
สิ่งที่สงมาดวย ๑

ที่ สวนราชการ/หนวยงาน ตําแหนง
1 กรมประชาสัมพันธ นางสาวประวีณา ธาดาพรหม นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
2 กรมประชาสัมพันธ นางสาวบุญศิริ จึงจรัสทรัพย นักประชาสัมพันธชํานาญการ
3 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค นายธชะนัน วงศปน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
4 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวชญาณิศา นันทสกุลการ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
5 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายคิธธ วงศอาษา นักประชาสัมพันธชํานาญการ
6 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวณัฐินี พรหมประสิทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
7 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ นายสิโรตม บุญประเสรฐิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
8 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นางสาวพิชยามนต จารึกสุนทรสกุล นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ
9 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน นายภูริทัต ศุภคุณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
10 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นายอภิวัฒน วัฒนพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
11 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นายยุทธชัย อินปา นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ
12 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นางสาวศุภมณี ธนารักษ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ
13 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน นางสาวพรฤทัย เชื้อบัณฑิตพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
14 สํานักงานทรพัยากรนํ้าแหงชาติ นายสิริวัชร บุญวิชัย วิศวกรชลประทานชํานาญการ
15 กรมบัญชีกลาง นางสาวบุณยาพร หาญยืนยงสกุล นิติกรชํานาญการ
16 กรมศุลกากร นายศักรินทร บวรรุงสริิกุล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ
17 กรมศุลกากร นายพิภัทร สิริจํารัสสกุล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
18 กรมสรรพากร นายณัฐวัตร อธึกโยธิน นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ
19 กรมสรรพากร นางชวิกา ตันมณีวัฒนา นักวิชาการภาษีชํานาญการ
20 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายภูวดล ตรเีมฆ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
21 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวสิรพิรรณ อัชวสัจกุล เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
22 สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา นายจักรพงษ สิทธิหลอ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
23 สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
24 สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย นางสาวปฏิญญา แกลวทนงค นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ

