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ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวงและทุนรัฐบาล 

ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

 

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให 

กระทรวงการตางประเทศ ประจำป 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

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

  

 ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื ่อรับทุนเล าเรียนหลวง         

และทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ  

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงการตางประเทศ ประจำป 2565  

(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปแลว  นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ ไดกำหนดใหผูมีสิทธิเขารับการประเมิน

ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให

กระทรวงการตางประเทศ ประจำป 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ตามกำหนดวัน และเวลา ดังนี้  

  1. ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ เขารวมชองทางการสื่อสารผานทาง Open Chat 

โดยตั้งชื่อ หนวยทุน_เลขประจำตัวสอบ_ชื่อ เชน 0120101_651201999_สมหญิง เพื่อใชในการติดตอสื่อสารกับ

เจาหนาที่สำนักงาน ก.พ. ภายในวันพฤหัสบดทีี่ 24 กุมภาพันธ 2565 โดย scan QR Code ดานลางนี้  
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  2. ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ สงเอกสารท่ีกรอกขอมูลแลว ในรูปแบบ Pdf File 

มาทาง e – mail : rattana@ocsc.go.th โดยระบุชื่อเรื่อง “เอกสารทุน หนวยทุน_เลขประจำตัวสอบ_ชื่อ” เชน 

เอกสารทุน 0120101_651201999_สมหญิง ภายในวันจันทรท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 16.30 น. 

     สำหรับเอกสาร Pdf File ดังกลาว ประกอบดวย 

1) แบบสรุปขอมูลตนเอง 

2) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ 

ท้ังนี้ 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 ดังนี ้

 เวลา  กิจกรรม 

09.30 – 10.00 น.  รายงานตัวเพื่อทำกิจกรรมการเขียนเรียงความเปนภาษาอังกฤษ 

10.00 – 10.10 น.  เจาหนาที่ชีแ้จงการทำกิจกรรมฯ 

10.10 – 10.30 น.  ทำกิจกรรมฯ โดยกิจกรรมจะสิน้สุด ในเวลา 10.30 น. 

 

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจง Link ที่เกี่ยวของในการทำกิจกรรมดังกลางขางตน ทาง e – mail 

ตามท่ีผูสมัครแจงไวในใบสมัคร ภายในวันที่  1 มีนาคม 2565 สำหรับกิจกรรมการเขียนเรียงความเปน

ภาษาอังกฤษดังกลาว ผูเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองทำในชวงเวลาที่กำหนดเทานั้น โดยจะใช

คำตอบที่ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ สงครั้งแรก สำหรับขอตกลงและแนวทางปฏิบัติในการทำ

กิจกรรมดังกลาว สามารถศึกษาไดท่ี https://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool โดยหากมีขอสงสัย

เกี่ยวกับวิธีการเขารวมกิจกรรม โปรดติดตอ คุณศุภวัฒน หมายเลขโทรศัพท 084 144 8501 

  4. ใหผูมีสิทธเิขารับการประเมินความเหมาะสมฯ รายงานตัวเพื่อเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณ ดังนี ้

วัน เวลา และสถานที่ หนวยที่ กิจกรรม 

วันเสารท่ี 5 มีนาคม 2565    

ภาคเชา เวลา  08.30 น. 0510401  การประเมินความเหมาะสม 

หองประชุม 1 ช้ัน 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี 0510402 ของบุคคลเพื่อรับทุน 

 0510404   

ภาคบาย เวลา  12.30 น. 0510403  การประเมินความเหมาะสม 

หองประชุม 1 ช้ัน 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 0510405 ของบุคคลเพื่อรับทุน 
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  ทั้งนี้ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรม 

ตามกำหนดวัน เวลาและสถานท่ีดังกลาว หากผูใดไมเขารวมกิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมไมครบ จะถือวาสละสิทธิ์

การเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนในครั้งนี้ 

 ผู มีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสำหรับ 

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ดังนี้ 

 1. ตองไปถึงสถานท่ีสอบตามเวลาที่กำหนดไว  ผูใดไปถึงสถานท่ีสอบภายหลังที่การประเมิน   

ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนไดเร่ิมดำเนินการแลว คณะกรรมการอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบ 

 2. ตองนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตอเจาหนาท่ี เพ่ือยืนยันตัวบคุคล 

 3. ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือเจาหนาที่ดำเนินการสอบ  

โดยเครงครัด 

 4. ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดำเนินการสอบกำหนดใหเทานัน้ 

 5. เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ ยังไมได เขาสอบ         

และตองไมกระทำการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 

 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไมไดรับ

อนุญาตใหเขาสอบ 

 ทั้งนี้  ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนตองปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อยางเครงครัด โดยตองสวมหนากากอนามัยหรือ

หนากากผาตลอดเวลาขณะเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ และทุกคนตองเขารับการคัดกรองอุณหภูมิรางกาย 

กรณีมีอุณหภูมิรางกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 

เวนแตจะมีหลักฐานแสดงผลการตรวจดวยวิธี RT - PCR หรือการใชชุดตรวจ ATK ที่ยืนยันวาไมมีเชื้อไวรัส

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 


