
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. ข้อปฏิบัติก่อนเข้ารับการสอบ 
 ๑.๑ ผู้เข้าสอบจะต้องทำการตรวจ ATK และถ่ายรูปผลตรวจโดยเขียน (a) ชื่อ-สกุล (b) ลำดับที่ที่ระบุไว้

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ (c) วันและเวลาที่ตรวจ ตามภาพ 

ภาพแสดงผลตรวจATK 
 

นายสมชาย รักดี ลำดับที่ 1 
30/01/65  เวลา 14.00 น. 

 

 ๑.๒ ผู้เข้าสอบจะต้องมกีารแสดงหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม 
 ๑.๓ ส่งผลตรวจ ATK ตามข้อ ๑.๑ และหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม ให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ผ่านระบบ Line OpenChat ภายในเวลา ๑๒.๓๐ น. ของวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลตรวจ ATK จะต้องตรวจ
ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงก่อนเข้าห้องสอบ (เวลาเข้าห้องสอบ ๑๓.๐๐ น. ดังนั้น สามารถส่งผลตรวจได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป) หากผู้เข้าสอบไม่ส่งผลตรวจ ATK ตามเงื ่อนไข ภายในวันและเวลาที่กำหนดจะไม่ได้ 
รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

QR Code สำหรับ Line OpenChat 

 

๒. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 
 ๒.๑ ในวันสอบผู้เข้าห้องสอบจะต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน ๓๗ องศาเซลเซียส ถึงจะได้รับอนุญาต 

ให้เข้าห้องสอบ และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ 
 ๒.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวประชนหรือบัตรประจำตัวเจ ้าหน้าที ่ร ัฐ  ซ ึ ่งม ีร ูปถ ่าย ลายมือชื่อ  

และเลขประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที ่ณ จุดลงทะเบียน 
 ๒.๔ จัดเตร ียมดินสอที ่ม ีความดำเท ่าก ับ ๒B หร ือมากกว่า ยางลบดินสอ ปากกา ไปเอง  

และถุงพลาสติกใสสำหรับใส่สิ่งของที่ได้รับการยกเวนตามข้อ ๒.๕ เทา่นั้น 
 ๒.๕ ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง

เอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า อาหาร เครื่องดื่ม หรืออุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากข้อ ๒.๔ เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริตและจะต้องถูกยุติการสอบ โดยต้อง  
นั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ ได้รับการตรวจให้คะแนน ยกเว้น นาฬิกา กุญแจรถ รีโมท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ 



๒ 

 

รถยนต์ กระเป๋าเงินใบเล็ก เครื่องประดับทุกชนิด หากนำเข้ามาในห้องสอบ ให้ใส่ถุงพลาสติกใสตามข้อ ๒.๔ และวางไว้
ใตเ้กา้อ้ีที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหาย สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๒.๖ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่กำหนดในกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ 
ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง 

 ๒.๗ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่ม
เวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะไม่อนุญาตให้ผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลา ๑๓.๔๕ น. เข้าห้องสอบ 
ทั้งนี้ จะยึดเวลาตามนาฬิกาท่ีสำนักงาน ก.พ. จัดไว้ในห้องสอบเท่านั้น 

 ๒.๘ หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบหากผู้ใดออกจาก
ห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

 ๒.๙ ต้องนั่งสอบตามที่นั ่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ วัน และเวลาสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  
ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ และเวลาสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบและไม่อนุญาต
ให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และถูกตัดสิทธิในการสอบ 
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๗ 

 ๒.๑๐ ต้องใช้กระดาษคำตอบที่สำนักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อ และทำตอบ 
ในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

 ๒.๑๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ จะใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย จำนวน ๕๐ ข้อ โดยใช้เวลา 
ในการสอบทั้งสิ้น ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ทั้งนี้ ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด 

 ๒.๑๒ การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลม หรือใช้เครื ่องหมายอื ่นไม่ได้  

และจะต้องใช้ดินสอที่มีความดำเท่ากับ ๒B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที ่กำหนด หรือใช้ดินสอสีอ่ืน  
หรือปากกาไม่ได ้

  (๒) ต้องระบายรหัสแบบทดสอบให้ถูกต้องตามที ่ระบุไว ้บนหน้าปกแบบทดสอบที ่ได ้รับ  
หากระบายผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ทั้งนี้ เครื่องตรวจ
กระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้สอบระบายเท่านั้น หากขีดเขียน หรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด  
หรือหากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการระบายกระดาษคำตอบอันเกิดจากการกระทำของผู้สอบเอง สำนักงาน ก.พ. 
จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของผู้นั้นที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ 

 ๒.๑๓ ห้ามผู้สอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นำแบบทดสอบ หรือนำกระดาษคำตอบ ออกจากห้อง
สอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมาย 

 ๒.๑๔ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมสอบที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับ 
การสอบนี้ โดยเคร่งครัด 

 ๒.๑๕ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 ๒.๑๖ ต้องหยุดทำตอบทันทีเมื่อหมดเวลาสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจาก

ห้องสอบได้ต่อเมื่อหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใด 
มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวน
ผู้สอบคนอ่ืน ๆ ในระหว่างการสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เขา้สอบ หรือตอ้งยุติการสอบสำหรับบุคคลผู้นั้น และจะออกจาก
หอ้งสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว 

 


