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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนลารียนหลวง ประจำปี ๎๑๒๏ 
 

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

 ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนลารียนหลวง ประจำป ๎๑๒๏ ฉะนัๅน  
อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ระบียบ ก.พ.  

วาดຌวยทุนลารียนหลวง พ .ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนลารียนหลวง ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑๐  
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขันพรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุนดังกลาว ดังตอเปนีๅ 
 ํ.   ทุนลารียนหลวง 

                   กำหนด฿หຌมีทุนลารียนหลวงพระราชทานกนักรียนทีไสำรใจการศึกษาระดับมัธยมศึกษา            
ตอนปลาย ซึไงมีผลการรียนยอดยีไยม  จำนวน ๏ หนวย  รวม ๕ ทุน ดังนีๅ 

  หนวยทีไ    ์ํ๎์ํ์ํ จำนวน ๑ ทุน 

  หนวยทีไ    ์ํ๎์ํ์๎ จำนวน ๎ ทุน 

  หนวยทีไ    ์ํ๎์ํ์๏ จำนวน ๎ ทุน 
 

                   ผูຌเดຌรับทุนลารียนหลวงตຌองเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ ดยจะลือกรียนวิชา฿ด ณ สถาบันอุดมศึกษา
หง฿ดกใเดຌ ซึไง ก.พ. จะป็นผูຌพิจารณา฿หຌความหในชอบดยพิจารณาจากความประสงค ์คุณวุฒิ คุณลักษณะของผูຌเดຌรับทุน 
ละมืไอสำรใจการศึกษาลຌว จะตຌองกลับมาปฏิบัติงาน฿นประทศเทย 

 ๎. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน  

                   ๎.ํ  ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติงาน฿นประทศเทยป็นระยะวลาทากับระยะวลา฿นการรับทุน 

                   ๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมาปฏิบัติงาน฿นประทศเทย จะตຌองชด฿ชຌงินคืนทากับจำนวน
งินทุนทีไเดຌรับเป 

             ๏.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

                   ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติดังนีๅ 
                   ๏.ํ มีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ยกวຌน฿นกรณีรืไองอายุตาม ก. คุณสมบัติทัไวเป (๎) ของมาตรา ๏๒ นีๅ ผูຌสมัครมี
อายุตไำกวา ํ๔ ป เดຌ 
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                   ๏.๎ มีอายุเมกิน ๎์ ป นับถึงวันทีไ ๐ ตุลาคม ๎๑๒๎ 

  ๏.๏ กำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปการศึกษา ๎๑๒๎ 

ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช ๎๑๑ํ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอืไน 

ที ไกระทรวงศึกษาธิการรับรองวาทียบทา ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสม฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาค
การศึกษาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.๑์ ละมืไอสำรใจการศึกษาชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายลຌว จะตຌองเดຌคะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เมตไำกวา ๏.๑์ ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, 

C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี 
   ผูຌสมัครสอบทีไมีคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือมืไอสำรใจการศึกษาลຌว 
เมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนด จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียน
ทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาเมมีสิทธิ฿นการสมัครสอบ
ครัๅงนีๅ 
                ๏.๐   เมสอบตก฿นวิชา฿ดวิชาหนึไงตลอดหลักสูตรชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                  ๏.๑   มีศีลธรรม ละความประพฤติดี 
                  ๏.๒   เมอยู฿นระหวางการรับทุนทีไมีสัญญาผูกพัน฿นการปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน฿ด โ 

  ๏.๓   ผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดเมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตຌองหຌาม เมมีสิทธิขຌาสอบหรือเดຌรับทุน 

 ๐.   การรับสมัครสอบ 

  ๐.ํ  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ.  

ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th ละวใบเซต์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย ละนวัตกรรมทีไ http://stscholar.nstda.or.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบเดຌ฿น
วใบเซต์ดังกลาว  

     ๐.๎   กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีการสมัคร 

          ๐.๎.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ํ๕ กันยายน - ๐ ตุลาคม ๎๑๒๎ 

ทางอินทอร์นใตตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
    (ํ)  ปຂดวใบเซต์ http://scholar2.ocsc.go.th 

    (๎)  กรอกขຌอความ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอนทีไกำหนด ระบบ
จะออกลขประจำตัวสอบละบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัต ิ

    (๏)  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  
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   ๐.๎.๎ นำบบฟอร์มการชำระงิน เปชำระงินฉพาะทีไคาน์ตอร์ธนาคารกรุงเทย จำกัด 
ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.  ตัๅงตวันทีไ ํ๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๎๑๒๎ 
ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 

