(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง
และทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ทุ นเล่ าเรียนหลวง ทุ นรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนบริษั ท ปตท. สำรวจและผลิ ตปิ โตรเลี ยม จำกัด (มหาชน) และทุ น วิวัฒ นไชยานุ สรณ์ ประจำปี
๒๕๖๕ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-----------------------------------------------คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ ทุนรัฐบาลตามความต้องการ
ของศู น ย์ อ ำนวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ทุ น เล่ า เรี ย นหลวง ทุ น รั ฐ บาล
ตามความต้ อ งการของกระทรวงการต่ า งประเทศ ทุ น บริ ษั ท ปตท. สำรวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม จำกั ด
(มหาชน) และทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)

นนทิกร กาญจนะจิตรา
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ระเบียบและวิธกี ารสอบแข่งขัน
๑. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีส อบข้อ เขีย นและการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อ รับทุน
ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบั ติตามคำสั่ง ระเบียบและวิธี การสอบ
อย่างเคร่งครัด
๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลาและสถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ
ตามวันเวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้
๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมี
รูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไปในวันสอบทุกครั้ง หากผู้ใดไม่มีบัตรดังกล่าวในการสอบวิชาใด
กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น
๒.๔ การปฏิบัติสำหรับการสอบข้อเขียน
๒.๔.๑ ผู้สมัครสอบจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบแล้ว โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที
๒.๔.๒ ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบวิชาใดแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น
๒.๔.๓ ต้อ งนั่ งสอบตามที่ นั่ งสอบ ห้ องสอบที่ คณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข่ งขั น
และคัดเลือกฯ กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ ผิดห้องสอบในวิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนสำหรับวิชานั้น
๒.๔.๔ ต้อ งจั ด หาเครื่ อ งเขี ย นหรือ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ซึ่ งประกาศไว้ในกำหนดวั น เวลา
และสถานที่สอบไปเอง นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สำนักงาน ก.พ. จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
๒.๔.๕ ห้ามนำ ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุ อุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย
กระเป๋ า ถื อ สุ ภ าพสตรี เข้ า ไปในห้ อ งสอบ เว้ น แต่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซึ่ ง กำหนดให้ จั ด หาเองในข้ อ ๒.๔.๔
และที่กรรมการออกข้อสอบประจำวิชาได้กำหนดให้นำเข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว เท่านั้น
๒.๔.๖ ห้ามนำ เครื่องมือบันทึกสารสนเทศ และเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิท ยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart watch) เครื่องบันทึกภาพ
และเครื่องบันทึ กเสียง เป็น ต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทำการ
ทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบและจะออกจากห้องสอบได้ตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งจะไม่ต รวจให้คะแนน
สำหรับบุคคลผู้นั้น
๒.๔.๗ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้า ที่
คุมสอบโดยเคร่งครัด
๒.๔.๘ ภายในเวลา ๔๕ นาที ตั้งแต่เริ่มลงมือทำตอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

-๒๒.๔.๙ การกรอก/ระบายเลขประจำตัวสอบ
- กระดาษคำตอบ (ปรนัย ) ให้เ ขีย นเลขประจำตัว สอบในช่อ งที ่ก ำหนด
และระบายวงกลมให้เต็มวงทับตัวเลข ให้ตรงกับตัวเลขในช่องนั้น ๆ ด้วยดินสอ ถ้าระบายผิด ระบายจาง ระบายไม่ครบ
หรื อไม่ ระบาย จะไม่ ต รวจให้ ค ะแนน เว้ น แต่ เป็ น ความผิ ด พลาดเล็ ก น้ อ ยและสามารถพิ สูจ น์ ท ราบได้ ว่ า
เป็นกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบรายนั้น โดยปราศจากข้อสงสัย
- สมุดเขียนตอบ (อัตนัย) ให้เขียนเฉพาะเลขประจำตัวสอบในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
ห้ามเขียนชื่อ – นามสกุล หรือเลขประจำตัวสอบในสมุดเขียนตอบส่วนอื่น ๆ โดยเด็ดขาด กรณีที่เขียนเลขประจำตัวสอบผิด
หรือไม่เขียนเลขประจำตัวสอบจะไม่ตรวจให้คะแนน เว้นแต่เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยและสามารถพิสูจน์
ทราบได้ว่าเป็นสมุดเขียนตอบของผู้เข้าสอบรายนั้น โดยปราศจากข้อสงสัย
๒.๔.๑๐ การเขียนตอบให้ตอบเป็นภาษาไทยทุกวิชา ยกเว้น วิชาภาษาอังกฤษ
๒.๔.๑๑ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๒.๔.๑๒ ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด เมื่อส่งคำตอบ
วิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
๒.๔.๑๓ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือ นำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ สำนักงาน ก.พ. จัดหาไว้ให้โดยเฉพาะออกจากห้องสอบ
๒.๔.๑๔ เมื่อหมดเวลาทำตอบหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
๒.๔.๑๕ เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว ต้องไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๒.๕ การปฏิบัติสำหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
๒.๕.๑ ต้องไปถึงสถานที่ส อบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่ส อบภายหลังที่
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนได้เริ่มดำเนินการแล้ว กรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๕.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด
๒.๕.๓ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๒.๕.๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ส อบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และคณะกรรมการดำเนิน การสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงด
การตรวจให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้
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