
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลทางด�านวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรให�กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร#     

วิจัยและนวัตกรรม ตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

 

เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางด านวิทยาศาสตร$  
และเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรให กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต องการของ 

กระทรวง กรม หรือหน*วยงานของรัฐ  ประจําป+ 2563 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 

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

  ตาม ท่ีคณะกรรมการ ดํ า เนิ นการสอบแข* ง ขันและคัด เลื อกบุ คคล เ พ่ือรับ ทุนรั ฐบาล 
ทางด านวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรให กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม      
ตามความต องการของกระทรวง กรม หรือหน*วยงานของรัฐ ได ประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเข ารับการประเมิน 
ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม ตาม
ความต องการของกระทรวง กรม หรือหน*วยงานของรัฐ ประจําป+ 2563 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ไปแล ว  นั้น 

  บัดนี ้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข*งขันและคัดเล ือกฯ ได กําหนดให ผู  ม ีส ิทธิเข  าร ับ         
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนไปรายงานตัวเพ่ือเข ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพ่ือรับทุน ณ ห�อง 201 ช้ัน 2 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
ตามกําหนดวัน  และเวลา  ดังนี้ 

วัน เวลา และสถานท่ี หน�วยท่ี 

วันเสาร#ท่ี 15 สิงหาคม 2563 0330004 0330009 0330017 

ภาคเช�า เวลา 07.30 น. 0330027 0330031 0330038 

ณ ห�อง 201 ช้ัน 2 อาคาร 32 0330051 0330057 0330059 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0330060 0330068 0330072 

  0330074 0330078 0330104 

  0330121 0330122 0330125 

  0330149 0330153 0330158 

  0330168 0330170 0330171 

 

 
(สําเนา) 
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วัน เวลา และสถานท่ี หน�วยท่ี 

วันเสาร#ท่ี 15 สิงหาคม 2563 0330182 

ภาคเช�า เวลา 07.30 น. (เลขประจําตัวสอบ 631300078 – 631301639) 

ณ ห�อง 201 ช้ัน 2 อาคาร 32 0330185 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0330187 

  (เลขประจําตัวสอบ 631300533 – 631301979) 

  0330192 0330204  

วันเสาร#ท่ี 15 สิงหาคม 2563 0330007 0330025 0330026 

ภาคบ�าย เวลา 11.30 น. 0330029 0330036 0330039 

ณ ห�อง 201 ช้ัน 2 อาคาร 32  0330043 0330056 0330061 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0330065 0330066 0330077 

 0330083 0330089 0330103 

 0330107 0330109 0330111 

 0330112 0330120 0330123 

 0330127 0330138 0330143 

 0330147 0330157 0330159 

 0330163 0330176  

 0330182 

 (เลขประจําตัวสอบ 631301806 – 631303326) 

 0330186 

 0330187 

 (เลขประจําตัวสอบ 631302508 – 631303103) 

 0330189 0330194 0330197 

วันอาทิตย#ท่ี 16 สิงหาคม 2563 0330006 0330013 0330014 

ภาคเช�า เวลา 07.30 น. 0330022 0330028 0330030 

ณ ห�อง 201 ช้ัน 2 อาคาร 32  0330042 0330053 0330055 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0330067 0330069 0330079 

 0330084 

 (เลขประจําตัวสอบ 631300052 – 631301153) 

 0330088 0330105 0330113 
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วัน เวลา และสถานท่ี หน�วยท่ี 

วันอาทิตย#ท่ี 16 สิงหาคม 2563 0330115 0330137 0330139 

ภาคเช�า เวลา 07.30 น. 0330141 0330150 0330165 

ณ ห�อง 201 ช้ัน 2 อาคาร 32  0330177 0330178 0330179 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0330191 0330198  

    

วันอาทิตย#ท่ี 16 สิงหาคม 2563 0330001 0330008 0330015 

ภาคบ�าย เวลา 11.30 น. 0330050 0330052 0330058 

ณ ห�อง 201 ช้ัน 2 อาคาร 32  0330062 0330070 0330075 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0330080 0330081 0330082 

 0330084 

 (เลขประจําตัวสอบ 631301602 – 631303271) 

 0330087 0330090 0330096 

 0330097 0330106 0330108 

 0330114 0330124 0330126 

 0330129 0330130 0330148 

 0330161 0330164 0330172 

 0330181 0330188 0330190 

 0330196   

 
 ผู มีสิทธิเข ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนให นําเอกสารดังต*อไปนี้    
ไปในวันเข ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน     
 1. แฟDมสะสมงาน (Portfolio) 
  2. สําเนาเอกสารเก่ียวกับกิจกรรมระหว*างศึกษา กิจกรรมต*อสังคม หรือการเปLนสมาชิกของ
องค$กร ชมรม สมาคมต*าง ๆ รวมท้ังรางวัลเชิดชูเกียรติ (ถ ามี) 
  3. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 1 ชุด  และระดับปริญญาโท จํานวน 1 ชุด (ถ ามี)  
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  ท้ังนี้ ผู มีสิทธิเข ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนจะต องปฏิบัติตาม
ระเบียบและวิธีการสอบแข*งขัน  ดังนี้ 
 1. ต องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กําหนดไว   ผู ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การประเมิน  
ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนได เริ่มดําเนินการแล ว  อาจพิจารณาไม*อนุญาตให เข าสอบ   
  2. ต องเชื่อฟZงและปฏิบัติตามคําสั่ง 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 อันเปLนการรบกวนแก*ผู ท่ียังสอบอยู* 

  ผู�ใดไม�ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบแข�งขันนี้  หรือผู�ใดทุจริต  หรือพยายามทุจริต                
จะไม�ได�รับอนุญาตให�เข�าสอบ 
  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 เปLนการเฉพาะ 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี      14     กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
                                                        
                                                        (ลงชื่อ)                สรนิต  ศิลธรรม 

 

                   (รองศาสตราจารย$สรนิต  ศิลธรรม) 
                                                                ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม 
                               ประธานกรรมการ  
 

สําเนาถูกต อง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


