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ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑

ท่ี ตำแหน่ง สังกัด

1 นางสาว พรรณวดี คำไชยวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 นาย เกียรติสกนธ์ กล่ินสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3 นาย อิทธิศักด์ิ ยิ้มแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4 นาย จิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

5 นางสาว พัทธ์ปิยา จงชาณสิทโธ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

6 นางสาว ชนันภรณ์ ปุ้งเผ่าพันธ์ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

7 นาย กรพงศ์ สุทัตตากูล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

8 นางสาว พรฤทัย เช้ือบัณฑิตพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

9 นาง คีตยา ฮูเวอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน ป.ย.ป.

10 นาง นิภาพร เผ่ากันทะ นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

11 นางสาว ณัจทริกา เพลินพฤกษา นิติกรชํานาญการ กรมบัญชีกลาง

12 นาง จิตตวดี เพ่ิมอยู่เย็น นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ กรมสรรพากร

13 นาง วันมาฆ์ จรุงศักด์ิเศรษฐ์ นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

14 นางสาว สุนิดา สุสันทัด นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

15 นางสาว พันธ์ุนิวิธ วิทยพันธ์ุ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

16 นางสาว ชินารส อัศวอารี นิติกรชํานาญการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

17 นางสาว สุธีรา ศรีทอง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

18 นาย ณัฐ คงรัตนชาติ เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

19 นาย ปัญญชา ชะนะยุทธ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

20 นางสาว ฉัตรดาว อนุกูลประชา นักพัฒนาการกีฬาชํานาญการพิเศษ กรมพลศึกษา

21 นางสาว เลอลักษณ์ แสงอัมพร นักพัฒนาการกีฬาชํานาญการ กรมพลศึกษา

22 นางสาว พรพิรินทร์ อินโส นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

23 นางสาว ธิดา พงษ์เจริญชัย นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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24 นางสาว อรอนงค์ คําแหง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

25 นางสาว ภัทราพร ถึงโภค นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

26 นางสาว เจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

27 นาย เอกพนธ์ พิพัฒรังสรรค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ กรมการข้าว

28 นางสาว วรกันยา ศิริธัญพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

29 นาย กฤชกร มาเวียง นายสัตวแพทย์ชํานาญการ กรมปศุสัตว์

30 นางสาว มณีทิพย์ ขุนทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร

31 นางสาว กัลลิกา ตาระกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร

32 นางสาว สุจิตรา ปัญญาพิสิทธ์ิ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร

33 นาย ศุภมิตร ศรีวัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

34 นาย สมเจตน์ บัวต๊ิบ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

35 นางสาว รุจิเรข น้อยเสงี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

36 นางสาว นันทประภา นันทิยะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

37 นาย พีระพงษ์ ละอําคา นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

38 นางสาว แพรวศุภางค์ พงษ์สุวรรณ นิติกรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

39 นาย อภิชาติ คุณวัฒน์บัณฑิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

40 นางสาว ภรณ์ดรัลรัตน์ สุชามาลาวงษ์ วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ กรมเจ้าท่า

41 นาย คณิตพงศ์ บัณฑิตเสาวภาคย์ วิศวกรเคร่ืองกลชํานาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก

42 นาย ฐนันดร์ รัชตศรี นักวิชาการขนส่งชํานาญการ กรมท่าอากาศยาน

43 นาย ชัชชัย กสานติกุล วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมท่าอากาศยาน

44 นาง พิชานัน เอ้ือสุดกิจ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง

45 นางสาว วันวิสา ธรรมาสถิตนุกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง

46 นางสาว วรรณฤดี ช้ันศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

47 นาย วรพล สิชฌนุกฤษฏ์ นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา

48 นางสาว นิชนันท์ ตราโชว์ นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา
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49 นางสาว จารุวรรณ ผายทอง นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

50 นางสาว ปิยนุช ทรวงคํา นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ

51 นาย นราธิป บัวเทศ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ

52 นาย นุชิต ศิริทองคํา นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี

53 นาย ภัณฑรักษ์ ชาญณรงค์ นักธรณีวิทยาชํานาญการ กรมทรัพยากรธรณี

54 นางสาว พัชริน โชติวรรณ พิพัฒนฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

