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ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง
และทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ หน่วยงานของรัฐ
เรื่อง ระเบี ยบและวิ ธี การสอบแข่ งขั น เพื่ อรั บ ทุ น รั ฐบาลตามความต้ องการของศู น ย์ อำนวยการบริ ห าร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area - based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา :
บรรจุก่อนไปศึกษา) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
-------------------------------คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้กำหนดระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค
(Area - based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน
และทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
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(ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน
๑. การสอบแข่งขันจะใช้วิธีการสอบข้อเขียนและการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุ นตามที่
กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของศูนย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ทุนรัฐบาลตามความต้องการ
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ทุน สนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area - based)
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และทุนธนาคาร
แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) หัวข้อ การสอบและเกณฑ์การตัดสิน
๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน ดังนี้
๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกง
ขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ำ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และจะต้องเข้าสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้
๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัว ประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ
หรือหนังสือเดินทาง (passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้
หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบ
๒.๔ การปฏิบัติสำหรับการสอบข้อเขียน
๒.๔.๑ ผู้ ส มั ค รสอบจะเข้ าห้ องสอบได้ ก็ ต่ อเมื่ อได้ รั บอนุ ญาตจากกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่
คุมสอบแล้ว โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบ
หลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๔.๒ ต้ องนั่ งสอบตามที่ นั่ งสอบ ห้ องสอบ และสนามสอบ ที่ คณะกรรมการดำเนิ นการ
สอบแข่งขันและคัดเลือกฯ กำหนดให้
๒.๔.๓ ต้ อ งจั ด หาเครื่ อ งเขี ย น หรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซึ่ ง ประกาศไว้ ใ นกำหนดวั น เวลา
และสถานที่สอบไปเอง
๒.๔.๔ อนุญาตให้น ำสิ่ง ของเข้า ห้อ งสอบได้ เฉพาะบัต รประจำตัว ประชาชน หรือ บัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดิ นทาง (passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ดินสอ ปากกา ยางลบ กระเป๋าเงิน และเอกสารในการสมัครสอบเท่านั้น
๒.๔.๕ ห้า มนำ ตำรา หนัง สือ บัน ทึก ข้อ ความ วัส ดุ อุป กรณ์อื่น เช่น กระเป๋า สะพาย
กระเป๋าถือสุภ าพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบั นทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึก
สารสนเทศ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถื อ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร
นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart watch) เป็น ต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น นาฬิกา กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป๋า
เงินใบเล็ก หากนำเข้ามาในห้องสอบให้วางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ กรณี พบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะถือว่ามีเจตนา
กระทำการทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
-๒-

๒.๔.๖ ต้องใช้กระดาษคำตอบที่สำนักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ การระบายวงกลมในกระดาษ
คำตอบให้ปฏิบัติดังนี้
ให้ เขี ย นเลขประจำตั ว สอบในที่ ที่ ก ำหนดให้ เท่ านั้ น และระบายวงกลมให้ เต็ มวง
ทับตัวเลขให้ ตรงกับตัวเลขในช่ องนั้น ๆ ด้วยดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ถ้าระบายผิด ระบายจาง
ระบายไม่ครบ หรือไม่ระบาย จะไม่ตรวจให้คะแนน เว้นแต่เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยและสามารถพิสูจน์ทราบ
ได้ว่าเป็นกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบรายนั้น โดยปราศจากข้อสงสัย
๒.๔.๗ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าผืนจะถือว่ากระทำการทุจริต
๒.๔.๘ ให้ยุติการทำตอบ หากพบว่ าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ ๒.๓, ๒.๔.๒, ๒.๔.๔,
๒.๔.๕, หรือ ๒.๔.๗ แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาทำตอบ รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลผู้นั้น
๒.๔.๙ เชื่อฟั งและปฏิ บั ติตามคำสั่ งและคำแนะนำของกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่คุ มสอบ
โดยเคร่งครัด
๒.๔.๑๐ เมือ่ อยู่ในห้องสอบ ขณะที่สอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่คุมสอบ
๒.๔.๑๑ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๒.๔.๑๒ ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำตอบ
๒.๔.๑๓ เมื่อหมดเวลาทำตอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ ต้องหยุดทันที
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
๒.๕ การปฏิบัติสำหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
๒.๕.๑ ต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การประเมิน
ความเหมาะสมฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๕.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด
๒.๕.๓ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๒.๕.๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
ผู้ ใดไม่ ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ ใดทุ จริ ต หรือพยายามทุ จริต จะไม่ ได้ รับ
อนุ ญาตให้ เข้าสอบ หรือ ให้ยุติก ารสอบ และคณะกรรมการดำเนิน การสอบอาจจะพิจ ารณาสั ่งงดการตรวจให้
คะแนนหรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
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