(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง
ประจําป" 2560
--------------------------------------------ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแขงขั น และคั ด เลื อ กบุค คลเพื ่อ รับ ทุน เลาเรี ย นหลวง
และทุนรัฐบาลตามความต+อ งการของกระทรวง กรม หรือ หนวยงานของรัฐ ได+ประกาศรายชื่อผู+มีสิทธิเข+ารับ
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง ประจําป" 2560 ไปแล+ว นั้น
บัด นี ้ คณะกรรมการดํ า เนิน การสอบแขงขัน และคัด เลือ กฯ ได+กํา หนดให+ผู +มีส ิท ธิเ ข+า รับ
การประเมิ นความเหมาะสมของบุ คคลเพื่ อรั บ ทุน ทุ กคน ไปรายงานตั วเพื่ อเข+ ารั บ การประเมิ นความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุน ณ สํานักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท: ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
วัน เวลา และสถานที่สอบ

หนวยที่

กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
เวลา 08.00 – 16.30 น.

ทุกหนวย

การประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุน

ห$องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
วันเสาร4ที่ 21 มกราคม 2560
รอบเช$า เวลา 08.30 น.
ห$องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
รอบบาย เวลา 12.30 น.
ห$องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

0120101 การประเมินความเหมาะสม
0120102 ของบุคคลเพือ่ รับทุน
0120103 การประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุน

-2หมายเหตุ : ผู$มีสิทธิเข$ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนจะต$องเข$ารวมกิจกรรม
ทั้ง 2 กิจกรรม ตามกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว หากผู$ใดไมเข$ารวมกิจกรรม หรือเข$ารวมกิจกรรมไมครบ
จะถือวาสละสิทธิ์การเข$ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนในครั้งนี้
ผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนให+นําเอกสารไปในวันที่เข+ารวม
กิจกรรม ดังนี้
1. เอกสารสรุ ป ข+ อ มู ล ของผู+ มี สิ ท ธิ เ ข+ า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมของบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น
(ตามแบบฟอร:มที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด) พร+อมสําเนาจํานวน 4 ชุด ไปในวันทํากิจกรรมการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุน (วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560)
2. แฟCมสะสมงานและสํา เนาเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมระหวางศึ กษา กิจกรรมตอสังคม หรื อ
การเปFนสมาชิกขององค:กร ชมรม สมาคมตาง ๆ รวมทั้งรางวัลเชิดชูเกียรติ (ถ+ามี) ไปในวันประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุน (วันเสาร:ที่ 21 มกราคม 2560)
ทั้งนี้ ผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคน จะต+องปฏิบัติตาม
ระเบียบและวิธีการสําหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ดังนี้
1. ต+ องไปถึ งสถานที่ ส อบตามเวลาที่กําหนดไว+ ผู+ ใ ดไปถึ งสถานที่ส อบภายหลั งที่ การประเมิ น
ความเหมาะสมได+เริ่มดําเนินการแล+ว คณะกรรมการอาจพิจารณาไมอนุญาตให+เข+าสอบ
2. ต+อ งเชื่อ ฟIง และปฏิบัติต ามคํา สั่ง คํา แนะนํา ของกรรมการ หรือ เจ+า หน+า ที่ดํา เนิน การสอบ
โดยเครงครัด
3. ต+องเข+าสอบกับกรรมการตามที่เจ+าหน+าที่ดําเนินการสอบกําหนดให+เทานั้น
4. เมื่ อ สอบเสร็ จ แล+ ว ต+ อ งไปจากสถานที่ ส อบโดยพลั น ห+ า มติ ด ตอกั บ ผู+ ที่ ยั ง ไมได+ เ ข+ า สอบ
และต+องไมกระทําการใด ๆ อันเปFนการรบกวนแกผู+ที่ยังสอบอยู
ผู+ใ ดไมปฏิบัติต ามระเบีย บและวิธีการสอบนี้ หรือผู+ใ ดทุจ ริต หรือพยายามทุจริต จะไมได+รับ
อนุญาตให+เข+าสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต+อง
ศิริพร ทรัพย:มาดีกุล
(นางศิริพร ทรัพย:มาดีกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ธีรยุทธ: หลอเลิศรัตน:
(นายธีรยุทธ: หลอเลิศรัตน:)
ประธานกรรมการ