55 นางสาว ลัคนา คําเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

56 นางสาว นุชจรีย์ น้อยวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

57 นางสาว วรัชญ์จิรา พรหมมาเทพย์ นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

58 นางสาว ณัฐพร ชุมพลวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

59 นาย ภานุพงษ์ จันทร์ฝาย วิศวกรชํานาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน

60 นางสาว ปภัสนันท์ กันตวิรุฒ วิศวกรชํานาญการ กรมธุรกิจพลังงาน

61 นาย สุรสิทธ์ิ ตัณฑดิลก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

62 นางสาว วธันยา จันทร์เรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

63 นางสาว ฉัตรสุชล คุ้มถนอม นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

64 นางสาว อิงค์สนิษฐา ผดุงศิลป์ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

65 นางสาว ปรางฉาย ช่ืนยินดี นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ กรมการค้าภายใน

66 นางสาว วรัญญา ผู้พิทักษ์ผล นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

67 นางสาว พัชราภรณ์ ขจรอินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

68 นางสาว ปาลิสา เลิศโภคิน นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

69 นางสาว สุจิรา ปานจนะ นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

70 นางสาว กมลวรรณ กวีรัตนธนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

71 นางสาว เบ็ญจรัศม์ มาประณีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

72 นางสาว ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

73 นาย เสรี กัณฑ์โรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมการปกครอง
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74 นาย ทศพล ศรีบัวเอ่ียม เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ กรมการปกครอง

75 นางสาว ศุภรัสม์ิ บัวหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

76 นาย ณัฐพจน์ บุญคง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

77 นาย เอกรักษ์ จันทร์ฉาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

78 นางสาว สุธาสินี อาทิตย์เที่ยง วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

79 นางสาว อรณิชา รองวิริยะพานิช วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

80 นาง สุภัทรา ปกาสิทธ์ิ วโรตม์สิกขดิตถ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

81 นาย นิสสรณ์ นิลคำวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

82 นางสาว ศิริพร เจริญธรากุล พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กรมคุมประพฤติ

83 นาง ศศิวิมล แสงใส พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กรมคุมประพฤติ

84 นาย กฤติน สุขสด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ กรมบังคับคดี

85 นางสาว กุลธิดา เกียรติเจริญศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

86 นาย ธนากร วงศ์ผดุงธรรม สถาปนิกชํานาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

87 นาย ธนบูรณ์ จันทรมาลัย นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมราชทัณฑ์

88 นางสาว วิมลรัตน์ ต้ังม่ันวิทยศักด์ิ นักจิตวิทยาชํานาญการ กรมราชทัณฑ์

89 นางสาว กฤษยา จันแดง นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

90 นางสาว รุ่งนภา สงวนศักด์ิศรี นักอักษรศาสตร์ชํานาญการ กรมศิลปากร

91 นางสาว จิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

92 นางสาว สุ วรรณา ลาภสุวัจนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

93 นางสาว โศภาพิชญ์ ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

94 นาย ศิระวัฒน์ จรรยาจิรวงศ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

95 นางสาว ศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

96 นาย เอกพงศ์ ศรทอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

97 นาย วิทวัช กุยแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน กศน.

98 นาง วริศรา ต้ังตระกูล นายแพทย์ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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99 นาย ธีรพล มโนศักด์ิเสรี นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

100 นางสาว สมใจ วงศ์พรประทีป พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรมการแพทย์

101 นางสาว กาญจนา ทองทา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรมการแพทย์

102 นางสาว ปริณดา วัฒนศรี นายแพทย์ชํานาญการ กรมควบคุมโรค

103 นางสาว สวนันท์ ทองหยู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

104 นาย สุจิระ ปรีชาวิทย์ นายแพทย์ชํานาญการ กรมสุขภาพจิต

105 นาย สิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต

106 นางสาว นาตยา อังคนาวิน นักโภชนาการชํานาญการ กรมอนามัย

107 นางสาว วิสารัตน์ ธีระโกเมน นายแพทย์ชํานาญการ กรมอนามัย

108 นางสาว จอมขวัญ อาคมานนท์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

109 นาย พิเชษฐ์ ดวงศรี นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

110 นาย นฤพนธ์ เมืองจันทร์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

111 นางสาว อภิสรา แสงเพียงจันทร์ นิติกรชํานาญการ สํานักงาน กปร.

