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ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวงและทุนรัฐบาล 

ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

 

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนเลาเรียนหลวง 

ประจำป 2566  

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

    

  ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื ่อรับท ุนเล าเรียนหลวง       

และทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ  

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนเลาเรียนหลวง ประจำป 2566 ไปแลว  นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ ไดกำหนดใหผูมีสิทธิเขารับการประเมิน

ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนเลาเรียนหลวง 

ประจำป 2566 ตามกำหนดวัน และเวลา ดังนี ้ 

  1. ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ เขารวมชองทางการสื่อสารผานทาง Open Chat 

โดยต้ังชื่อ หนวยทุน_เลขประจำตัวสอบ (4 ตัวสุดทาย)_ชื่อ เชน 0120101_1999_สมหญิง เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร

กับเจาหนาที่สำนักงาน ก.พ. ภายในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 โดย scan QR Code ดานลางนี ้ 
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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_661201999_สมร ภายในวันศุกรท่ี 27 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. 

     สำหรับเอกสาร Pdf File ดังกลาว ประกอบดวย 

1) แบบสรุปขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

2) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ 

ท้ังนี้ สามารถ download เอกสารดังกลาว ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool 

  3. ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ 2566 ใหผู มีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ  

ทุนเลาเรียนหลวงทุกหนวย รายงานตัวเพื่อเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ภายในเวลา 08.30 น.  

ณ หอง 3414 ชั้น 4 อาคาร 3 อาคารสำนักงาน ก.พ. โดยดำเนินกจิกรรม ดังนี ้       

 เวลา  กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น.  รายงานตัวเพื่อเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 

09.00 – 09.10 น.  เจาหนาที่ชีแ้จงการทำกิจกรรมการเขียนเรียงความเปนภาษาอังกฤษ 

09.10 – 09.30 น.  ทำกิจกรรมประเมินความเหมาะสมฯ โดยเขียนเรียงความเปนภาษาอังกฤษ 

 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

09.30 – 16.00 น.  ทำกิจกรรมประเมินความเหมาะสมฯ (ตอ) 

 

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

ตามที่ผูสมัครแจงไวในใบสมัคร ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 สำหรับกิจกรรมการเขียนเรียงความ 

เปนภาษาอังกฤษดังกลาว ผูเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองทำในชวงเวลาที่กำหนดเทานั้น โดยจะใช

คำตอบที่ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ สงครั้งแรก  

 4. ใหผูเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคน รายงานตัว ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร

สำนักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี ในวันเสารท่ี 4 กุมภาพันธ 2566  

วัน เวลา และสถานที่ หนวยที่ กิจกรรม 

วันเสารท่ี 4 กุมภาพันธ 2566    

ภาคเชา เวลา  08.30 น. 0120101  การประเมินความเหมาะสม 

หองประชุม 1 ช้ัน 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 0120102  ของบุคคลเพื่อรับทุน 

ภาคบาย เวลา  12.30 น. 0120103  การประเมินความเหมาะสม 

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

ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว หากผูใดไมเขารวมกิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมไมครบ จะถือวาสละสิทธิ์

การเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ เพื่อรับทุนในครั้งนี้ 

 ผู มีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสำหรับ 

การประเมินความเหมาะสมของบคุคลเพ่ือรับทุน ดังนี้ 

  1. ตองไปถึงสถานท่ีสอบตามเวลาท่ีกำหนดไว กรณดีำเนินกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ 

ดวยวิธีผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Zoom Meeting) ตองเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ตามลิงก ในวัน เวลา 

และสถานที่ท่ีกำหนดไว ผูใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังท่ีการประเมินความเหมาะสมฯ ไดเริ่มดำเนินการแลว กรรมการ

อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบ 

  2. ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือเจาหนาท่ีดำเนินการสอบโดยเครงครัด 

  3. ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดำเนินการสอบกำหนดใหเทานั้น 

  4. เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ และตองไม

กระทำการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 

  5. การดำเนินกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคล ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ 

และวธิีการสอบ ดังนี้ 

         (1) แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพชน ผูท่ีสวมกางเกง

ขาสั้นเหนือเขา (ยกเวนเครื่องแบบ) เสื้อไมมีแขน หรือรองเทาแตะฟองน้ำ จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

        (2) เปนหนาที่ของผูเขาสอบท่ีจะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และหองสอบ 

