
 
 
 

 
 

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

เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต!องการของ
ส"วนราชการ หรือหน"วยงานของรัฐ ประจําป& 2563 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 

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

  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบแข"งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล"าเรียนหลวง         
และทุนรัฐบาล ตามความต!องการของกระทรวง กรม หรือหน"วยงานของรัฐ ได!ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับ       
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล ตามความต!องการของส"วนราชการ หรือหน"วยงานของรัฐ 
ประจําป& 2563 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ไปแล!ว  นั้น 

  บัดนี้   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข"งขันและคัดเลือกฯ ได! กําหนดให!ผู! มีสิทธิเข!ารับ          
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนดําเนินการเพ่ือเข!ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพ่ือรับทุน ดังนี้   

1. ต้ังแต"วันท่ี 15 - 31 กรกฎาคม 2563 ให!ผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล 
เพ่ือรับทุน ดําเนินการ  

   1.1 ดาวน; โหลดแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ;  และแบบสรุปข!อมูลตนเองทาง 
www.ocsc.go.th/scholarship 

1.2 กรอกแบบประเมินตามคําสั่งท่ีได!ระบุไว!ในแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ; 

1.3 กรอกแบบสรุปข!อมูลตนเอง และเตรียมเอกสารอ่ืนๆ เช"น Resume/ Portfolio (ถ!ามี) 

1.4  ผู! มีสิทธิ เข!ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนให!นําเอกสาร 
แบบประเมินตามคําสั่งท่ีได!ระบุไว!ในแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ; และเอกสารแบบสรุปข!อมูลตนเอง และเตรียม
เอกสารอ่ืนๆ เช"น Resume/Portfolio (ถ!ามี) จํานวน 4 ชุด พร$อมต$นฉบับ ไปในวันเข!ารับการประเมินความเหมาะสม 
ของบุคคลเพ่ือรับทุน 

  2. ให!ผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคน ไปรายงานตัวและเข!าร"วม
กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ตามกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี ดังนี้  
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วันท่ี เวลา และสถานท่ี กิจกรรม หน�วยทุน 
วันเสาร;ท่ี 1 สิงหาคม 2563 ภาคเช!า 07.00 น. รายงานตัวเข!ารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0131401 0131402 

   0131403 0131409 

 07.30 น. เปVนต!นไป กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ 0131410 0131421 

 ณ ห!องประชุม 1 ชั้น 9  0131429 0131444 

 สํานักงาน ก.พ.  0131457 0131463 

 จังหวัดนนทบุรี    
 ภาคบ"าย 11.00 น. รายงานตัวเข!ารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0131406 0131407 

   0131411 0131412 

  11.30 น. เปVนต!นไป กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ 0131415 0131419 

 ณ ห!องประชุม 1 ชั้น 9  0131422 0131426 

 สํานักงาน ก.พ.  0131427 0131430 

 จังหวัดนนทบุรี  0131433 0131434 

   0131443 0131449 

   0131468  

วันอาทิตย;ท่ี 2 สิงหาคม 2563 ภาคเช!า 07.00 น. รายงานตัวเข!ารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0131413 0131418 

   0131424 0131437 

 07.30 น. เปVนต!นไป กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ 0131442 0131446 

 ณ ห!องประชุม 1 ชั้น 9  0131452 0131461 

 สํานักงาน ก.พ.  0131467  

 จังหวัดนนทบุรี    
 ภาคบ"าย 11.00 น. รายงานตัวเข!ารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0131404 0131408 

   0131414 0131416 

  11.30 น. เปVนต!นไป กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ 0131417 0131431 

 ณ ห!องประชุม 1 ชั้น 9  0131438 0131440 
 สํานักงาน ก.พ.  0131455 0131459 

 จังหวัดนนทบุรี  0131465  
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วันท่ี เวลา และสถานท่ี กิจกรรม หน�วยทุน 
วันเสาร;ท่ี 8 สิงหาคม 2563 ภาคเช!า 07.00 น. รายงานตัวเข!ารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0131428 0131441 

   0131454 0131462 
 07.30 น. เปVนต!นไป กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ   

 ณ ห!องประชุม 1 ชั้น 9    

 สํานักงาน ก.พ.    

 จังหวัดนนทบุรี    
 ภาคบ"าย 11.00 น. รายงานตัวเข!ารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0131420 0131423 
   0131453 0131460 
  11.30 น. เปVนต!นไป กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ   

 ณ ห!องประชุม 1 ชั้น 9    

 สํานักงาน ก.พ.    

 จังหวัดนนทบุรี    

     

     

 

 ท้ังนี้ ผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนจะต!องปฏิบัติตาม
ระเบียบและวิธีการสอบแข"งขัน  ดังนี้ 
 1. ต!องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กําหนดไว!  ผู!ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การประเมิน  
ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนได!เริ่มดําเนินการแล!ว  อาจพิจารณาไม"อนุญาตให!เข!าสอบ   
  2. ต!องเชื่อฟ\งและปฏิบัติตามคําสั่ง 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 อันเปVนการรบกวนแก"ผู!ท่ียังสอบอยู" 
  ผู$ใดไม�ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบแข�งขันนี้  หรือผู$ใดทุจริต  หรือพยายามทุจริต                
จะไม�ได$รับอนุญาตให$เข$าสอบ 
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  แนวทางการปฏิบัติตนในการเข$ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนภายใต$
สถานการณ>การแพร�ระบาดของโรคโควิด –19  
  1. ผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนต!องสวมหน$ากากอนามัยหรือหน$ากากผ$า
ตลอดเวลาขณะเข!ารับการประเมินความเหมาะสมฯ  
  2. ผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนต!องเข!ารับการคัดกรองอุณหภูมิร"างกาย 
กรณีผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินความเหมาะสมฯมีอุณหภูมิร"างกายต้ังแต" 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป จะได!รับ 
การแยกตัวเพ่ือเข!ารับการประเมินฯ ในสถานท่ีจัดไว!ให!เปVนการเฉพาะ 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี     14    กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

(ลงชื่อ)                   ธีรยุทธ;  หล"อเลิศรัตน; 
 

                             (นายธีรยทุธ;  หล"อเลิศรัตน;) 
                    ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถูกต!อง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