112 นาง พรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นักวรรณศิลป์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

113 นางสาว อุดาการ กุหลาบเหลือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

114 นางสาว พรพิมล ชัยเจริญไมตรี นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

115 นาย ยศธน ต้นโพธ์ิทอง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรุงเทพมหานคร

116 นางสาว สว่างจิต มนตรีพิลา วิทยากรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

117 นางสาว ปัทมา สุดจันทร์ วิทยากรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

118 นาย ภูวน อุ่นจันทร์ วิทยากรชํานาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

119 นาย พสธร คงเถลิงศิริวัฒนา นิติกรชํานาญการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

120 นางสาว ปัญกร อมรปัญภัคโกมล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

121 นางสาว อนรรฆวีร์ เกียรติวีระศักด์ิ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการชํานาญการ สํานักงานศาลปกครอง

122 นางสาว มัสลิน ฉัตรชัยกุลศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

123 นางสาว ธิดารัตน์ สนธิมโนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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124 นาย ประสพสุข สังข์บุญมาก นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

125 นางสาว รัชณีวรรณ ชาวนา ผู้อำนวยการส่วน สํานักงาน กสทช.

126 นางสาว อิสริยา เตชะธนะวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

127 นางสาว ชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

128 นาย ศุภสิทธ์ิ เศรษฐสุข Manager Special Project,  ASEAN บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

129 นางสาว ณิชา รัตนจินดา รองประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC กรุงเทพฯ และ Management Executive หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

130 นาย วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

131 นาย ธนาวัฒน์ จูมแพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด 
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ นั้น จึงขอแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พร้อมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม่เกิน ๔๕ ปี

บริบูรณ์ หรือ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม่เกิน ๓๘ ปี 
เทียบเท่า (นับถึงวันปิดรับสมัคร ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕) หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานอิสระ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่า  ทั้งนี้ ต้องไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยมาก่อน 

(๒) ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่อายุยังน้อย มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีมาก – ดีเด่น ในรอบการปฏิบัติราชการ ๒ รอบท่ีผ่านมา 

(๓) มีความสามารถด้านภาษาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ) ที่สื่อสารได้ในระดับดี
ขึ้นไป และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 

(๔) มีบุคลิกภาพอันเป็นตัวอย่างที่ดีได้ อาทิ กล้าคิดกล้าริเริ่ม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีแวว 
ของการเป็นผู้นำที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เป็นนักปฏิบัติ เป็นผู้เร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ชอบแสวงหาความรู้ และประสานสัมพันธ์ได้ดี 

(๕) เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี ตามที่ระบุไว้ในจรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

(๖) เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 
(๗) มีผลการประเมินผ่านตามขั้นตอนและเกณฑ์ที่กำหนด 

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
(๑) ส่วนราชการ/หน่วยงาน คัดสรรและส่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรม ไปยัง

สำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑ คน/หน่วยงาน หรือ ๒ คน/หน่วยงานตามทีส่ำนักงาน ก.พ. กำหนด 
(๒) สำนักงาน ก.พ. พิจารณาคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
(๓) หน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้ผู ้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโดยถือเป็นเวลา  

ปฏิบัติราชการ 

๓. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
การคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๖ จะค ัดเล ือกผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมจากการทดสอบภาษาอ ังกฤษและส ัมภาษณ์   
เพ่ือคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมให้เหลือจำนวน ๕๐ คน โดยจัดดำเนินการทดสอบดังนี้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



๒ 
 

 
 

(๑) ทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
(ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.) ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ อาคาร ๔  สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี 

(๒) สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๕ ชั ้น ๔ 
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดกำหนดเวลาการสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบในภายหลัง) 

๔. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
(๑) วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  ขั้นตอนที่ ๑ การพิจารณาคัดเลือกโดยส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด ตามคุณสมบัติ  
ที ่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และอาจมีเกณฑ์เพิ ่มเติมการพิจารณาในประเด็นตามความเหมาะสมของ 
ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด โดยส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครให้สำนักงาน ก.พ. หน่วยงานละไม่เกิน ๒ คน 
  ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการทดสอบภาษาอังกฤษและ 
สอบสัมภาษณ ์เพ่ือคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมให้เหลือจำนวน ๕๐ คน โดยกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
แบ่งเป็น 

