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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

 

รืไอง  รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนบริษัท ปตท. สำรวจละผลิตปຂตรลียม จำกัด ิมหาชนี 
ประจำป ๎๑๒๑ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

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

              ดຌวยบริษัท ปตท. สำรวจละผลิตปຂตรลียม จำกัด ิมหาชนี ขอความรวมมือจากสำนักงาน ก.พ.

฿หຌดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนบริษัท ปตท. สำรวจละผลิตปຂตรลียม จำกัด ิมหาชนี  ประจำป ๎๑๒๑  

(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕) หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกาศรับสมัครสอบ          
ขงขันพรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุนดังกลาว ดังตอเปนีๅ 
 

              ํ.   ทุนทีไรับสมัครสอบ จำนวน  ๎  หนวย    รวม  ๎  ทุน   
                       รายละอียดของทุน฿นตละหนวยตามอกสารหมายลข ํ  
     

 ๎.   ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

  ๎.ํ  ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติงานกับบริษัท ปตท. สำรวจละผลิตปຂตรลียม จำกัด 
ิมหาชนี ป็นระยะวลาเมนຌอยกวาระยะวลาทีไเดຌรับทุน 

  ๎.๎   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับบริษัท ปตท. สำรวจ
ละผลิตปຂตรลียม จำกัด ิมหาชนี นอกจากจะชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทา 

ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย 
  

  ๏.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

                   ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
                  ๏.ํ   มีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ยกวຌน฿นกรณีรืไองอายุตาม ก. คุณสมบัติทัไวเป (๎) ของมาตรา ๏๒ นีๅ ผูຌสมัครมี
อายุตไำกวา ํ๔ ป เดຌ 
                  ๏.๎   มีอายุเมกิน ๎์ ป นับถึงวันทีไ ํํ พฤศจิกายน ๎๑๒๐ 

      ๏.๏   กำลังศึกษาอยู฿นปสุดทຌายของหลักสูตรประยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปการศึกษา ๎๑๒๐
ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช ๎๑๑ํ ละฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๎๑๒์  
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอืไนทีไกระทรวงศึกษาธิการรับรองวาทียบทา ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสม 

฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.๑์ ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ 
 A=๐, B=๏, C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี 



- ๎ - 

 

     ผูຌสมัครสอบทีไมีคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ 
ทีไกำหนดเวຌ จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียน
ทีไกำหนดเวຌ หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาเมมีสิทธิ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
                  ๏.๐   มีศีลธรรม ละความประพฤติด ี

                   ๏.๑   เมอยู฿นระหวางการรับทุนทีไมีสัญญาผูกพัน฿นการปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน฿ด โ 

  ๏.๒   ผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดเมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตຌองหຌาม เมมีสิทธิขຌาสอบหรือเดຌรับทุน 
 

 ๐.   การรับสมัครสอบ 

     ๐.ํ   ผูຌ ประสงค์ จะสมั ครสอบ ดู รายละอียดเดຌทีไ ศูนย์ ข าวสำนั กงาน ก .พ . ๐๓/ํํํ   
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ละทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ.  

ทีไ http://www.ocsc.go.th,http://scholarโ.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบ
เดຌ฿นวใบเซต์ดังกลาว 
 

       ๐.๎  กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีการสมัคร 
 

        ๐.๎ .ํ   ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ํํ ตุลาคม – ํํ พฤศจิกายน ๎๑๒๐  

ทางอินทอร์นใตตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ  

    (ํ)  ปຂดวใบเซต์  http://scholarโ.ocsc.go.th 

    (๎)  กรอกขຌอความ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอนทีไกำหนด ระบบ
จะออกลขประจำตัวสอบละบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ 
    (๏)  พิมพ์฿บสมัครละบบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด Aไ จำนวน 
๏ ผน หรือ หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  
           ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์฿บสมัครหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบสามารถขຌาเป
พิมพ์฿บสมัคร หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะเมสามารถกຌเขขຌอมูล฿นการกรอก฿บสมัคร 

฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเดຌ  

   ๐.๎.๎ นำบบฟอร์มการชำระงิน เปชำระงินฉพาะทีไคาน์ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย 
ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.  ตัๅงตวันทีไ ํํ ตุลาคม – ํ๎ พฤศจิกายน ๎๑๒๐ 

ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 

    ๐.๎.๏  คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบประกอบดຌวย 

           (ํ)  คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท 

     (๎)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินตอร์นใต จำนวน ๏์ บาท 

         คาธรรมนียมฯ จะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน 
   ๐.๎.๐  ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

 

 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/


- ๏ - 

 

     ๐.๎.๑  การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละรับรอง
ความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละทีไกຌเขพิไมติม 
ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอจຌาพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ํ๏๓        
  

  ๐.๏ อกสารละหลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน 
 

        ๐.๏.ํ  ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรง ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก  

เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน ํ ป นับถงึวันปຂดรับสมัคร ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 

        ๐.๏.๎  สำนาระบียนสดงผลการรียนรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ํ ชุด 