ชื่อ-สกุล

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือกเพื่อทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ 27 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ที่ สวนราชการ/หนวยงาน ตําแหนงชื่อ-สกุล
25 กรมกิจการเดก็และเยาวชน นางสาววัชรี แสงหิรัญ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ
26 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวภิรมยลักษณ โกสิลา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
27 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นายอลงกต ภูริเวทย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
28 กรมวิทยาศาสตรบริการ นางสาวสายจิต ดาวสุโข นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
29 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นางสาวสุพัชรรงค สุมารินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
30 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายปรีชา ชูพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
31 กรมการขาว นางสาวดวงพร วิธูรจิตต นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
32 กรมปศุสัตว นางสาววรศร ประเสริฐกุลชัย นายสัตวแพทยชํานาญการ
33 กรมปศุสัตว นางสาวนพัสร สุวงศศักดิ์ศรี นายสัตวแพทยชํานาญการ
34 กรมพัฒนาที่ดิน นางสาวสุภาวดี ศรจีําเริญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
35 กรมวิชาการเกษตร นายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศริิ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
36 กรมวิชาการเกษตร นางสาวฐิติรตัน อัศวมงคลศิริ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
37 กรมสงเสริมการเกษตร นางสาวภัทรมาศ พานพุม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
38 กรมสงเสริมการเกษตร นางสาวณัฎฐนิชา มีสูงเนิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
39 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ นางสาวมินตรา ลักขณา นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
40 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ นางสาววรวรรณ มสาริญานนท นายสัตวแพทยชํานาญการ
41 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวศิริกาญจน เลิศอําไพนนท เศรษฐกรชํานาญการ
42 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวกานตชนก อักษรชู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
43 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวภาศิริ มนัสวรกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
44 กรมการขนสงทางบก นายณัฐนัย หงสุรพันธ วิศวกรเคร่ืองกลชํานาญการพิเศษ
45 กรมการขนสงทางราง นายวรรธนิธ สุวรรณรัตน นักวิชาการขนสงชํานาญการ
46 กรมทาอากาศยาน นางสาววันวิสาข อภิหรรษากร นักวิชาการขนสงชํานาญการ
47 กรมทางหลวง นายพุทธิพันธุ เศรณีปราการ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
48 กรมทางหลวง นางสาวกมลทิพย อยูเจรญิสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
49 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นางสาวศิวาพร ถําวาป นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
50 สํานักงานสถิติแหงชาติ นายธฤต รัตนสัค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
51 สํานักงานสถิติแหงชาติ นายฐิติวัฒน แกวอําดี นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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ที่ สวนราชการ/หนวยงาน ตําแหนงชื่อ-สกุล
52 สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายพิเชฐ โสภณแพทย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
53 สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นางสาวปยนุช ทรวงคาํ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
54 กรมควบคุมมลพิษ นายวิชญวารุตม สมจันทร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
55 กรมทรัพยากรธรณี นางสาวน้ําฝน คาํพิลัง นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ
56 กรมทรัพยากรธรณี นางสาววิศรุตา วีระสัย นักธรณีวิทยาชํานาญการ
57 กรมทรัพยากรน้ํา นางสาวเปยมศิริ มากสงขลา นักอุทกวิทยาชํานาญการ
58 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม นางสาวพรพิมล สมนึก นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
59 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม นางสาวจุฑา กีฬา นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
60 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นายธีศิษฏ สองเมือง วิศวกรชํานาญการพิเศษ
61 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นายเอกวิชิต เวชพาณิชย วิศวกรชํานาญการ
62 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นางสาววรางคณา พวงแกว นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ
63 กรมธุรกิจพลังงาน นายฐิติพงษ เพชรสัมฤทธ์ิ วิศวกรชํานาญการ
64 กรมธุรกิจพลังงาน ร.ต.ท.อรรถวุฒิ ชื่นปติกุล วิศวกรชํานาญการ
65 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน นางสาวสุธารี เกียรติมั่น วิศวกรชํานาญการพิเศษ
66 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน นางสาวปรางมาศ สอนงาย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
67 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย นางสาวอรทัย สมณา นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
68 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย นางสาวปารัชช หงษรัตน นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
69 กรมการคาตางประเทศ นางสาวพรสวรรค เรงรีบ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
70 กรมพัฒนาธุรกิจการคา นายรชต ละอองเทพ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
71 กรมพัฒนาธุรกิจการคา นางสาวชุติมา เกษียรสินธุ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
72 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ นางสาวสุจิรา ปานจนะ นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
73 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ นางสาวสายพร ใบบริบาลกุล นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
74 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา นางสาวบูชิตา อินทรทัศน นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
75 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา นางสาวทิพยเกษม เมฆจรูญ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
76 กรมที่ดิน นายมิติ นันตติกูล วิศวกรรงัวัดชํานาญการ
77 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกวีวัฒน อองลออ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
78 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวธันยชนก นันตติกูล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
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ที่ สวนราชการ/หนวยงาน ตําแหนงชื่อ-สกุล
79 กรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวสุธาสินี อาทิตยเที่ยง วิศวกรโยธาชํานาญการ
80 กรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวอรณิชา รองวิริยะพานิช วิศวกรโยธาชํานาญการ
81 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน นายพสิษฐ เกิดขวัญ นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการพิเศษ
82 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวบุษรินทร หลวงประสาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
