ิสำนำี
ประกำศคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกพืไอรับทุนลำรียนหลวง
ละทุนรัฐบำลตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ
รืไอง ระบียบละวิธีกำรสอบขงขันพืไอรับทุนลำรียนหลวง ทุนกระทรวงกำรตำงประทศ ทุนธนำคำรหง
ประทศเทย ละทุนวิวัฒนเชยำนุสรณ์ ประจำปี ๒๑๒๒ ิทุนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยี
-----------------------------------------------คณะกรรมการดานิ น การสอบข ง ขั น ละคั ด ลื อ ก บุ ค คลพืไ อ รั บ ทุ น ล า รี ย นหลวง
ละทุนรัฐบาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ เดຌกาหนดระบียบละวิธีการสอบขงขัน
พืไอรับทุนลารียนหลวง ทุนกระทรวงการตางประทศ ทุนธนาคารหงประทศเทย ละทุนวิวัฒนเชยานุสรณ์
ประจาปี ๎๑๒๎ ิทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายี ดังรายละอียดนบทຌายประกาศนีๅ
ประกาศ ณ วันทีไ ํํ ตุลาคม พ.ศ. ๎๑๒ํ

ิลงชืไอี

สานาถูกตຌอง

ินางสาวสุภร ปุริสังคหะี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิศษ

ธีรยุทธ์ หลอลิศรัตน์
ินายธีรยุทธ์ หลอลิศรัตน์ี
ประธานกรรมการ

ิสำนำี
ประกำศคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนรัฐบำล
ทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ
รืไอง ระบี ย บละวิ ธี ก ำรสอบข ง ขั น พืไ อ รั บ ทุ น รั ฐ บำลทีไ จั ด สรร฿หຌ ก ระทรวงวิ ท ยำศำ สตร์
ละทคนลยี ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒
ิทุนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยี
-----------------------------------------------คณะกรรมการดานิน การสอบขง ขัน ละคัด ลือ กบุค คลพืไอ รับ ทุน รัฐ บาลทีไจัด สรร฿หຌ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ เดຌกาหนด
ระบียบละวิธีการสอบขงขันพืไอรั บทุน รัฐบาลทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงวิทยาศาสตร์ ละทคนลยีตามความ
ตຌอ งการของกระทรวง กรม หรือ หนว ยงานของรัฐ ประจาปี ๎๑๒๎ ิทุน ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายี
ดังรายละอียดนบทຌายประกาศนีๅ
ประกาศ ณ วันทีไ ํํ ตุลาคม พ.ศ. ๎๑๒ํ
(ลงชื่อ)

สรนิต ศิลธรรม
ิรองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรมี

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
สานาถูกตຌอง
ินางสาวสุภร ปุริสังคหะี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิศษ

ประธานกรรมการ

ระบียบละวิธกี ำรสอบขงขัน
ํ. การสอบขงขันจะ฿ชຌวิธีสอบขຌ อขียนละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
ตามทีไกาหนดเวຌ฿นหลักสูตรละวิธีการสอบขงขัน ทัๅงนีๅ ฿หຌผูຌขຌาสอบปฏิบัติตามคาสัไง ระบียบละวิธีการสอบ
อยางครงครัด
๎. ฿หຌผูຌขຌาสอบปฏิบัติตามระบียบ ดังนีๅ
๎.ํ ตงกาย฿หຌสุภาพรียบรຌอยตามประพณีนิยมละประพฤติตนป็นสุภาพชน
๎.๎ ป็นหนຌาทีไของผูຌสมัครสอบทีไจะตຌองทราบวัน วลาละสถานทีไสอบ ละจะตຌองขຌาสอบ
ตามวันวลา ละสถานทีไสอบทีไกาหนดเวຌ
๎.๏ ตຌองนาบัตรประจาตัวประชาชน ฿บอนุญาตขับรถ หรือหนังสือดินทาง ิPassportี ซึไงมี
รูปถายละลขประจาตัวประชาชน ํ๏ หลัก เป฿นวันสอบทุกครัๅง หากผูຌ฿ดเมมีบัตรดังกลาว฿นการสอบวิชา฿ด
กรรมการ หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบ เมอนุญาต฿หຌขຌาสอบวิชานัๅน
๎.๐ การปฏิบัติสาหรับการสอบขຌอขียน
๎.๐.ํ ผูຌสมัครสอบจะขຌาหຌองสอบเดຌตอมืไอเดຌรับอนุญาตจากกรรมการหรือจຌาหนຌาทีไ
คุมสอบลຌว ดยจะรียกผูຌสอบขຌาหຌองสอบกอนริไมวลาสอบเมนຌอยกวา ๎์ นาที
๎.๐.๎ ผูຌสมัครสอบทีไเปถึงหຌองสอบหลังจากทีไเดຌริไมสอบวิชา฿ดลຌว ๏์ นาที จะเมเดຌ
รับอนุญาต฿หຌขຌาสอบ฿นวิชานัๅน
๎.๐.๏ ตຌองนัไ งสอบตามทีไนัไ ง สอบ หຌ อ งสอบทีไคณะกรรมการดานิ น การสอบขงขั น
ละคัดลือกฯ กาหนด฿หຌ ผูຌ฿ดนัไงสอบผิดทีไ ผิดหຌองสอบ฿นวิชา฿ดจะเมเดຌรับการตรวจ฿หຌคะนนสาหรับวิชานัๅน
๎.๐.๐ ตຌองจัดหาครืไองขียนหรือวัสดุ อุปกรณ์ ซึไงประกาศเวຌ฿นกาหนดวัน วลา ละ
สถานทีไสอบเปอง นอกจากนัๅนจะตຌอง฿ชຌกระดาษละวัสดุอุปกรณ์ทีไสานักงาน ก.พ. จัดเวຌ฿หຌดยฉพาะ
๎.๐.๑ หຌามนา ตารา หนังสือ บันทึกขຌอความ วัสดุ อุปกรณ์อืไน ชน กระป๋าสะพาย
กระป๋า ถือ สุภ าพสตรี ขຌา เป฿นหຌอ งสอบ วຌน ตวัส ดุ อุป กรณ์ ซึไง กาหนด฿หຌจัด หาอง฿นขຌอ ๎.๐.๐ ละ
ทีไกรรมการออกขຌอสอบประจาวิชาเดຌกาหนด฿หຌนาขຌาหຌองสอบเดຌ ละเดຌรับอนุญาตจากหัวหนຌาหຌองสอบ หรือ
จຌาหนຌาทีไคุมสอบลຌว ทานัๅน
๎.๐.๒ หຌำมนำ ครืไองมือบันทึกสารสนทศ ละครืไองมือสืไอสารอิลใกทรอนิกส์ทุกชนิด
ชน ทรศัพท์คลืไอนทีไ ิมือถือี วิทยุติดตามตัว วิทยุสืไอสาร นาฬิกาทรศัพท์ ิSmart watchี ครืไองบันทึกภาพ
ละครืไองบันทึกสียง ป็นตຌน ขຌำหຌองสอบดยดใดขำด หำกพบวำผูຌ฿ดนำขຌำหຌองสอบจะถือวำมีจตนำกระทำกำร
ทุจริต฿นกำรสอบ ตຌองยุติกำรสอบละจะออกจำกหຌองสอบเดຌตำมวลำทีไกำหนด รวมทัๅงจะเมตรวจ฿หຌคะนน
สำหรับบุคคลผูຌนัๅน
๎.๐.๓ ชืไอฟังละปฏิบัติตามคาสัไงละคานะนาของหัวหนຌาหຌองสอบ หรือจຌาหนຌาทีไ
คุมสอบดยครงครัด
๎.๐.๔ ภาย฿นวลา ๐๑ นาที ตัๅงตริไมลงมือทาตอบจะออกจากหຌองสอบเมเดຌ วຌนต
จะเดຌรับอนุญาตละอยู฿นความดูลของหัวหนຌาหຌองสอบ หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบ

-๎๎.๐.๕ การกรอก/ระบายลขประจาตัวสอบ
กระดาษคาตอบ ิปรนั ย ี ฿หຌ ขี ยนลขประจ าตัว สอบ฿นช องทีไ กาหนด ละ
ระบายวงกลม฿หຌตใมวงทับตัวลข ฿หຌตรงกับตัวลข฿นชองนัๅน โ ดຌวยดินสอ ถຌำระบำยผิด ระบำยจำง ระบำยเมครบ
หรือเมระบำย จะเมตรวจ฿หຌคะนน วຌนตป็นควำมผิดพลำดลใกนຌอยละสำมำรถพิสูจน์ทรำบเดຌวำ ป็น
กระดำษคำตอบของผูຌขຌำสอบรำยนัๅน ดยปรำศจำกขຌอสงสัย
สมุดขี ยนตอบ ิอัตนั ย ี ฿หຌ  ขียนฉพาะลขประจ าตัว สอบ฿นทีไทีไก าหนด฿หຌ
ทานัๅน หຌามขียนชืไอ – นามสกุล หรือลขประจาตัวสอบ฿นสมุดขียนตอบสวนอืไน โ ดยดใดขาด กรณีทีไขียนลข
ประจำตัวสอบผิดหรือเมขียนลขประจำตัวสอบจะเมตรวจ฿หຌคะนน วຌนตป็นควำมผิดพลำดลใกนຌอยละ
สำมำรถพิสูจน์ทรำบเดຌวำป็นสมุดขียนตอบของผูຌขຌำสอบรำยนัๅน ดยปรำศจำกขຌอสงสัย
๎.๐.ํ์ การขียนตอบ฿หຌตอบป็นภาษาเทยทุกวิชา ยกวຌน วิชาภาษาอังกฤษ
๎.๐.ํํ มืไออยู฿นหຌองสอบขณะสอบ เมพูดหรือติดตอกับผูຌขຌาสอบอืไน หรือบุคคลภายนอก
ละเมออกจากหຌองสอบ วຌนตจะเดຌรับอนุญาตละอยู฿นความดูลของหัวหนຌาหຌองสอบ หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบ
๎.๐.ํ๎ ถຌาสอบสรใจกอนหมดวลา หรือเมประสงค์จะสอบตอเป฿นวิชา฿ด มืไอสงคาตอบ
วิชานัๅนลຌว ตຌองเดຌรับอนุญาตจากหัวหนຌาหຌองสอบ หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบกอนจึงจะออกจากหຌองสอบเดຌ
๎.๐.ํ๏ หຌามผูຌขຌาสอบคัดลอกขຌอสอบ หรือ นาบบทดสอบ กระดาษคาตอบ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดทีไ สานักงาน ก.พ. จัดหาเวຌ฿หຌดยฉพาะออกจากหຌองสอบ
๎.๐.ํ๐ มืไอหมดวลาทาตอบหัวหนຌาหຌองสอบ หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบสัไง฿หຌหยุดทาตอบ
จะตຌองหยุดทันที ตจะออกจากหຌองสอบเดຌตอมืไอหัวหนຌาหຌองสอบ หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบเดຌอนุญาตลຌว
๎.๐.ํ๑ มืไอออกจากหຌองสอบลຌว ตຌองเมทาการ฿ด โ อันป็นการรบกวนกผูຌทีไยังสอบอยู
๎.๑ การปฏิบัติสาหรับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
๎.๑.ํ ตຌองเปถึงสถานทีไส อบตามวลาทีไกาหนดเวຌ ผูຌ฿ดเปถึง สถานทีไส อบภายหลัง ทีไ
การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนเดຌริไมดานินการลຌว กรรมการอาจพิจารณาเมอนุญาต฿หຌขຌาสอบ
๎.๑.๎ ตຌองชืไอฟังละปฏิบัติตามคาสัไง คานะนาของกรรมการ หรือจຌาหนຌาทีไดานินการสอบ
ดยครงครัด
๎.๑.๏ ตຌองขຌาสอบกับกรรมการตามทีไจຌาหนຌาทีไดานินการสอบกาหนด฿หຌทานัๅน
๎.๑.๐ มืไอสอบสรใจลຌว ตຌองเปจากสถานทีไสอบดยพลัน หຌามติดตอกับผูຌทีไยังเมเดຌ
ขຌาสอบ ละตຌองเมกระทาการ฿ด โ อันป็นการรบกวนกผูຌทีไยังสอบอยู
ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตำมระบียบละวิธีกำรสอบนีๅ หรือผูຌ฿ดทุจริตหรือพยำยำมทุจริต จะเมเดຌรับอนุญำต
฿หຌขຌำสอบ หรือ฿หຌยุติกำรสอบ ละคณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกฯ จะพิจำรณำสัไงงด
กำรตรวจ฿หຌคะนนฉพำะวิชำ฿ดวิชำหนึไง หรือทุกวิชำกใเดຌ
-------------------------------------