       ๐.๏.๏ หนังสือรับรองความประพฤติละความหมาะสม฿นการสมัครรับทุนจากอาจารย์
ประจำชัๅน หรือผูຌอำนวยการรงรียน (ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ํ)  

         ๐.๏.๐ สำนาทะบียนบຌาน หรือสูติบัตร หรือสำนาบัตรประจำตัวประชาชน อยาง฿ดอยางหนึไง 
จำนวน ํ ชุด  

  

         สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌทีไมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ละ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสารขนาด Aไ ขียน ชืไอ - นามสกุล 
ลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
                 ๐.๐  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ 

  ๐.๑  ฿นการสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนฯ ประจำป ๎๑๒๑ 

   ๐.๑.ํ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌเมกิน ๎ ประภททุน  
   ๐.๑.๎ ฿นตละประภททุนผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌประภททุนละ ํ หนวยทุน     
  ๐.๒  ผูຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ หากผูຌสมัครสอบ
ระบุชืไอประภททุนละหนวยทุนเมตรงกัน จะถือหนวยทุนป็นสำคัญ 

  ๐.๓  ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการมองหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางกาย
หรือการคลืไอนเหว ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ลงวันทีไ ๏์ มษายน ๎๑๑๎ 
รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก .พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวย 

ความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 

 

 

 



- ๐ - 

 

 ๑.  การตงตัๅงกรรมการกีไยวกับการสอบ 

       ๑.ํ  ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนลารียนหลวง 
ละทุนรัฐบาล 

       ๑.๎ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบประจำวิชา 
ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

  ๑.๏ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา สถานทีไสอบ กำหนด
ระบียบละวิธีการสอบขงขัน ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการ
ดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน 

       ๑.๐ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขันฯ 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน  
ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ดย฿หຌประธานกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ  
หรอืกรรมการ ทีไประธานมอบหมายป็นผูຌประกาศ฿หຌผูຌสมัครสอบทราบ 
 

         ๒.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน 

  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน
฿นวันทีไ ํ๕ พฤศจิกายน ๎๑๒๐ ทางวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ. ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholarโ.ocsc.go.th  

ละวใบเซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไ http://stscholar.nstda.or.th หัวขຌอ การประกาศรายชืไอ
ผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน 
  

 ๓. หลักสูตรละวิธีการสอบขงขัน                               
 รายละอียดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันตามอกสารหมายลข ๎ 
 

             ๔.  กณฑ์การตัดสิน 

                  ๔.ํ ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะตຌองป็นผูຌสอบเดຌ     
คะนนขຌอขียน ดังนีๅ 
         - วิชาภาษาอังกฤษเมตไำกวาคาฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมดของทุกประภททุน
฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

        -   คะนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดรียงลงมาตามลำดับจำนวนเมกิน ๑ ทาตอ ํ ทุน 
ยกวຌน ทุนหนวย฿ดมีจำนวน ๎ - ๐ ทุน ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดรียงลงมาตามลำดับจำนวน
เมกิน ๏ ทา ของจำนวนทุน  
 

                          ฿นการสอบครัๅงนีๅ  คณะกรรมการจะตรวจขຌอสอบวิชาภาษาอังกฤษของผูຌสมัครสอบ 

฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทัๅงหมดกอนลຌวจึงตรวจขຌอสอบวิชาอืไน โ ฉพาะผูຌทีไเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษ 

เมตไำกวาคาฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/


- ๑ - 

 

  ๔.๎ ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยจะตຌองเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
เมตไำกวารຌอยละ ๓์      

                 ๔.๏ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนขຌอขียนละคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
รวมกันสูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌเดຌคะนนรวมตไำกวาลงมาตามลำดับ ถຌาผูຌสอบขงขันเดຌเดຌคะนนรวมทากัน  
฿หຌผูຌเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนประมินความ
หมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน ฿หຌผูຌเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนวิชา
ภาษาอังกฤษทากันอีก ฿หຌสัมภาษณ์ (ฉพาะผูຌเดຌคะนนรวมทากัน) ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅงหนึไง ละผูຌเดຌคะนน
สัมภาษณ์สูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

                   ๔.๐ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภทจะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลำดับกอน 

฿น฿บสมัคร หรือ฿บสดงความจำนง฿นการรับทุน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ
การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 

  ๔.๑ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทานัๅน 

  ๔.๒ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไ ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
จะถือวาสละสิทธิการรับทุน 

                  ๔.๓ ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือเมสามารถรับทุนเดຌ 
หรือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๏ ดือน นับตวันประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด 

฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅ ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 

  ๔.๔ กรณีทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัคร หรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หรือมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนเมครบตามจำนวน 
คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไนป็นผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทน 
 

            ๕.   การรายงานตัวละการอบรม 

  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละบริษัท ปตท. 
สำรวจละผลิตปຂตรลียม จำกัด ิมหาชนี กำหนด 
 

 ํ์.  การตรวจสุขภาพละอนามัย 

                   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตามวัน 
วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.  

