
 
 
 

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+ 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 -------------------------  

  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบแข*งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางด าน
ว ิทยาศาสตร $และเทคโนโลย ี ท่ีจัดสรรให กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$  วิจัยและนวัตกรรม  
ตามความต องการของกระทรวง กรม หรือหน*วยงานของรัฐ ได ประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเข ารับการประเมินความ
เหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางด านวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรให กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต องการของกระทรวง กรม หรือหน*วยงานของรัฐ ประจําป+ 2564  
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปแล ว  นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข*งขันและคัดเลือกฯ ได กําหนดให ผู มีสิทธิเข ารับการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนไปรายงานตัวเพ่ือเข ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน    
ณ ห อง 505 ชั้น 5 อาคารคณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุรี (บางมด) ถนนประชาอุทิศ 
กรุงเทพมหานคร  ตามกําหนดวัน เวลา ดังนี้ 
 

วัน เวลา หน�วยท่ี 

วันเสาร#ท่ี 13 มีนาคม 2564  0320001  

ภาคเช�า  0320002  

เวลา 07.30 น. (เลขประจําตัวสอบ 641200415 – 641200618) 

 0320003 0320010 0320013 

 0320015 0320018  

  0320019  

 (เลขประจําตัวสอบ 641200142, 641200310) 

 
(สําเนา) 
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วัน เวลา หน�วยท่ี 

วันเสาร#ท่ี 13 มีนาคม 2564  0320002  

ภาคบ�าย (เลขประจําตัวสอบ 641200633 – 641200911) 

เวลา 11.30 น. 0320004 0320017  

  0320019  

 (เลขประจําตัวสอบ 641200154, 641200738) 

 0320031 0320032 0320040 

 0320044   

    

วันอาทิตย#ท่ี 14 มีนาคม 2564 0320006 0320009 0320021 

ภาคเช�า 0320027 0320037 0320053 

เวลา 07.30 น. 0320054 0320055  

วันอาทิตย#ท่ี 14 มีนาคม 2564 0320007 0320008 0320014 

ภาคบ�าย 0320016 0320035 0320038 

เวลา 11.30 น. 0320041 0320046 0320052 

  

 
  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) 
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 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 
 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     8     มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                                       (ลงชื่อ)                   สิริฤกษ$  ทรงศิวิไล 

                                              
    (ศาสตราจารย$สิริฤกษ$  ทรงศิวิไล) 
                                                            ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม 
                      ประธานกรรมการ 

 

สําเนาถูกต อง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