83 กรมคุมประพฤติ นางสาวเทพสุดา ฟูเมืองปาน พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
84 กรมบังคบัคดี นายกฤติน สุขสด นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
85 กรมบังคบัคดี นางสาวศุภนิดา แกวบุบผา นิติกรชํานาญการ
86 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน นางสาวอัญชลี อรามรุญ นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
87 กรมราชทัณฑ นายอวิรุตต ตรุณทิพากร ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
88 กรมราชทัณฑ นางสาวปณตา ยงณรงคเดชกุล นักทัณฑวิทยาชํานาญการ
89 กรมสอบสวนคดีพิเศษ นางสาวปุณยวรีย สุวรรณลีลา เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
90 กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายฐาปน ภาสะฐิติ แสนยะบุตร เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
91 สถาบันนิติวิทยาศาสตร นางสาวนงนุช บุญเดิม นักนิติวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
92 สถาบันนิติวิทยาศาสตร นายรักษชัย นาทองไชย นายแพทยชํานาญการ
93 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นางสาวชุตยารัตน เด็ดขาด นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ
94 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นางสาวทัศวรรณ กอเศรษฐพงศ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
95 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นายนาวิน ธาราแสวง นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
96 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นายชาญวิทย ทะนันชัย นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
97 กรมการจัดหางาน นางสาวสุธีกานท พินวิวัฒน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
98 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน นางสาวอรพรรณ ใจคํา นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ
99 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน นายสรายุทธ ผดุภักดีกุล นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
100 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน นายอาศิร อิสโม นิติกรชํานาญการ
101 สํานักงานประกันสังคม นางสาวชญานี ปวีรวัฒน นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
102 สํานักงานประกันสังคม นางสาวรุสมีนา นิมะ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
103 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางกมลธน สิงหมณี นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
104 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวจุฑาภรณ หวังกุหลํา นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
105 กรมศิลปากร นางสาวอรุณี แซเลา ภัณฑารักษชํานาญการ
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ที่ สวนราชการ/หนวยงาน ตําแหนงชื่อ-สกุล
106 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย นางสาวจิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
107 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย นางสาวอจินไตย เฮงรวมญาติ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
108 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายโชคอนันต รักษาภักดี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
109 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วาที่รอยตรีโอฬาร พญาสุวรรณ นิติกรชํานาญการ
110 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวจอมหทยาสนิท พงษเสฐียร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
111 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน นิติกรชํานาญการ
112 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชํานาญการพิเศษ
113 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายพงศกร ศรจีันทร นายแพทยชํานาญการพิเศษ
114 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายปริญญา นพเกา นายแพทยชํานาญการพิเศษ
115 กรมการแพทย นางสาวพิมพา ตันธนศรกีุล นายแพทยชํานาญการพิเศษ
116 กรมการแพทย นางอภิชา โตมงคล เภสัชกรชํานาญการ
117 กรมวิทยาศาสตรการแพทย นายคเณศ เต็มไตรรัตน นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
118 กรมวิทยาศาสตรการแพทย นางสาววรมน สุริยะจันทร เภสัชกรชํานาญการ
119 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวสาวิตรี มุณีรตัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
120 กรมสุขภาพจิต นางสาวสุชาดา มีผล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
121 กรมสุขภาพจิต นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
122 กรมอนามัย นางสาววาสนา ลุนสําโรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
123 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
124 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม นางสาวจิรประภา ขจรบุญ นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
125 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดร.นวลนภา ไชยสุวรรณ นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ
126 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายศิวัช ภูครองหิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
127 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร นายเปรมชาย จงเจรญิ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
128 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร นายภัทรพงศ อิสริยะพฤทธิ์ ขาราชการรัฐสภาสามัญ
129 สํานักงานศาลปกครอง นางสาวกาญจนา ลีลาจรัสกุล เจาหนาที่ศาลปกครองชํานาญการพิเศษ
130 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นางสาวรวีวรรณ กระตายทอง ผูชวยผูอํานวยการ
131 ธนาคารแหงประเทศไทย นางสาวชุลีกร ตันติวณิชชานนท ผูชวยผูอํานวยการ (ควบ)
132 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย นายกรภัทร ศรีสุพิงค หัวหนากองวางแผนพัฒนากําลังผลติไฟฟา
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ที่ สวนราชการ/หนวยงาน ตําแหนงชื่อ-สกุล
133 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ นางสาวปทมาพร ประชุมรัตน นักวิจัยนโยบาย
134 องคการเภสัชกรรม นางสุชาดา นิลกําแหง วิลคินส รับผิดชอบกลุมวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม
135 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) นางสาวจีรณา นอยมณี ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครฐั
136 องคการบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) นายนพดล จินดาธรรม หัวหนางานแผนยุทธศาสตร
137 บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) นางสาวสุธินี ภูโกสีย Assistant Manager - Communications
138 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) นายธีรศิริ กําจัดภัย ผูอํานวยการสวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด(ดานการพาณิชย)
139 หอการคาไทย นายกลวัชร สุวิมล ประธานกลุมผูประกอบการรุนใหมหอการคาจังหวัดระยอง
140 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นางสาววริฎฐา แกวเกตุ ผูเชี่ยวชาญ
141 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ นายธนาวัฒน จูมแพง ผูชวยศาสตราจารยชํานาญการพิเศษ
142 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ นายดิฏฐชัย จันทรคุณา ผูชวยศาสตราจารยชํานาญการพิเศษ
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๑ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๗ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสู ตร  

การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๗ 

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
บร ิบ ูรณ์ หร ือ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม่เกิน ๓๘ ปี 
เทียบเท่า (นับถึงวันปิดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานอิสระ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องไม่เคยผ่านกา รฝึ กอบรมหลักสู ตร  

การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยมาก่อน 

(๒) ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้ังแต่อายุยังน้อย มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีมาก – ดีเด่น ในรอบการปฏิบัติราชการ ๒ รอบที่ผ่านมา 

(๓) มีความสามารถด้านภาษาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ) ที่สื่อสารได้ในระดับดี
ขึ้นไป และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 

(๔) มีบุคลิกภาพอันเป็นตัวอย่างที่ ดีได้ อาทิ กล้าคิดกล้าริเริ่ม มีความอ่อนน้อมถ่ อมตน มีแวว 

ของการเป็นผู้นำที่ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เป็นนักปฏิบัติ เป็นผู้เร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

ชอบแสวงหาความรู้ และประสานสัมพันธ์ได้ดี 

(๕) เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี ตามที่ระบุไว้ในจรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

(๖) เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 

(๗) มีผลการประเมินผ่านตามขั้นตอนและเกณฑ์ที่กำหนด 

๒. การดำเนินการเก่ียวกับการคัดเลือก 

(๑) ส่วนราชการ/หน่วยงาน คัดสรรและส่งผู ้สมัครเข ้ารับการคัดเลือกเพื ่อฝึกอบรม ไปยัง
สำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑ คน/หน่วยงาน หรือ ๒ คน/หน่วยงานตามทีส่ำนักงาน ก.พ. กำหนด 

(๒) สำนักงาน ก.พ. พิจารณาคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

(๓) หน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให ้ผ ู ้ผ ่านการคัดเลือกเข ้ารับการฝึกอบรมโดยถือเป็นเวลา 

ปฏิบัติราชการ 

๓. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

วิธีการคัดเลือก การคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๗ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก การทดสอบทักษะภาษาอัง กฤษ 
ในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.)  
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ อาคาร ๔  สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



๒ 
 

เกณฑ์การคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ อยู่ใน  
๕๐ ลำดับแรกของผู้เข้ารับการทดสอบ ให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท้ายของผู้ มีคะแนน  

สูงที ่ส ุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเท่ากันมากกว่า ๑ คน จะคัดเลือก 

โดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน์ และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับเอกสารใบสมัคร
ฉบับจริง ตามลำดับ 

๔. การเพิกถอนการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม 
(๑) เข้ารับการคัดเลือกไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขในกิจกรรมและขั้นตอนที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

เข้ารับการคัดเลือกมาต้ังแต่ต้น 
(๒) ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในเอกสารการสมัคร ซ่ึงหากพิสูจน์ทราบเม่ือใดให้ถือว่าสิ้นสุดการเป็น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทันท ี
(๓) แจ้งความจำนงสละสิทธิ์ โดยต้องส่งหนังสือแจ้งสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 
(๔) ไม่แจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

๕. การเรียกผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมเติม 

กรณีที่มีการเพิกถอนการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ระบุในข้อ ๔  
จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ มาทดแทนเท่ากับจำนวนผู้ ถูก เ พิกถอน  
ในส่วนที่ว่างลงให้ครบ 

๖. การแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม 
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  

รุ่นที่ ๒๗ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.  
ที ่http://www.ocsc.go.th/newwave ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และสำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจ้ ง 
ไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานของผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมด้วย โดยผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื นยัน 
แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมไปยังอีเมล cstiocsc@gmail.com ภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๗. กำหนดการฝึกอบรม 
วันที ่  ๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๔๐ วัน แบบไม่ต่อเน ื ่อง)  โดยมี  