               (3) ตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ซึ่งมี

รูปถายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน เพ่ือยืนยันตัวตนในการสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน 

13 หลัก ท่ีปรากฏในเอกสารดังกลาว ไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

   (4) การดำเนินกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคล กรณีประเมินความเหมาะสม 

ของบุคคลเพื่อรับทุนดวยวิธีผานสื่ออเิล็กทรอนิกส ใหผูเขาสอบปฏิบัตติามระเบยีบและวิธีการสอบ ดังนี ้

    (4.1) ตองเตรียมอุปกรณที่สามารถสื่อสารไดทั้งภาพและเสียง รวมทั้งดาวนโหลดโปรแกรมที่ใช

ในการสอบสัมภาษณผานสือ่อิเล็กทรอนิกส  

    (4.2) ตองรายงานตัวเพ่ือเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ตามวัน เวลา และวิธีการที่ ก.พ. 

กำหนด พรอมระบุขอมูลสำคัญท่ีใชติดตอโดยตรงกับผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ โดยสำนักงาน ก.พ. จะแจงลิงกการเขา

รับการประเมินความเหมาะสมฯ ทาง e – mail ลวงหนากอนวันประเมินความเหมาะสมฯ 

    (4.3) จะเขาหองสอบเพ่ือเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก

กรรมการหรือเจาหนาท่ีดำเนินการสอบแลว โดยจะอนุญาตใหเขาหองสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที   

      (4.4) ตองแสดงตัวตนโดยการแสดงเอกสารตามขอ 5 (3) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
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      (4.5) การกระทำอื่นใดที่ไมเกี่ยวของกับการประเมินความเหมาะสมฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ตองไดรับการยินยอมหรือไดรับอนุญาตจากกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ หรือเจาหนาที่ดำเนินการสอบเทานั้น 

      (4.6) สถานท่ีที่ใชในการประเมินความเหมาะสมฯ ตองเปนพ้ืนท่ีปดที่ไมมีบุคคลอ่ืนเขาออก 

ในบริเวณดังกลาว 

      (4.7) อนุญาตใหนำสิ่งของเขาหองสอบได เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ 

หรือหนงัสือเดินทาง (passport) ซึ่งมีรูปถาย และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลกัชัดเจน เทานั้น 

      (4.8) หามกระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเปนการทุจริตในการประเมินความเหมาะสมฯ  

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใหผูอื่นเขาสอบแทนตน หรือบันทึกเสียงหรือจับภาพหนาจอ หรือใสภาพพ้ืนหลัง 

(Background) ในขณะประเมินความเหมาะสมฯ  

      (4.9) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ และเจาหนาท่ี

ดำเนินการสอบโดยเครงครัด  

      (4.10) เม่ืออยูในหองสอบ ไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอกและไมออกจาก

หองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการ หรือเจาหนาท่ีดำเนินการสอบ 

      (4.11) ตองอยูในหองสอบจนเสร็จสิ้นการประเมินความเหมาะสมฯ หรือไดรับอนุญาตจาก

กรรมการหรือเจาหนาท่ีดำเนินการสอบจึงจะออกจากหองสอบได 

   (4.12) ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองพรอมรับการติดตอจากเจาหนาที่

สำนักงาน ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามวันและเวลาท่ีกำหนด 

 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไมไดรับ

อนุญาตใหเขาสอบ 

 ทั้งนี้ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ตองแสดงผลการตรวจโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) โดยชุดตรวจ Antigen Test Kit แบบ Home Use ท่ีมีผลเปนลบ (Negative) ภายในระยะเวลา 

ไมเกิน 72 ชั่วโมงกอนวันเขารวมกิจกรรม ณ สำนักงาน ก.พ. หากไมมีผลดังกลาวแสดงตามที่กำหนด อาจไมไดรับ

อนุญาตใหเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ซ่ึงสามารถรายงานผลการตรวจที่ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/hsc-atk 

โดยรายงานผลการตรวจดังกลาว ภายในเวลา 16.00 น. กอนวันที่เขารวมกิจกรรม ณ สำนักงาน ก.พ.   

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   19   มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

                             (ลงชือ่)                   นนทิกร  กาญจนะจิตรา 
 

                   (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 

                            ประธานกรรมการ สำเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 


