(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให#กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ตามความต#องการของกระทรวง กรม
หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให"
กระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี ตามความต"องการของกระทรวง กรม หรือหน(วยงานของรัฐ
ประจําป) 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
------------------------ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแข( ง ขั น และคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น รั ฐ บาล
ที่จัดสรรให"กระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี ตามความต"องการของกระทรวง กรม หรือหน(วยงานของรัฐ
ได" ป ระกาศรายชื่ อ ผู" มี สิ ท ธิ เ ข" า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมของบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น รั ฐ บาลที่ จั ด สรรให"
กระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี ตามความต"องการของกระทรวง กรม หรือหน(วยงานของรัฐ ประจําป) 2560
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปแล"ว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข(งขันและคัดเลือกฯ ได"กําหนดให"ผู"มีสิทธิเข"ารับการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนไปรายงานตัวเพื่อเข"ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
ณ ห"อง 201 ชั้น 2 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามกําหนดวัน เวลา
ดังนี้
วัน เวลา
วันเสาร'ที่ 21 มกราคม 2560
รอบเช#า
เวลา 07.15 น.

หนวยที่
0320002

0320003
0320004

(เลขประจําตัวสอบ 601201225 – 601202051)
0320006

0320008
0320013

(เลขประจําตัวสอบ 601200197 – 601201296)

-2วัน เวลา

หนวยที่

วันเสาร'ที่ 21 มกราคม 2560
รอบเช#า
เวลา 07.15 น.

0320014
(เลขประจําตัวสอบ 601200047 – 601201625)
0320016
(เลขประจําตัวสอบ 601200239 – 601201239)
0320023

0320027

0320032

0320004

วันเสาร'ที่ 21 มกราคม 2560
รอบบาย

(เลขประจําตัวสอบ 601202111 – 601202308)

เวลา 11.45 น.

0320010
0320013
(เลขประจําตัวสอบ 601201980 – 601202187)
0320014
(เลขประจําตัวสอบ 601201964 – 601202137)
0320016
(เลขประจําตัวสอบ 601201457 – 601201618)
0320024

0320028

0320036

0320039

0320040

0320049

0320056
วันอาทิตย'ที่ 22 มกราคม 2560

0320007

0320009

0320011

รอบเช#า

0320012

0320017

0320018

0320019

เวลา 07.15 น.

(เลขประจําตัวสอบ 601200105 – 601200175)
0320029

0320030

0320035

0320050

0320033

-3วัน เวลา
วันอาทิตย'ที่ 22 มกราคม 2560
รอบบาย
เวลา 11.45 น.

หนวยที่
0320005
0320019
(เลขประจําตัวสอบ 601200890 – 601201885)
0320020

0320022

0320026

0320037

0320038

0320042

0320045

0320046

0320047

0320051

0320053

ผู" มีสิ ทธิ เข" ารั บ การประเมิ นความเหมาะสมของบุ ค คลเพื่ อ รั บทุ นทุ กคน ให" นํ าเอกสารดั งต( อไปนี้
ไปในวันเข"ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
1. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ 1 – 3 จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ 4 – 6 จํานวน 1 ชุด
3. แฟAมสะสมงาน (Portfolio)
4. สําเนาผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) /ความถนัดทางวิชาชีพ
และวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) (ถ"ามี)
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 คณะกรรมการอาจพิจารณาไม(อนุญาตให"เข"าสอบ
2. ต"อ งเชื่อ ฟZง และปฏิบัติต ามคํา สั่ง คํา แนะนํา ของกรรมการ หรือ เจ"า หน"า ที่ดํา เนิน การสอบ
โดยเคร(งครัด
3. ต"องเข"าสอบกับกรรมการตามที่เจ"าหน"าที่ดําเนินการสอบกําหนดให"เท(านั้น

-4-

4. 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( ไ ด" เ ข" า สอบ
และต"องไม(กระทําการใด ๆ อันเป]นการรบกวนแก(ผู"ที่ยังสอบอยู(
ผู"ใ ดไม(ป ฏิบัติต ามระเบีย บและวิธีก ารสอบนี้ หรือผู"ใ ดทุจ ริต หรือ พยายามทุจ ริต จะไม(ไ ด"รับ
อนุญาตให"เข"าสอบ
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

21

ธันวาคม พ.ศ. 2559

สรนิต ศิลธรรม
(รองศาสตราจารย&สรนิต ศิลธรรม)
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ

สําเนาถูกต"อง
ศิริพร ทรัพย&มาดีกุล
(นางศิริพร ทรัพย&มาดีกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