ร่างกำหนดการปรากฏตามปฏิทินซ่ึงมีแถบสีระบุช่วงเวลาที่จัดฝึกอบรมดังต่อไปนี้ 
 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

 - 18 มี.ค. 65 Pre-session เพ่ือซักซ้อมความเข้าในการฝึกอบรม
 - 25 มี.ค. 65 ช้ีแจงกิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต
 - 21 มี.ค.-30 มิ.ย. 65 Pre-training & Self-learning

 - 2 มี.ค. 65 ระบบเปิดให้ท าแบบประเมิน 360 องศา ส่งภายในวันท่ี 11 มี.ค. 65

มีนาคม 2565
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๓ 
 

เดือนเมษายน ๒๕๖๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

 - 19-22 เม.ย. 65 ปฐมนิเทศ (ศึกษาดูงานในต่างจงัหวัด, MBTI, IDP,  - 6 พ.ค. 65 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต, Group Project

 มอบโจทย์และช้ินงาน)  - 7 พ.ค. 65 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
 - 25 เม.ย. 65 ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน, CEO Visit  - 9 พ.ค. 65 การตลาด
 - 26 เม.ย. 65 Design Thinking & Process Design คร้ังท่ี 1  - 17 พ.ค. 65 ทักษะดิจทัิล
 - 27 เม.ย. 65 ปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, CEO Visit  - 18-19 พ.ค. 65 Design Thinking & Process Design คร้ังท่ี 2-3

 - 28 เม.ย. 65 Digital Transformation & Enterprise Architecture  - 20 พ.ค. 65 ช้ีแจงการลงพ้ืนท่ีกิจกรรมและศึกษาดูงานในต่างจงัหวัด
 - 29 เม.ย. 65 Ethics of Leaders & Trusted Leadership, Negotiation  - 23-27 พ.ค. 65 ศึกษาดูงานในต่างจงัหวัด (กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ือ
 - 30 เม.ย. 65 Learning Reflection (BCG), การท่องเท่ียวไทยยุค COVID-19 อนาคต,  ลงพ้ืนท่ีกิจกรรมตามกลุ่ม, Learning Reflection)

 - 18 เม.ย. 65 พิธีเปิด บทบาทผู้น ารุ่นใหม่ ช้ีแจงภาพรวม กิจกรรมสัมพันธ์  - 3 พ.ค. 65 Coaching

เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31
 - 13 มิ.ย. 65 ผู้น าในภาวะวิกฤติ
 - 14 มิ.ย. 65 ลด ละ เลิก เพ่ือประชาชน Learning Reflection (Coursera.org:Visionary & Motivation)

 - 15 มิ.ย. 65 การสร้างภาพยนตร์  - 21 ก.ค. 65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการน าเสนอผลงาน
 - 16-17 มิ.ย. 65 Professional Image & Effective Communication  - 22 ก.ค. 65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลงาน (New Wave Theatre)

 - 23 มิ.ย. 65 Learning Reflection (Mindfulness)

 - 1 ก.ค. 65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานข้อเสนอ คร้ังท่ี 1, 

มิถุนายน 2565 กรกฎาคม 2565

 - 7 มิ.ย. 65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานข้อเสนอ คร้ังท่ี 1

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

 - 19 ส.ค. 65 พิธีปิดการฝึกอบรม (รายงานผลประเมิน 360 องศา, ติดตาม
ประเมินผลภาพรวมหลักสูตร)

 - 18 ส.ค. 65 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต 

สิงหาคม 2565



กำหนดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

เพ่ือคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๗ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันจันทร์ท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ อาคาร ๔ 

สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
 

เวลา กิจกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. ลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิ และเข้าห้องสอบ 

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ น. ชี้แจงการสอบ 

โดย เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ทำการทดสอบ 

หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการทดสอบต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด และจะไม่อนุญาตให้ผู้สอบที่ไปถึง
ห้องสอบหลังจากเวลา ๑๓.๔๕ น. เข้าห้องสอบ ทั้งนี้ จะยึดเวลาตามนาฬิกาที่สำนักงาน ก.พ. จัดไว้ในห้องสอบเท่านั้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 



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 

 


