
 
 
 

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 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 -------------------------  

  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบแข*งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางด าน
วิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรให กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม ตามความ
ต องการของกระทรวง กรม หรือหน*วยงานของรัฐ ได ประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเข ารับการประเมินความเหมาะสมของ
บุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางด านวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรให กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ 
วิจัยและนวัตกรรม ตามความต องการของกระทรวง กรม หรือหน*วยงานของรัฐ ประจําป+ 2563 (ทุนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปแล ว  นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข*งขันและคัดเลือกฯ ได กําหนดให ผู มีสิทธิเข ารับการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนไปรายงานตัวเพ่ือเข ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน   
ณ ห อง 201 ชั้น 2 อาคาร 32  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ตามกําหนดวัน เวลา 
ดังนี้ 
 

วัน เวลา หน�วยท่ี 

วันเสาร#ท่ี 15 กุมภาพันธ# 2563 0320004 0320012  

ภาคเช�า  0320013  

เวลา 07.30 น. (เลขประจําตัวสอบ 631200126 – 631200782) 

 0320018 0320025 0320033 

 0320038   

 
(สําเนา) 
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วัน เวลา หน�วยท่ี 

วันเสาร#ท่ี 15 กุมภาพันธ# 2563 0320039 

ภาคเช�า (เลขประจําตัวสอบ 631200052 – 631200870) 

เวลา 07.30 น. 0320041 0320049  

  0320056  

 (เลขประจําตัวสอบ 631200080 – 631200531) 

  0320057  

  0320067  

 (เลขประจําตัวสอบ 631200038 – 631200568) 

  0320070  

วันเสาร#ท่ี 15 กุมภาพันธ# 2563 0320003 0320008 0320009 

ภาคบ�าย  0320013  

เวลา 11.30 น. (เลขประจําตัวสอบ 631200800 – 631201335) 

 0320017 0320019 0320022 

 0320024 0320026 0320031 

 0320034 

 0320039 

 (เลขประจําตัวสอบ 631201127) 

 0320046 0320052  

 0320056 

 (เลขประจําตัวสอบ 631201142 – 631201244) 
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วัน เวลา หน�วยท่ี 

วันเสาร#ท่ี 15 กุมภาพันธ# 2563 0320067 

ภาคบ�าย (เลขประจําตัวสอบ 631200926 – 631201003) 

เวลา 11.30 น.  0320069  

วันอาทิตย#ท่ี 16 กุมภาพันธ# 2563 0320001 

ภาคเช�า (เลขประจําตัวสอบ 631200178 – 631200340) 

เวลา 07.30 น.  0320002  

  0320005  

 (เลขประจําตัวสอบ 631200014 – 631200502) 

  0320014  

  0320020  

 (เลขประจําตัวสอบ 631200053 – 631200110) 

  0320021  

 (เลขประจําตัวสอบ 631200050 – 631200214) 

  0320023  

 (เลขประจําตัวสอบ 631200108 – 631200604) 

 0320037 0320045  

  0320051  

 (เลขประจําตัวสอบ 631200379 – 631200435) 

 0320054 0320071  

วันอาทิตย#ท่ี 16 กุมภาพันธ# 2563  0320001  

ภาคบ�าย (เลขประจําตัวสอบ 631200469 – 631200556) 

เวลา 11.30 น.  0320005  

 (เลขประจําตัวสอบ 631200571 – 631200574) 

 0320006 0320010  
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วัน เวลา หน�วยท่ี 

วันอาทิตย#ท่ี 16 กุมภาพันธ# 2563 0320020 

ภาคบ�าย (เลขประจําตัวสอบ 631200400 – 631200853) 

เวลา 11.30 น.  0320021  

 (เลขประจําตัวสอบ 631200664 – 631201345) 

  0320023  

 (เลขประจําตัวสอบ 631200689 – 631201228) 

 0320027 0320028 0320030 

 0320036   

  0320051  

 (เลขประจําตัวสอบ 631200701 – 631201163) 

  0320058  

  ผู มีสิทธิเข ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคน ให นําเอกสารดังต*อไปนี้               
ไปในวันเข ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 

  1. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 1 – 3  จํานวน  1  ชุด  

  2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 4 – 6  จํานวน  1  ชุด  

  3. แฟAมสะสมงาน (Portfolio) 

  4. สําเนาผลคะแนนความถนัดท่ัวไป (General Aptitude Test : GAT)  /ความถนัดทางวิชาชีพ
และวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT)  (ถ ามี) 

 ท้ังนี้ ผู มีสิทธิเข ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคน จะต องปฏิบัติตาม
ระเบียบและวิธีการสําหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน  ดังนี้ 
 1. ต องไปถึงสถานท่ีสอบตามเวลาท่ีกําหนดไว   ผู ใดไปถึงสถานท่ีสอบภายหลังท่ีการประเมิน      
ความเหมาะสมได เริ่มดําเนินการแล ว  คณะกรรมการอาจพิจารณาไม*อนุญาตให เข าสอบ 
 2. ต องเชื่อฟZงและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนําของกรรมการ หรือเจ าหน าที่ดําเนินการสอบ 
โดยเคร*งครัด 
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 3. ต องเข าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ าหน าท่ีดําเนินการสอบกําหนดให เท*านั้น 
 4. เม่ือสอบเสร็จแล ว ต องไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน ห ามติดต*อกับผู ท่ียังไม*ได เข าสอบ 
และต องไม*กระทําการใด ๆ อันเป]นการรบกวนแก*ผู ท่ียังสอบอยู*  

 ผู ใดไม*ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม*ได รับ
อนุญาตให เข าสอบ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี     30     มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

      (ลงชื่อ)             สรนิต  ศิลธรรม 

                                              
    (รองศาสตราจารย$สรนิต  ศิลธรรม) 
                                                               ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม 
                      ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

สําเนาถูกต อง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


