู�ได�คะแนนรวมตํ่ากว&าลงมาตามลําดับ ถ�าผู�สอบแข&งขันได�ได�คะแนนรวมเท&ากัน  
ให�ผู�ได�คะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุนสูงกว&ามีสิทธิได�รับทุนก&อน ถ�าได�คะแนนประเมินความเหมาะสม
ในการรับทุนเท&ากัน ให�ผู�ได�คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว&ามีสิทธิได�รับทุนก&อน ถ�าได�คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท&ากันอีก 
ให�สัมภาษณO (เฉพาะผู�ได�คะแนนรวมเท&ากัน) เป>นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และผู�ได�คะแนนสัมภาษณOสูงกว&ามีสิทธิ
ได�รับทุนก&อน 
                   ๘.๔ ผู�สอบแข&งขันได�ท่ีมีสิทธิได�รับทุนหลายประเภทจะได�รับทุนท่ีได�เลือกไว�เป>นลําดับก&อน 
ในใบสมัคร หรือใบแสดงความจํานงในการรับทุน และเม่ือมีสิทธิได�รับทุนประเภทใด หรือหน&วยใดแล�ว จะถือว&าสละสิทธิ
การรับทุนท่ีเหลือท้ังหมด 
  ๘.๕ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู�มีสิทธิได�รับทุนเท&านั้น 
  ๘.๖ ผู�มีสิทธิได�รับทุนรายใดไม&มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด
จะถือว&าสละสิทธิการรับทุน 
                  ๘.๗ ถ�าผู�มีสิทธิได�รับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให�ทุน หรือไม&สามารถรับทุนได� 
หรือปรากฏภายหลังว&าขาดคุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบ ซ่ึงยังอยู&ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต&วันประกาศ
รายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน จะพิจารณาให�ผู�ท่ีสอบแข&งขันได�ท่ีอยู&ในลําดับถัดไปของทุนหน&วยนั้น และยังไม&ได�รับทุนใด 
ในการสอบครั้งเดียวกันนี้ เป>นผู�มีสิทธิได�รับทุนแทน 
  ๘.๘ กรณีทุนหน&วยใดไม&มีผู�สมัคร หรือไม&มีผู�มีสิทธิได�รับทุน หรือมีผู�มีสิทธิได�รับทุนไม&ครบตามจํานวน 
คณะกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาให�ผู�สอบแข&งขันได�จากทุนหน&วยอื่นเป>นผู�มีสิทธิ
ได�รับทุนแทน 
 

            ๙.   การรายงานตัวและการอบรม 
  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องไปรายงานตัวและเข�ารับการอบรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ. และบริษัท ปตท. 
สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน) กําหนด 
 

 ๑๐.  การตรวจสุขภาพและอนามัย 
                   ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ. ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ.  
ในท่ีนี้ให�ถือเป>นท่ีสุด ผู�เข�ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม&มีสิทธิขอให�ทบทวนแต&ประการใด   
 

 

              ๑๑. การทําสัญญา 
                   ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ี บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) กําหนด ท้ังนี้ จะทําสัญญาได� ต&อเม่ือมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ. 
ท่ีระบุว&าพร�อมท่ีจะไปศึกษาต&อต&างประเทศได� 
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           ๑๒.   การรับเงินทุน 
  ผู�ได�รับทุนจะได�รับเงินทุนเม่ือทําสัญญาเรียบร�อยแล�ว โดยจะได�รับค&าใช�จ&าย เช&น ค&าต๋ัวโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ ค&าใช�จ&ายเตรียมตัวก&อนเดินทาง ค&าใช�จ&ายประจําเดือน ค&าเล&าเรียน ค&าหนังสือและอุปกรณO
การศึกษา ค&าคอมพิวเตอรO เป>นต�น 
 

           ๑๓. การเพิกถอนการให3ทุน 
                   ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก&ผู�มีสิทธิได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๓.๑ ไม&ผ&านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ. 
  ๑๓.๒ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพ่ือรับทุน หรือไม&เดินทางไปศึกษาวิชา 
ณ ต&างประเทศ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
  ๑๓.๓ เป>นผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม&อยู&ในมาตรฐาน หรือไม&เหมาะสม หรือไม&ประพฤติตน
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 

 
 

         (ลงชื่อ) 
                       (ลงชื่อ) 
                        

 
 
 
 
 
 สําเนาถูกต�อง 

 

 
 

(นายสมชาย   การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

วิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ  
 

 (นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ ) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกต�อง 
 

 
 

