ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ
เพื่อคัดเลือกบุคคลและขาราชการ
เพื่อเขารวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 14
วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2563
----------------------------------ขอ 1 ขอปฏิบัติสําหรับผูที่จะเขาสอบ
(1) ผูที่จะเข าสอบต องแต งกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณี นิยมและเหมาะสมกั บสถานที่สอบ และประพฤติตน
เปนสุภาพชน หากศูนยทดสอบฯ พิจารณาเห็นวาผูที่จะเขาสอบไมปฏิบัติตามขอกําหนดขางตน จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
(2) ผูที่จะเขาสอบที่อยูในสภาพมึนเมา หรือมีกลิ่นสุรา หรือมีหลักฐานการเสพของมึนเมา จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
(3) ผู ที่ จะเข าสอบต องมีบั ตรประจํ าตั วประชาชนฉบั บจริง หรือบั ตรประจํ าตั วข าราชการฉบั บจริ ง หรือหนั งสื อ
เดินทางฉบับจริง ที่มีสภาพสมบูรณและยังไมหมดอายุ แสดงตอกรรมการคุมสอบกอนเขาหองสอบ หลักฐานแสดงตนที่นํามา
แสดงตองตรงกับที่ใชในการสมัครสอบ ทั้งตัวสะกดชื่อและนามสกุล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
ในกรณี ที่ มี การเปลี่ ยนชื่ อ นามสกุ ล หลั งจากที่ ได สมั ครสอบแล ว ต องมี สํ าเนาหลั กฐานการเปลี่ ยนชื่ อ นามสกุ ล
ที่ลงนามรับรองถูกตอง แสดงตอกรรมการคุมสอบกอนเขาหองสอบดวย หากไมมีหลักฐานดังกลาวจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
(4) ผูที่จะเขาสอบที่ไมมีเลขที่นั่งสอบ หรือมาผิดสนามสอบ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
(5) ผูที่จะเขาสอบที่มาถึงหองสอบหลังจากกรรมการคุมสอบปดประตูหองแลว จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
วันที่
วันเสารที่ 1 กุมภาพันธ 2563
วันอาทิตยที่ 2 กุมภาพันธ 2563

วิชาที่สอบ

เวลาสอบ

วิชาความสามารถทางภาษาไทย

09.00–11.00 น.

ประตูหองสอบ
เปดเวลา
08.45 น.

วิชาความถนัดทางเชาวนปญญา

13.00–15.00 น.

12.45 น.

วิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP)

08.30-11.30 น.

08.15 น.

ประตูหองสอบ
ปดเวลา

09.15 น.
13.15 น.
08.40 น.

ขอ 2 ขอปฏิบัติสําหรับการนําสิ่งของเขาหองสอบ
(1) อนุญาตใหผูเขาสอบนําเฉพาะกระเปาสตางคใบเล็กเขาหองสอบ โดยใสไวในถุงซิปล็อกที่ศูนยทดสอบฯ จัดให และ
วางไวใตที่นั่งสอบ
(2) หามนําเครื่องเขียนและอุปกรณ อื่นเขาหองสอบ (ยกเวนการสอบที่มีประกาศใหนําอุปกรณ อื่นเขาหองสอบได)
ศูนยทดสอบฯไดจัดเตรียมเครื่องเขียนที่จําเปนใหไวบนโตะที่นั่งสอบแลว
(3) หามนําสิ่งของอื่นใดเขาหองสอบ เชน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องชวยคํานวณ นาฬิกา กลองถายรูป กระดาษ
เอกสาร หากผูเขาสอบฝาฝนถือวาทุจริตในการสอบ ตองยุติการสอบทันที และศูนยทดสอบฯ จะดําเนินการตามประกาศฯ
เรื่อง มาตรการลงโทษผูทุจริตในการสอบและผูฝาฝนขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ
อนึ่ง ศูนยทดสอบฯ ไมมีบริการรับฝากสิ่งของ และจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายไมวากรณีใดๆ

-2ขอ 3 ขอปฏิบัติในหองสอบกอนเริ่มการสอบ
(1) เมื่ อเข าในห องสอบแลว ผู เข าสอบตองไปนั่งทั นทีตามเลขที่ นั่งสอบที่มีชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวสอบ และ
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง ของตนเอง หามลุกเดินในหองสอบหรือหันไปพูดคุยกับผูเขาสอบคนอื่น
(2) ผูเขาสอบตองวางบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ/หนังสือเดินทางไวบนโตะที่นั่งสอบเพื่อให
กรรมการคุ มสอบตรวจสอบในระหวางเซ็นชื่อ หากตรวจพบวาตัวสะกดชื่อ นามสกุล เลขที่บั ตรประจําตัวประชาชน เลขที่
หนั งสื อเดิ นทาง ในการสมั ครสอบไม ตรงกั บหลั กฐานที่ นํ ามาแสดง ผู เข าสอบต องออกจากห องสอบและไปติ ดต อที่ ห อง
อํานวยการสอบ
ขอ 4 ขอปฏิบัติในระหวางการสอบ
(1) หามเปดหรือทําแบบทดสอบกอนไดรับอนุญาต เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปดแบบทดสอบได
(2) ผู เข าสอบตองอานคําอธิบายบนหน าปกแบบทดสอบอย างละเอียด (ถ ามี ) และตองปฏิ บัติ ตามคํ าแนะนําของ
แบบทดสอบอยางเครงครัด
(3) การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบมีผลตอการตรวจดวยเครื่องตรวจกระดาษคําตอบผูเขาสอบตองใช
ดินสอดํ าที่มีความเขมสองบี เท านั้น ระบายใหดําเขมเต็มวงกลม หามใชดินสอสีหรือปากกา ในกรณี ที่ตองการแกไขคําตอบ
ตองใชยางลบลบคําตอบเดิมออกใหสะอาด หากผูเขาสอบไมปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาว ศูนยทดสอบฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอผลการตรวจกระดาษคําตอบ
(4) ผูเขาสอบที่นั่งสอบผิดที่เมื่อเริ่มการสอบแลว ถือวาทุจริตในการสอบ ตองยุติการสอบทันที
(5) หามขีดเขียน ทดเลข วาดรูป จดบั นทึก หรือทําเครื่องหมายอื่นใด บนกระดาษคําตอบ หากฝาฝนถือวาทุจริต
ในการสอบ
(6) ห ามกระทําการใดๆ อันเป นการทุ จริตในการสอบ หากพบวามี การทุ จริตหรือมีเหตุสงสัยวาทุ จริต กรรมการ
คุมสอบมีสิทธิตรวจคนรางกาย
(7) ไมอนุญาตใหผูเขาสอบไปหองน้ําในชวงเวลาตอไปนี้
 การสอบการฟง เมื่อปดประตูหองสอบแลวจนถึงหมดเวลาสอบการฟง
 การสอบชุดอื่น ชวงเวลา 10 นาทีแรกเมื่อเริ่มสอบและ 10 นาทีสุดทายกอนหมด
เวลาสอบของแตละชุดการสอบ
เมื่ อ ต อ งการไปห อ งน้ํ าในระหว างการสอบ ผู เข าสอบต อ งยกมื อ ขออนุ ญ าต กรรมการคุ ม สอบจะพิ จ ารณา
ดําเนินการตามเหตุจําเปนเปนรายกรณี
(8) หามผูเขาสอบออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบโดยไมไดรับอนุญาต
ขอ 5 ขอปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการสอบ
(1) เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศหมดเวลาสอบ ผูเขาสอบตองหยุดทําแบบทดสอบทันที หากฝาฝนถือวาทุจริตในการสอบ
(2) หามผูเขาสอบออกจากหองสอบจนกวากรรมการคุมสอบจะเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของผูเขาสอบใน
หองครบทุกคน และอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบได
(3) หามผูเขาสอบนําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด หากฝาฝนถือวาทุจริตในการสอบ
ผู เข าสอบต องปฏิ บั ติ ตามข อกํ าหนดข างต นโดยเคร งครั ด หากผู ใดฝ าฝ น ศู นย ทดสอบฯ จะพิ จารณาไม ตรวจ
กระดาษคํ าตอบ และ/หรื อตั ดสิ ทธิ์ การสอบทุ กวิ ชาของศู นย ทดสอบฯ เป นระยะเวลา 2 ป รวมทั้ งอาจถู กดํ าเนิ นคดี ตาม
กฎหมายดวย

ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วม
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
ในการสอบที่จัดโดยศูนย์ทดสอบฯ