   ๐.๎.๏ คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบประกอบดຌวย 

             (ํ)  คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท 

          (๎)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน ๏์ บาท 

     คาธรรมนียม ฯ จะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 

   ๐.๎.๐ ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

   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 นับถึงวันปຂดรับสมัคร 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฿ด
อยางหนึไง จำนวน ํ ชุด  
       

          สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌทีไมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ละ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสาร ขนาด Aไ ขียนชืไอ – นามสกุล 

ลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
   ๐.๐ ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ 

  ๐.๑   ฿นการสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนฯ ประจำป ๎๑๒๏  
   ๐.๑.ํ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌเมกิน ๎ ประภททุน  

   ๐.๑.๎ ฿นตละประภททุนผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌประภททุนละ ํ หนวยทุน
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  ๐.๒  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ  
ละหากผูຌสมัครสอบระบุชืไอประภททุนกับหนวยทุนเมตรงกันจะถือหนวยทุนป็นสำคัญ 

 ๐.๓   ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการมองหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย หรือทาง 
การคลืไอนเหวหรือทางรางกาย ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั ไนคงของมน ุษย ์ ลงว ันที ไ  
๏์ มษายน ๎๑๑๎ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ละทีไกຌเขพิไมติม  สำนักงาน ก.พ. จะพยายาม
จัดหาสิไงอำนวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 

 ๑.   การตงตัๅงกรรมการกีไยวกับการสอบ 

                   ๑.ํ   ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคล พืไอรับทุน
ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

       ๑.๎   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชาละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

  ๑.๏   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา สถานทีไสอบ กำหนด
ระบียบละวิธีการสอบขงขัน ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไ กิดขึๅน฿น 

การดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน 

       ๑.๐   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขันฯ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ดย฿หຌประธานกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ หรือกรรมการ
ทีไประธานมอบหมายป็นผูຌประกาศ฿หຌผูຌสมัครสอบทราบ 

 ๒.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน 

   สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
ขงขัน฿นวันทีไ ํ๒ ตุลาคม ๎๑๒๎ ทางวใบเซต์ ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th ละ
วใบเซต์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ละนวัตกรรมทีไ http://stscholar.nstda.or.th หัวขຌอ  
การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน 

 ๓.  หลักสูตรละวิธีการสอบขงขัน              

  รายละอียดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันตามอกสารนบทຌายประกาศนีๅ 
 ๔.  กณฑ์การตัดสิน 

                ๔.ํ ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะตຌองขຌาสอบทุกวิชา  
฿นหนวยทุนทีไสมัครสอบละป็นผูຌสอบเดຌคะนนขຌอขียน ดังนีๅ 
                           -  วิชาภาษาอังกฤษ เมตไำกวารຌอยละ ๒์ 

                           -  คะนนรวมวิชาฉพาะตละหนวย เมตไำกวารຌอยละ ๒์ 

           -  คะนนรวมทุกวิชาสูงสุดลงมาตามลำดับเมกิน ๎ ทาของจำนวนทุน 
  

    

 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://stscholar.nstda.or.th/
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   ฿นการสอบครัๅงนีๅคณะกรรมการฯ จะตรวจขຌอสอบวิชาภาษาอังกฤษของผูຌสมัครสอบ฿น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทัๅงหมดกอนลຌวจึงตรวจขຌอสอบวิชาอืไน โ ฉพาะผูຌสมัครสอบทีไเดຌคะนนวิชา
ภาษาอังกฤษ เมตไำกวาคาฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 

  ๔.๎ ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวย จะตຌองเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคล
พืไอรับทุน เมตไำกวารຌอยละ ๓์ 

  ๔.๏ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนขຌอขียนละคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
รวมสูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌเดຌรับคะนนรวมตไำกวาลงมาตามลำดับ ถຌาผูຌสอบขงขันเดຌเดຌคะนนรวมทากัน฿หຌ  
ผูຌเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนประมินความ
หมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน ฿หຌผูຌเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนวิชา
ภาษาอังกฤษทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ (ฉพาะผูຌเดຌคะนนรวมทากัน ) ป็นภาษาอังกฤษ อีกครัๅงหนึไง ละผูຌเดຌ
คะนนสัมภาษณ์สูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน                                                        

  ๔.๐ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภทจะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลำดับกอน 

฿น฿บสมัคร หรือ฿บสดงความจำนง฿นการรับทุน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวย฿ดลຌว จะถือวา 

สละสิทธิการรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 

                   ๔.๑ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทานัๅน 

  ๔.๒ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
จะถือวาสละสิทธิการรับทุน 

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

  ๔.๔ กรณีทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัคร หรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หรือมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนเมครบตามจำนวน
คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไนป็น 

ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 

 ๕.  หลักฐานทีไตຌองนำเปสดงหลังจากประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนลຌว 

  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน มืไอสำรใจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลຌว จะตຌองนำหลักฐานสดง   
ผลการรียน (สำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร) จำนวน ํ ชุด เปยืไนตอจຌาหนຌาทีไ ณ ศูนย์จัดการศึกษา
฿นตางประทศละบริหารความรูຌ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี    

             ํ์.  การรายงานตัวละการอบรม 

                     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
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             ํํ.  การตรวจสุขภาพละอนามัย 

                     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตามวัน 
วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ฿นทีไนีๅ
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 

       ํ๎.  การทำสัญญา 

                    ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌตอมืไอ
มีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ 
           ํ๏.  การรับงินทุน 

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

 ํ๐.  การพิกถอนการ฿หຌทุน 

                    ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
                    ํ๐.ํ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายตไำกวา ๏.๑์ 

                    ํ๐.๎ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 
                    ํ๐.๏ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงการรายงานตัวพืไอรับทุน หรือเมดินทางเปศึกษาวิชา 
ณ ตางประทศ ตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

                    ํ๐.๐ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสียหรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ํ๓  กันยายน  พ.ศ. ๎๑๒๎ 

 
 

     ิลงชืไอี            พัชรภากร  ทวกุล 
 

 (หมอมหลวงพัชรภากร  ทวกุล) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน  
ลขาธิการ ก.พ. 

      สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



อกสารนบทຌาย 
 

หลักสตูรละวธิกีารสอบขงขัน ทนุลารยีนหลวง ประจำป ีโ5๒๏ 
 
แ.  การสอบขຌอขียน  ิคะนนตใม 5เเ คะนนี 
 

     หนวยทีไ 0120101 วชิาทีไสอบม ี5 วชิา ดงันีๅ 
 

วชิาทัไวเป หลักสตูรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 

1. ภาษาอังกฤษ -  Structure, Vocabulary and Reading Comprehension 100 3 ชัไวมง 
2. ภาษาเทย -  ทดสอบความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาเทย ตลอดจนความสามารถ 

   ฿นการประมวลละรียบรียงความคิดละขียนตามหัวขຌอ 
   ทีไกำหนด 

100 3 ชัไวมง 

3. สังคมศึกษา 
   (ศาสนาละ 
    วัฒนธรรม) 

-  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6  
   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง   
   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551  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) 

100 3 ชัไวมง 

วชิาฉพาะ หลักสตูรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 

4. คณิตศาสตร์ -  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6  
   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง  
   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551  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 

5. วิทยาศาสตร์ 
 

-  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6  
   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง   
   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551  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 
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หนวยทีไ 0120102  วชิาทีไสอบม ี5 วชิา ดังนีๅ 
  

วชิาทัไวเป หลักสตูรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 

1. ภาษาอังกฤษ -  Structure, Vocabulary and Reading Comprehension 100 3 ชัไวมง 
2. ภาษาเทย -  ทดสอบความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาเทย ตลอดจนความสามารถ 

   ฿นการประมวลละรียบรียงความคิดละขียนตามหัวขຌอ 
   ทีไกำหนด 

100 3 ชัไวมง 

3. สังคมศึกษา 
   (ศาสนาละ 
    วัฒนธรรม) 

-  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ไ-ๆ  
   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง   
   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช โ55แ  ดังนีๅ   
   สาระทีไ แ ิมาตรฐาน ส แ.แ, ส แ.โี 
   สาระทีไ โ ิมาตรฐาน ส โ.แ, ส โ.โี 
   สาระทีไ ใ ิมาตรฐาน ส ใ.แ, ส ใ.โี 
   สาระทีไ ไ ิมาตรฐาน ส ไ.แ, ส ไ.โ, ส ไ.ใี 
   สาระทีไ 5 ิมาตรฐาน ส 5.แ, ส 5.โี 

100 
 
 
 
 

3 ชัไวมง 
 

 

วชิาฉพาะ หลักสตูรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 

4. Writing -  ทดสอบความสามารถ฿นการขียนรียงความป็นภาษาอังกฤษ 
ดยนຌนสัมฤทธิผลของงานขียนตามคำสัไงละหัวขຌอทีไกำหนด  
ละกำหนด฿หຌขียนรียงความ จำนวน โ รืไอง  

   รืไองทีไ แ การขียนรียงความ หรืองานขียนประภทอืไน฿นรืไอง 
ทัไวเป ความยาวประมาณ แ่เ-โโเ คำ ิไเ คะนนี 