• ภาษาอังกฤษ คัดเลือกผู้สมัครให้เหลือจำนวน ๖๐ คน โดยเรียงคะแนน
จากผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด และกำหนดว่าต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป 

• สัมภาษณ์ มีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีการวัด
และประเมินผลใน ๓ มิติ คือ 

(๑) คำถามเกี่ยวกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงาน 
(๒) ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
(๓) สมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ 

• ผลสัมภาษณ์  
(๒) เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาผู้เข้ารับการคัดเลือกจากผลการสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกให้เหลือ

จำนวน ๕๐ คน เรียงคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุด ในกรณีที่ลำดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน
มากกว่า ๑ คน จะใช้การตัดสินโดยใช้คะแนนของผลสอบภาษาอังกฤษ และลำดับเวลาที่บันทึกในระบบ  
การรับสมัคร ตามลำดับ 

๕. การยกเลิกให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
(๑) เข้ารับการคัดเลือกไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในกิจกรรมและขั้นตอนที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

เข้ารับการคัดเลือกมาตั้งแต่ต้น 
(๒) ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในเอกสารการสมัคร ซึ่งหากพิสูจน์ทราบเมื่อใดให้ถือว่าสิ้นสุดการเป็น

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



๓ 
 

 
 

๖. การเรียกผู้ได้รับคัดเลือกเพิ่มเติม 

กรณีที่มีการยกเลิกให้ผู ้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ระบุในข้อ ๕  
จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔ มาทดแทนเท่ากับจำนวนผู้ขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าวในส่วนที่ว่างลงให้ครบตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

๗. การแจ้งรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  

รุ่นที่ ๒๘ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.  
ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจ้ง 
ไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานของผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมด้วย โดยผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยืนยัน 
แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมไปยังอีเมล cstiocsc@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ทั้งนี ้กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

๘. กำหนดการฝึกอบรม 
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๔๒ วัน แบบไม่ต่อเนื ่อง) โดยมี 

ร่างกำหนดการปรากฏตามปฏิทินซึ่งมีแถบสีระบุช่วงเวลาที่จัดฝึกอบรมดังต่อไปนี้ 
 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 

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

                  ตอบรับการเข้าร่วมใน Google form และแจ้งให้ท า 
                  แบบประเมิน 360 องศา (10-17 ก.พ. 66)

                  ส่งภายในวันท่ี 17 ก.พ. 66

 - 20 ก.พ. 66 Pre-session เพ่ือซักซ้อมความเข้าในการฝึกอบรม IDP 

                  และมอบโจทย์และช้ินงาน

 - 27 ก.พ. 66 พิธีเปิด บทบาทผู้น ารุ่นใหม่ ช้ีแจงภาพรวม กิจกรรมสัมพันธ์
 - 27 ก.พ. - 28 เม.ย. 66 Pre-training & Self-learning
 - 28 ก.พ. 66 MBTI และช้ีแจงกิจกรรมปฐมนิเทศ 

