
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต!องการของ
กระทรวง กรม หรือหน"วยงานของรัฐ ประจําป% 2559 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 

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

  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบแข"งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล"าเรียนหลวง         
และทุนรัฐบาล ตามความต!องการของกระทรวง กรม หรือหน"วยงานของรัฐได!ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับ       
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล ตามความต!องการของกระทรวง กรม หรือหน"วยงานของรัฐ 
ประจําป% 2559 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ไปแล!ว  นั้น 
  บัดนี้   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข"งขันและคัดเลือกฯ ได! กําหนดให!ผู! มีสิทธิเข!ารับ          
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนไปรายงานตัวเพ่ือเข!ารับการประเมินความเหมาะสม        
ของบุคคลเพ่ือรับทุน ณ  สํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท< ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี ตามกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี  ดังนี้ 

วัน เวลา และสถานท่ี หน�วยท่ี กิจกรรม 
วันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 2559 ทุกหน�วย การประเมินความเหมาะสม 

เวลา 08.00 – 16.30 น.   ของบุคคลเพ่ือรับทุน 

หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ.  
จังหวัดนนทบุรี 

   

วันเสาร4ท่ี 4 มิถุนายน 2559 0131401 0131413 การสัมภาษณ< 
รอบเช$า เวลา 08.30 น. 0131415 0131420  

ห$องประชุม 1 ช้ัน 9 สํานักงาน ก.พ.  0131427 0131429  

จังหวัดนนทบุรี 0131431 0131434  

 0131438 0131443  

 0131454 0131457  

 0131466 0131474  
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วัน เวลา และสถานท่ี หน�วยท่ี กิจกรรม 
วันเสาร4ท่ี 4 มิถุนายน 2559 0131402 0131416 การสัมภาษณ< 
รอบบ�าย เวลา 12.30 น. 0131421 0131428  

ห$องประชุม 1 ช้ัน 9 สํานักงาน ก.พ. 0131435 0131439  

จังหวัดนนทบุรี 0131440 0131444  

 0131450 0131451  

 0131455 0131458  

 0131460 0131465  

 0131468 0131471  

วันอาทิตย4ท่ี 5 มิถุนายน 2559 0131405 0131406 การสัมภาษณ< 
รอบเช$า เวลา 08.30 น. 0131408 0131411  

ห$องประชุม 1 ช้ัน 9 สํานักงาน ก.พ. 0131432 0131433  

จังหวัดนนทบุรี 0131441 0131445  

 0131447 0131453  

 0131456 0131469  

 0131475   

วันอาทิตย4ท่ี 5 มิถุนายน 2559 0131403 0131430 การสัมภาษณ< 
รอบบ�าย เวลา 12.30 น. 0131437 0131442  

ห$องประชุม 1 ช้ัน 9 สํานักงาน ก.พ. 0131448 0131452  

จังหวัดนนทบุรี 0131463 0131470  

 0131473   

วันจันทร4ท่ี 6 มิถุนายน 2559 0131414 0131436 การสัมภาษณ< 
รอบเช$า เวลา 08.30 น. 0131464   

ห$องประชุม 1 ช้ัน 9 สํานักงาน ก.พ.    

จังหวัดนนทบุรี    

วันจันทร4ท่ี 6 มิถุนายน 2559 0131462  การสัมภาษณ< 
รอบบ�าย เวลา 12.30 น.    

ห$องประชุม 1 ช้ัน 9 สํานักงาน ก.พ.    

จังหวัดนนทบุรี    
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วัน เวลา และสถานท่ี หน�วยท่ี กิจกรรม 
วันเสาร4ท่ี 11 มิถุนายน 2559 0131424  การสัมภาษณ< 

รอบเช$า เวลา 08.30 น.    

ห$องประชุม 1 ช้ัน 9 สํานักงาน ก.พ.    

จังหวัดนนทบุรี    

วันเสาร4ท่ี 11 มิถุนายน 2559 0131425  การสัมภาษณ< 
รอบบ�าย เวลา 12.30 น.    

ห$องประชุม 1 ช้ัน 9 สํานักงาน ก.พ.    

จังหวัดนนทบุรี    

วันอาทิตย4ท่ี 12 มิถุนายน 2559 0131404 0131412 การสัมภาษณ< 
รอบเช$า เวลา 08.30 น. 0131418   

ห$องประชุม 1 ช้ัน 9 สํานักงาน ก.พ.    

จังหวัดนนทบุรี    

วันอาทิตย4ท่ี 12 มิถุนายน 2559 0131409 0131410 การสัมภาษณ< 
รอบบ�าย เวลา 12.30 น. 0131417 0131419  

ห$องประชุม 1 ช้ัน 9 สํานักงาน ก.พ.    

จังหวัดนนทบุรี    

วันจันทร4ท่ี 13 มิถุนายน 2559 0131407 0131423 การสัมภาษณ< 
รอบเช$า เวลา 08.30 น. 0131449   

ห$องประชุม 1 ช้ัน 9 สํานักงาน ก.พ.    

จังหวัดนนทบุรี    

วันจันทร4ท่ี 13 มิถุนายน 2559 0131467  การสัมภาษณ< 
รอบบ�าย เวลา 12.30 น.    

ห$องประชุม 1 ช้ัน 9 สํานักงาน ก.พ.    

จังหวัดนนทบุรี    
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หมายเหตุ   1. ผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนจะต!องเข!าร"วมกิจกรรม        
ท้ัง 2 กิจกรรม ตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล"าว หากผู$ใดไม�เข$าร�วมกิจกรรม หรือเข$าร�วมกิจกรรมไม�ครบ
จะถือว�าสละสิทธิการเข$ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนในครั้งนี้ 
                2. ผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนให!นําเอกสารสรุปข!อมูล
เก่ียวกับตนเอง (ตามแบบฟอร<มท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด) พร!อมสําเนาจํานวน 5 ชุด ไปในวันเข!ารับการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
 ท้ังนี้ ผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนจะต!องปฏิบัติตาม
ระเบียบและวิธีการสอบแข"งขัน  ดังนี้ 
 1. ต!องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กําหนดไว!  ผู!ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การประเมิน  
ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนได!เริ่มดําเนินการแล!ว  อาจพิจารณาไม"อนุญาตให!เข!าสอบ   
  2. ต!องเชื่อฟCงและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนําของกรรมการ หรือเจ!าหน!าท่ีดําเนินการสอบ         
โดยเคร"งครัด 
  3. ต!องเข!าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ!าหน!าท่ีดําเนินการสอบกําหนดให!เท"านั้น 
  4. เม่ือสอบเสร็จแล!ว  ต!องไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน  ห!ามติดต"อกับผู!ท่ียังไม"ได!เข!าสอบและ 
ต!องไม"กระทําการใด ๆ อันเปGนการรบกวนแก"ผู!ท่ียังสอบอยู" 

  ผู$ ใดไม�ปฏิ บัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้   หรือผู$ ใดทุจริต  หรือพยายามทุจริต                 
จะไม�ได$รับอนุญาตให$เข$าสอบ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี    20    เมษายน  พ.ศ. 2559 

 
                             (ลงชือ่)            ธีรยุทธ<  หล"อเลิศรัตน< 

 

                             (นายธีรยทุธ<  หล"อเลิศรัตน<) 
                    ประธานกรรมการ 
 
สําเนาถูกต!อง 
 

ศิริพร  ทรัพย<มาดีกุล 

 

(นางศิริพร  ทรัพย<มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 