   รืไองทีไ โ การขียนรียงความชิงวิชาการ฿นรืไองทีไกำหนด  
ดย฿ชຌขຌอมูล฿นขຌอสอบป็นหลงอຌางอิง ผูຌขียนควร
สดงขຌอคิดหในของผูຌขียนองกีไยวกับหัวขຌอ 

               ทีไ฿หຌมาดຌวย ิๆเ คะนนี    

100 2 ชัไวมง 
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วชิาฉพาะ หลักสตูรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 

5. Translation -  ทดสอบความสามารถ฿นการปล ดังนีๅ 
   แี  การปลตใมรูปบบจากภาษาอังกฤษป็นภาษาเทย  

 (30 คะนน) 
  • ประกอบดຌวยขຌอสอบ แ – โ ขຌอ ป็นความรียง ความยาว

ประมาณขຌอละเมตไำกวา แเเ คำ 
    • นืๅอหาป็นรืไองทัไว โ เป ละปรากฏ฿นสืไอสิไงพิมพ์ทัไว โ เป 
โี  การปลตใมรูปบบจากภาษาเทยป็นภาษาอังกฤษ  

(30 คะนน) 
        • ประกอบดຌวยขຌอสอบ 1 -- 2 ขຌอ ปน็ความรียง ความยาว    
         ประมาณขຌอละเมตไำกวา แเเ คำ 

     • นืๅอหาป็นรืไองทัไว โ เป ละปรากฏ฿นสืไอสิไงพิมพ์ทัไว โ เป 
   ใี  การปลกใบความจากตຌนฉบับภาษาอังกฤษป็นภาษาเทย   
        ละการปลกใบความจากตຌนฉบับภาษาเทยป็นภาษาอังกฤษ   
        ิ40 คะนน) 

  • ประกอบดຌวยขຌอสอบ โ ขຌอ ความยาวของตຌนฉบับ ฿นตละขຌอ  
    เมตไำกวา แ หนຌา A4 

    • นืๅอหาป็นรืไองทัไว โ เป ละปรากฏ฿นสืไอสิไงพิมพ์ทัไว โ เป 
 

ทัๅงนีๅ รายละอียดของหลักสูตรการสอบอาจมีการปลีไยนปลงเดຌ 
ดยเมตຌองจຌงลวงหนຌา 

100 3 ชัไวมง 
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หนวยทีไ 0120103 วชิาทีไสอบม ี5 วชิา ดังนีๅ 
 

วชิาทัไวเป หลักสตูรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 

1. ภาษาอังกฤษ -  Structure, Vocabulary and Reading Comprehension 100 3 ชัไวมง 
2. ภาษาเทย -  ทดสอบความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาเทย ตลอดจนความสามารถ 

   ฿นการประมวลละรียบรียงความคิดละขียนตามหัวขຌอ 
   ทีไกำหนด 

100 3 ชัไวมง 

3. สังคมศึกษา 
   (ศาสนาละ 
    วัฒนธรรม) 

-  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6   
ละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง   

   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551  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) 

100 3 ชัไวมง 

วชิาฉพาะ หลักสตูรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 

4. คณิตศาสตร์ -  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6  
ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง   

   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551  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 

5. Writing 
 

-  ทดสอบความสามารถ฿นการขียนรียงความป็นภาษาอังกฤษ 

ดยนຌนสัมฤทธิผลของงานขียนตามคำสัไงละหัวขຌอทีไกำหนด  
ละกำหนด฿หຌขียนรียงความจำนวน 2 รืไอง 

   รืไองทีไ 1 การขียนรียงความ หรืองานขียนประภทอืไน      
  ฿นรืไองทัไวเป ความยาวประมาณ 180-220 คำ 
               (40 คะนน) 
   รืไองทีไ 2 การขียนรียงความชิงวิชาการ฿นรืไองทีไกำหนดดย฿ชຌ 
  ขຌอมูล฿นขຌอสอบป็นหลงอຌางอิง ผูຌขียนควรสดงขຌอคิดหใน

ของผูຌขียนองกีไยวกับหัวขຌอทีไ฿หຌมาดຌวย (60 คะนน)      

100 2 ชัไวมง 
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2.  การประมนิความหมาะสมของบุคคลพืไอรบัทนุ (คะนนตใม 100 คะนน) 
  

 จะประมินความหมาะสมของบคคลเพ่อรับทนจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร 
รวมทัๅง ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับ
การเปศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไสมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษา
ตอตางประทศ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม ชาวน์ปัญญา  

ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือดยการพิจารณาประมินดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธี
รวมกัน (Assessment Centers) 

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