฿นทีไนีๅ฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด   
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              ํํ. การทำสัญญา 

                   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไ บริษัท ปตท. สำรวจละผลิตปຂตรลียม จำกัด 
ิมหาชนี กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌ ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 

ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ 
 

           ํ๎. การรับงินทุน 

  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุนมืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว ดยจะเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั๋วดยสาร
ครืไองบินเป - กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสือละอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน 
 

           ํ๏. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

                   ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  ํ๏.ํ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 

  ํ๏.๎ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงการรายงานตัวพืไอรับทุน หรือเมดินทางเปศึกษาวิชา 
ณ ตางประทศ ตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด  
  ํ๏.๏ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

 ประกาศ  ณ  วันทีไ   ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๎๑๒๐ 

  

 ิลงชืไอี         ชุติมา  หาญผชิญ 

 

                 ินางชุติมา  หาญผชิญี 
  รองลขาธิการ ก.พ. 
  ปฏิบัติราชการทน ลขาธิการ ก.พ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 
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รายละอียดของทุนบริษัท ปตท. สำรวจละผลิตปຂตรลียม จำกัด ิมหาชนี ประจำป ๎๑๒๑ 

ิทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายี 

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

หนวยทีไ ํ๑๎๎๔์ํ  เปศึกษา฿นสาขาธรณีวิทยาปຂตรลียม ิPetroleum Geologyี  
   ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอมริกา หรือ สหราชอาณาจักร 

   จำนวน  ํ ทุน 

 

หนวยทีไ ํ๑๎๎๔์๎  เปศึกษา฿นสาขาวิชาวิศวกรรมปຂตรลียม ิPetroleum Engineeringี 
   ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอมริกา หรือสหราชอาณาจักร  
   จำนวน  ํ ทุน 
 

 

 

 

                                                          ……………………………………..                  ิลงชืไอี 
                        

 

 

 

 

 

 สำนาถูกตຌอง 
 

 
 

ินายสมชาย   การดีี 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

อกสารหมายลข ํ 



 อกสารหมายลข ๎ 

 
หลักสูตรละวิธีการสอบขงขัน 

ทุนบริษัท ปตท. สำรวจละผลิตปຂตรลียม จำกัด ิมหาชนี ประจำป ๎๑๒๑ 

(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

ํ.  สอบขຌอขียน วิชาทีไสอบ มี ๐ วิชา ดังนีๅ 
 
 

วิชาทีไสอบ หลักสูตรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 
 

1.  ภาษาอังกฤษ 
 

 

-  Structure, Vocabulary and Reading Comprehension  
 

 

100 
 

 

3 ชัไวมง 
 

2.  สังคมศึกษา 
     ละภาษาเทย 
 

 -  สังคมศึกษา 
    ิศาสนาละ 

    วัฒนธรรมี 
 
 
 
 
 
 

 -  ภาษาเทย 

 
 
 

-  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรู้ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6  
   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
   พุทธศักราช ๎๑๑ํ ละฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๎๑๒์  ดังนีๅ   
   สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2) 
   สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2) 
   สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2) 
   สาระทีไ 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3) 
   สาระทีไ 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2) 
   ิ6เ คะนนี 
-  ทดสอบความสามารถ฿นการ฿ช้ภาษาเทย ตลอดจน 
   ความสามารถ฿นการประมวลละรียบรียงความคิด ละขียน 
   ตามหัวข้อทีไกำหนด  
   ิไเ คะนนี 

 
 
 

100 

 
 
 

3 ชัไวมง 

3.  คณิตศาสตร์ -  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรู้ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6  
   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
   พุทธศักราช ๎๑๑ํ ละฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๎๑๒์  ดังนีๅ   
   สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4) 
   สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2) 
   สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2) 
   สาระทีไ 4 (มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2) 
   สาระทีไ 5 (มาตรฐาน ค 5.1, ค 5.2, ค 5.3) 
   สาระทีไ 6 (มาตรฐาน ค 6.1 

100 3 ชัไวมง 
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วิชาทีไสอบ หลักสูตรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 

4.  วิทยาศาสตร์ 
 

-  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรู้ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6  
   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
   พุทธศักราช ๎๑๑ํ ละฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๎๑๒์  ดังนีๅ   
   สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ว 1.1, ว 1.2) 
   สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2) 
   สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ว 3.1, ว 3.2) 
   สาระทีไ 4 (มาตรฐาน ว 4.1, ว 4.2) 
   สาระทีไ 5 (มาตรฐาน ว 5.1) 
   สาระทีไ 6 (มาตรฐาน ว 6.1) 
   สาระทีไ 7 (มาตรฐาน ว 7.1, ว 7.2) 
   สาระทีไ 8 (มาตรฐาน ว 8.1) 

100 3 ชัไวมง 
 

 
๎.  การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน (คะนนตใม ํ์์ คะนน) 

  

 จะประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร 
รวมทัๅง ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ละการกลับมาปฏิบัติงาน฿น
บริษัท ปตท. สำรวจละผลิตปิตรลียม จำกัด ิมหาชนี ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไ
สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ ละการกลับมา
ปฏิบัติงาน฿นบริษัท ปตท. สำรวจละผลิตปิตรลียม จำกัด ิมหาชนี ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม ชาวน์ปัญญาละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือ 
ดยการพิจารณาประมินดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers) 
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