(นางจิราพร  วิโรจนOชีวัน) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 



                                          

 
 
 

รายละเอียดของทุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประจําป% 255๘ 
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

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

หน�วยท่ี 1522801  ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมป�โตรเลียม (Petroleum Engineering) 
   ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา 
   จํานวน  1 ทุน 
 
หน�วยท่ี 1522802  ไปศึกษาในสาขาวิชาธรณีศาสตรAป�โตรเลียม (Petroleum Geoscience) ประกอบดEวย 
    สาขาธรณีวิทยาป�โตรเลียม (Petroleum Geology) และ 
    สาขาธรณีฟ�สิกสAป�โตรเลียม (Petroleum Geophysics)   
   ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา 
   จํานวน  3 ทุน 
 
 
                                                          …………………………………….. 

เอกสารหมายเลข 1 



 เอกสารหมายเลข 2 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน 
ทุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป#โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประจําป) 255๘ 

(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 
1.  สอบข/อเขียน วิชาท่ีสอบ มี 4 วิชา ดังนี้ 
 

วิชาท่ีสอบ หลักสูตรการสอบ คะแนน เวลาทําตอบ 
 

1.  ภาษาอังกฤษ 
 

 

-  Structure, Vocabulary and Reading Comprehension  
 

 

100 
 

 

3 ชั่วโมง 
 

2.  สังคมศึกษา 
     และภาษาไทย 
 

 -  สังคมศึกษา 
    (ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 -  ภาษาไทย 

 
 
 

-  เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูDชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูJในหลักสูตรแกนกลาง  
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้   
   สาระท่ี 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2) 
   สาระท่ี 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2) 
   สาระท่ี 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2) 
   สาระท่ี 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3) 
   สาระท่ี 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2) 
   (60 คะแนน) 
-  ทดสอบความสามารถในการใชDภาษาไทย ตลอดจน 
   ความสามารถในการประมวลและเรียบเรียงความคิด และเขียน 
   ตามหัวขDอท่ีกําหนด  
   (40 คะแนน) 

 
 
 

100 

 
 
 

3 ชั่วโมง 

3.  คณิตศาสตรV -  เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูDชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูJในหลักสูตรแกนกลาง   
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้   
   สาระท่ี 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4) 
   สาระท่ี 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2) 
   สาระท่ี 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2) 
   สาระท่ี 4 (มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2) 
   สาระท่ี 5 (มาตรฐาน ค 5.1, ค 5.2, ค 5.3) 
   สาระท่ี 6 (มาตรฐาน ค 6.1 

100 3 ชั่วโมง 
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วิชาท่ีสอบ หลักสูตรการสอบ คะแนน เวลาทําตอบ 
4.  วิทยาศาสตรV 
 

-  เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูDชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูJในหลักสูตรแกนกลาง   
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้     
   สาระท่ี 1 (มาตรฐาน ว 1.1, ว 1.2) 
   สาระท่ี 2 (มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2) 
   สาระท่ี 3 (มาตรฐาน ว 3.1, ว 3.2) 
   สาระท่ี 4 (มาตรฐาน ว 4.1, ว 4.2) 
   สาระท่ี 5 (มาตรฐาน ว 5.1) 
   สาระท่ี 6 (มาตรฐาน ว 6.1) 
   สาระท่ี 7 (มาตรฐาน ว 7.1, ว 7.2) 
   สาระท่ี 8 (มาตรฐาน ว 8.1) 

100 3 ชั่วโมง 
 

 
2.  การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  
 จะประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจากประวัติสJวนตัว ประวัติการศึกษาของผูDสมัคร รวมทั้ง 
ความเหมาะสมในดDานตJาง ๆ ที่จําเป\นสําหรับการไปศึกษาตJอตJางประเทศ และการกลับมาปฏิบัติงานในบริษัท 
ปตท. สํารวจและผลิตป̂โตรเลียม จํากัด (มหาชน) เชJน พ้ืนความรูDท่ีจําเป\นสําหรับการไปศึกษาตJอในสาขาวิชาท่ีสมัคร 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติตJอการรับทุนไปศึกษาตJอตJางประเทศ และการกลับมา
ปฏิบัติงานในบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป^โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประสบการณV ทJวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณV 
การปรับตัวเขDากับสังคมและสิ่งแวดลDอม เชาวนVป_ญญาและบุคลิกภาพอยJางอ่ืน เป\นตDน โดยวิธีการสัมภาษณV และ/หรือ 
โดยการพิจารณาประเมินดDวยวิธีการตJาง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers) 
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