 - 10 ก.พ. 66 ประกาศผลการคัดเลือกหน้าเว็บและส่งถึงส่วนราชการ

กุมภาพันธ์ 2566
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๔ 
 

 
 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ 

 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30
 - 7 มี.ค. 66  ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน,
                   ปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 - 8 มี.ค. 66  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม, Ethics of Leaders  - 5 เม.ย. 66 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานข้อเสนอของผู้เข้ารับ 
 - 9 มี.ค. 66  Creative Branding และส่งหัวข้อ Group Project คร้ังท่ี 1
 - 10 มี.ค. 66 Digital Transformation & Enterprise Architecture  - 18 เม.ย. 66 Design Thinking & Process Design คร้ังท่ี 2
 - 13 มี.ค. 66 Design Thinking & Process Design คร้ังท่ี 1  - 19 เม.ย. 66 Mindfulness and Stress Management
                   และวางแผนท างานกลุ่ม  - 20 เม.ย. 66 การท่องเท่ียวไทยยุค COVID-19 ช้ีแจงการลงพ้ืนท่ีกิจกรรม
 - 14 มี.ค. 66 Selective Subject                   และศึกษาดูงานในต่างจังหวัด Group Project คร้ังท่ี 4
 - 15 มี.ค. 66  Data Visualization & Diagram                   และกิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต
 - 16 - 17 มี.ค. 66 Professional Image & Effective Communication  - 24-27 เม.ย. 66 ศึกษาดูงานในต่างจังหวัด 
 - 20 มี.ค. 65 CEO Visit ช้ีแจงกิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต                      
                    Mentoring Skill Development
 - 21 มี.ค. 66 Marketing
 - 22 มี.ค. 66 Strategic Planning และ Risk Management
 - 23 มี.ค. 66 ข้อมูลภาพรวมจังหวัด Group Project คร้ังท่ี 2 และส่งหัวข้อ IS
 - 27 มี.ค. 66 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานข้อเสนอ คร้ังท่ี 1
                    Group Project คร้ังท่ี 3 และช้ีแจงการลงพ้ืนท่ีกิจกรรม
                    และศึกษาดูงานในต่างจังหวัด
 - 28-31 มี.ค. 66 ศึกษาดูงานในต่างจังหวัด (กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทย
                    เพ่ืออนาคต, ลงพ้ืนท่ีกิจกรรมตามกลุ่ม, Learning Reflection)

 - 3 เม.ย. 66 Coaching

 - 1-3 มี.ค. 66  ศึกษาดูงานในต่างจังหวัด 

                  การฝึกอบรม คร้ังท่ี 1 และกิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต

มีนาคม 2566 เมษายน 2566

 - 4 เม.ย. 66 BCG Model & Sustainability, Learning Reflection (BCG)

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

 - 1 พ.ค. 66 ผู้น าในภาวะวิกฤติ Group Project คร้ังท่ี 5 

                และส่ง IDP รายบุคคล

 - 2 พ.ค. 66 Selective Subject
 - 3 พ.ค. 66 สัมมนาเชิงปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาผลงานข้อเสนอของผู้เข้ารับ
                 การฝึกอบรม คร้ังท่ี 2 และ Learning Reflection (รวม)
 - 8 พ.ค. 66 Content Creator and Story Telling
 - 9 พ.ค. 66 Lead with Empathy
 - 10 พ.ค. 66 Negotiation
 - 15 พ.ค. 66 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการน าเสนอผลงาน
 - 16 พ.ค. 66 สัมมนาเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลงาน (New Wave Theatre)
 - 18 พ.ค. 66 ส่งผลงานท้ังหมดหลังการปรับแก้
 - 19 พ.ค. 66 พิธีปิดการฝึกอบรม (IDP, ติดตามประเมินผลภาพรวมหลักสูตร)

พฤษภาคม 2566



กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ 
เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ อาคาร ๔ 
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 

เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. ลงทะเบียน และเข้าห้องสอบ 
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น. ชี้แจงการสอบ 
โดย เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ทดสอบภาษาอังกฤษ 

หมายเหตุ:  

(๑) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
(๒) ผู้เข้ารับการทดสอบต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด และจะไม่อนุญาตให้ผู้สอบที่ไปถึง

ห้องสอบหลังจากเวลา ๐๙.๔๕ น. เข้าห้องสอบ ทั้งนี้ จะยึดเวลาตามนาฬิกาท่ีสำนักงาน ก.พ. จัดไว้ในห้องสอบเท่านั้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 



ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. การทดสอบภาษาอังกฤษจะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิ ธีการ
สอบอย่างเคร่งครัด 

๒. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 
 ๒.๑ ในวันสอบผู้เข้าห้องสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ 
 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  

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

 ๒.๖ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่กำหนดในกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ 
ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง 

 ๒.๗ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่ม
เวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะไม่อนุญาตให้ผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลา ๐๙.๔๕ 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 ๒๘ 

 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 ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ 



๒ 

 

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

 ๒.๑๓ ห้ามผู้สอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นำแบบทดสอบ หรือนำกระดาษคำตอบ ออกจากห้อง
สอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมาย 

 ๒.๑๔ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมสอบที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับ 
การสอบนี้ โดยเคร่งครัด 

 ๒.๑๕ หา้มสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 ๒.๑๖ ต้องหยุดทำตอบทันทีเมื่อหมดเวลาสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจาก

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

 


