(สำเนา)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรั บทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ ประจำป 2565
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
--------------------------------------------ตามที่ ค ณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข ง ขั น และคั ด เลื อ กบุค คลเพื ่อ รั บ ทุน เลา เรี ย นหลวง
และทุนรัฐบาลตามความตอ งการของกระทรวง กรม หรือ หนว ยงานของรั ฐ ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ ประจำป 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ไปแลว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ ไดกำหนดใหผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ
ประจำป 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ตามกำหนดวัน และเวลา ดังนี้
1. ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ เขารวมชองทางการสื่อสารผานทาง Open Chat
โดยตั้ งชื่อ หนวยทุ น_เลขประจำตั วสอบ_ชื่ อ เชน 0120101_651201999_สมหญิ ง เพื่อใช ในการติดตอสื่ อสารกั บ
เจาหนาที่สำนักงาน ก.พ. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2565 โดย scan QR Code ดานลางนี้

-22. ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ สงเอกสารที่กรอกขอมูลแลว ในรูปแบบ Pdf File
มาทาง e – mail : rattana@ocsc.go.th โดยระบุ ชื่อเรื่อง “เอกสารทุน หนวยทุน_เลขประจำตั วสอบ_ชื่ อ” เช น
เอกสารทุน 0120101_651201999_สมหญิง ภายในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 16.30 น.
สำหรับเอกสาร Pdf File ดังกลาว ประกอบดวย
1) แบบสรุปขอมูลตนเอง
2) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ
ทั้งนี้ สามารถ download เอกสารดังกลาว ที่https://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool
3. ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนทำกิจกรรม
ประเมินความเหมาะสมฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยตั้งชื่อการเขารวมกิจกรรมเปน “หนวยทุน_เลขประจำตัวสอบ_ชื่อ”
เชน 0120101_651201999_สมหญิง ตามกำหนดเวลา ดังนี้
กิจกรรม
เวลา
09.30 – 10.00 น. รายงานตัวเพื่อทำกิจกรรมการเขียนเรียงความเปนภาษาอังกฤษ
10.00 – 10.10 น. เจาหนาที่ชี้แจงการทำกิจกรรมฯ
10.10 – 10.30 น. ทำกิจกรรมฯ โดยกิจกรรมจะสิน้ สุด ในเวลา 10.30 น.
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจง Link ที่เกี่ยวของในการทำกิจกรรมดังกลางขางตน ทาง e – mail
ตามที่ ผู ส มั ค รแจ ง ไว ในใบสมั ค ร ภายในวั น ที่ 1 มี น าคม 2565 สำหรั บ กิ จ กรรมการเขี ย นเรี ย งความเป น
ภาษาอั งกฤษดั งกลาว ผูเข ารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองทำในชวงเวลาที่ก ำหนดเท านั้น โดยจะใช
คำตอบที่ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ สงครั้งแรก สำหรับขอตกลงและแนวทางปฏิบัติในการทำ
กิจกรรมดังกลาว สามารถศึ กษาไดที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool โดยหากมี ขอ สงสั ย
เกี่ยวกับวิธีการเขารวมกิจกรรม โปรดติดตอ คุณศุภวัฒน หมายเลขโทรศัพท 084 144 8501
4. ใหผมู ีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ รายงานตัวเพื่อเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณ ดังนี้
กิจกรรม
วัน เวลา และสถานที่
หนวยที่
วันเสารที่ 5 มีนาคม 2565
ภาคเชา เวลา 08.30 น.
หองประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ภาคบาย เวลา 12.30 น.
หองประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

4100002 การประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุน
4100001 การประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุน

-3ทั้งนี้ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรม
ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว หากผูใดไมเขารวมกิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมไมครบ จะถือวาสละสิทธิ์
การเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนในครั้งนี้
ผูมีส ิท ธิเ ขา รับ การประเมิน ความเหมาะสมฯ จะตอ งปฏิบ ัติต ามระเบีย บและวิธีการสำหรั บ
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ดังนี้
1. ต อ งไปถึงสถานที่ ส อบตามเวลาที่ กำหนดไว ผูใดไปถึ งสถานที่ ส อบภายหลังที่ การประเมิ น
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนไดเริ่มดำเนินการแลว คณะกรรมการอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบ
2. ตองนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตอเจาหนาที่ เพื่อยืนยันตัวบุคคล
3. ตอ งเชื่อ ฟง และปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือ เจา หนา ที่ดำเนิน การสอบ
โดยเครงครัด
4. ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดำเนินการสอบกำหนดใหเทานัน้
5. เมื่ อ สอบเสร็ จ แล ว ต อ งไปจากสถานที่ ส อบโดยพลั น ห า มติ ด ต อ กั บ ผู ที่ ยั ง ไม ได เข า สอบ
และตองไมกระทำการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู
ผูใดไมป ฏิบัติตามระเบีย บและวิธีก ารสอบนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจ ริต จะไมไดรับ
อนุญาตใหเขาสอบ
ทั้ ง นี้ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมฯ ทุ ก คนต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อยางเครงครัด โดยตองสวมหนากากอนามัยหรือ
หนากากผาตลอดเวลาขณะเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ และทุกคนตองเขารับการคัดกรองอุณหภูมิรางกาย
กรณีมีอุณหภูมิรางกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ
เวน แตจ ะมีห ลัก ฐานแสดงผลการตรวจด ว ยวิธี RT - PCR หรือ การใชชุด ตรวจ ATK ที่ยืนยัน วาไมมีเ ชื้อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง มาแสดง
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

นนทิกร กาญจนะจิตรา
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการ

สำเนาถูกตอง

(นายองอาจ สินอาภา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

