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ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคล 

เพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร     

วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 
 

เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของ 

กระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 

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

  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของ

กระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน

ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2564  

(ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) และประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เล่ือนกําหนดวัน เวลา 

และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําป 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา)  

ไปแลว  น้ัน 

  บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ ไดกําหนดใหผูมีสิทธิเขารับการประเมิน 

ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตาม 

ความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ตามกําหนดวัน 

และเวลา ดังน้ี  

  1. วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนทําแบบประเมิน 

ผานเว็บไซต http://stscholar.nstda.or.th/acm2021/ เปนเวลา 60 นาที ระหวางเวลา 09.00 – 18.00 น.  

โดยการทําแบบประเมินน้ีถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินความเหมาะสมฯ หากผูมีสิทธิเขารับการประเมิน 

ความเหมาะสมฯ ไมทําแบบประเมินภายในวันและชวงเวลาดังกลาว จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมิน 

ความเหมาะสมฯ ในกิจกรรมการสอบสัมภาษณ (หากมีขอสงสัยในการเขาทําแบบประเมิน โปรดติดตอ คุณชนะโชค 

หมายเลขโทรศัพท 086 411 7719) 
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 2.  กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (การสอบสัมภาษณ) จะใชวิธีการสอบ

สัมภาษณผานระบบออนไลน webex meeting ตามวันและเวลาที่กําหนด ดังน้ี  
 

วัน เวลา และสถานที่ หนวยทุน 

วันเสารที่ 14 สิงหาคม 2564 0330004 0330007 0330008 

ภาคเชา เวลา 08.00 น. 0330009 0330016 0330020 

เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน webex meeting ท่ี 0330022 0330025 0330028 

http://stscholar.nstda.or.th/หมายเลขหนวยทุน/ 0330036   

 0330045 

 (เลขประจําตัวสอบ 641300107 – 641301255) 

 0330048 0330051 0330055 

 0330084 0330085 0330088 

  0330093 0330115 0330123 

  0330125   

  0330130 

  (เลขประจําตัวสอบ 641300497 – 641301549) 

  0330132 0330138  

วันเสารที่ 14 สิงหาคม 2564 0330002 0330003 0330012 

ภาคบาย เวลา 12.00 น. 0330017 0330018 0330023 

เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน webex meeting ท่ี 0330031 0330035 0330038 

http://stscholar.nstda.or.th/หมายเลขหนวยทุน/ 0330039   

 0330045 

 (เลขประจําตัวสอบ 641301921 – 641302539) 

 0330054 0330066 0330070 

 0330087 0330098 0330112 

 0330119 0330121 0330122 

 0330129   

 0330130 

 (เลขประจําตัวสอบ 641301728 – 641302794) 

 0330133 0330135  
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วัน เวลา และสถานที่ หนวยทุน 

วันอาทิตยที่ 15 สิงหาคม 2564 0330013 

ภาคเชา เวลา 08.00 น. (เลขประจําตัวสอบ 641300486 – 641300918) 

เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน webex meeting ท่ี  0330014  

http://stscholar.nstda.or.th/หมายเลขหนวยทุน/ 0330015 

 (เลขประจําตัวสอบ 641301350 – 641302531) 

 0330021 0330042  

 0330049 

 (เลขประจําตัวสอบ 641300292 – 641301398) 

  0330050  

 0330059 

 (เลขประจําตัวสอบ 641300192 – 641301155) 

 0330060 0330062 0330063 

 0330067   

 0330076 

 (เลขประจําตัวสอบ 641300146 – 641301625) 

 0330078 0330086 0330094 

 0330104 0330113 0330120 

 0330134   
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วัน เวลา และสถานที่ หนวยทุน 

วันอาทิตยที่ 15 สิงหาคม 2564 0330010 

ภาคบาย เวลา 12.00 น. 0330013 

เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน webex meeting ท่ี (เลขประจําตัวสอบ 641301442 – 641302005) 

http://stscholar.nstda.or.th/หมายเลขหนวยทุน/ 0330015 

 (เลขประจําตัวสอบ 641302546 – 641302727) 

 0330030 0330032 0330040 

 0330047   

 0330049 

 (เลขประจําตัวสอบ 641301881 – 641303118) 

 0330059 

 (เลขประจําตัวสอบ 641301876 – 641302937) 

 0330068 0330069 0330074 

 0330076 

 (เลขประจําตัวสอบ 641302235 – 641302754) 

 0330079 0330089 0330090 

 0330099 0330103 0330110 

 0330111 0330128 0330136 

 0330137   
 

 

 ทั้งน้ี ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองเขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน 

webex meeting ที่ http://stscholar.nstda.or.th/หมายเลขหนวยทุน/ โดยในวันประเมินความเหมาะสมฯ  

(สอบสัมภาษณ) เจาหนาท่ีจะประสานงานกับผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ตามหมายเลขโทรศัพท 

ที่แจงไวในใบสมัคร   
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 ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรม  

ตามกําหนดวันและเวลา หากผูใดไมเขารวมกิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมไมครบจะถือวาสละสิทธิการเขารับ 

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนในคร้ังนี ้  

  2. ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองพรอมรับการติดตอจากเจาหนาที่ หรือ

คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามวันและเวลาที่กําหนดหากเจาหนาที่ หรือ

คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ไมสามารถติดตอผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ไดในวันและ

เวลาที่กําหนด คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ อาจพิจารณาใหเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมิน 

ความเหมาะสมฯ ในคร้ังนี ้

   

  

 

             ประกาศ  ณ  วันที่   16   กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
      

     (ลงชื่อ)                       สิริฤกษ  ทรงศิวิไล 
      

                    (ศาสตราจารยสิริฤกษ  ทรงศิวิไล) 

                                                              ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

                                   ประธานกรรมการ  

สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


