




ล ำดบั รหัสประจ ำตัวสอบ เลขประจ ำตัวประชำชน ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่งและสังกัด ห้องสอบ แถวที่

1 0001 1 1014 00954 79 4 ร.ต.อ. นฤดม สนิทวงศ์ ณ อยธุยา รอง สว.ฝ่ายต ารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 ตท. ห้องสอบ กส. 1

2 0002 1 6407 00003 49 8 ร.ต.อ.หญิง  นิจนิรันดร์ ฝ้ันชัย รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. ห้องสอบ กส. 1

3 0003 1 1604 00076 34 6 ร.ต.อ.หญิง อภิญญา สินธุสังข์ อจ.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม บก.ฝรก. ห้องสอบ กส. 1

4 0004 ๓ ๕๖๐๓ ๐๐๖๑๐ ๕๒ ๑ ร.ต.อ.หญิง แพรพิลาส ศรีค า รอง สว.กลุ่มงานวเิคราะห์และประเมินผล ผก. ห้องสอบ กส. 1

5 0005 1 4599 00073 83 0 ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช แสงชมภู รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. ห้องสอบ กส. 1

6 0006 1 1014 01474 26 5 ร.ต.อ. จุฬภัทร์ อุลปาธรณ์ รอง สว.ฝ่ายพิธีการและการรับรอง ตท. ห้องสอบ กส. 2

7 0007 1 1002 00581 66 7 ร.ต.อ.หญิง อรสุมน มีแสงเพ็ชร อาจารย์ (สบ 1) กอจ. ห้องสอบ กส. 2

8 0008 1 1899 00162 69 0 ร.ต.อ. ศุภสิน สีหะเสน รอง สว.ฝอ.สงป. ห้องสอบ กส. 2

9 0009 ๑ ๑๐๑๔ ๐๑๘๘๐ ๖๙ ๗ ร.ต.อ. ยอดดอย ทรวดทรง นว.(สบ 1) ผบก.ผก. ห้องสอบ กส. 2

10 0010 1 1014 01561 32 0 ร.ต.อ. อธิวัฒน์ อัศวสุรนาท รอง สว.ฝปช.สง.ก.ต.ช. ห้องสอบ กส. 2

11 0011 1 6698 00106 41 6 ร.ต.อ. ธนจักร บัวไกร รอง สว.กลุ่มงานคดีปกครอง คพ. ห้องสอบ กส. 3

12 0012 1 4903 00014 45 1 ร.ต.อ.หญิง อิสราภรณ์ ผิวผ่อง รอง สว.กศ.สบร. ห้องสอบ กส. 3

13 0013 ๑ ๓๔๐๑ ๐๐๑๒๒ ๗๙ ๑ ร.ต.อ.หญิง ทัศนีย์  สุหงษ์สา รอง สว.กลุ่มงานแผนถวายความปลอดภยัและกิจการพเิศษ ผก. ห้องสอบ กส. 3

14 0014 1 1030 00019 73 9 ร.ต.อ. รณกฤต มารยาทตร์ นว.(สบ 1) ผบก.กต.6 ห้องสอบ กส. 3

15 0015 3 9004 00025 41 4 ร.ต.อ.หญิง จุฐาภรณ์ รอดแสวง รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ. ห้องสอบ กส. 3

16 0016 1 1799 00131 84 1 ร.ต.อ.หญิง วีรณัฐ วันไกล รอง สว.วช.สบร. ห้องสอบ กส. 4

17 0017 3 2009 00580 64 2 ร.ต.อ. มณเฑียร มั่นทอง นว.(สบ 1) ผบก.อก.จต. ห้องสอบ กส. 4

18 0018 1 1014 01610 58 4 วา่ที่ ร.ต.อ.หญิง ทิพย์สุดา ภู่สมบูรณ์ นว.(สบ 1) ผบก.สก. ห้องสอบ กส. 4

ณ ห้องสอบกองการสอบ ชัน้ 3 อาคารวทิยาลยัการต ารวจ กองบัญชาการศึกษา

ประกาศรายชือ่ผู้มีสทิธิเขา้รับการคัดเลอืก วนั เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัตเิก่ียวกับการสอบขอ้เขยีน

ในการคัดเลอืกผู้เขา้รับการฝึกอบรม หลกัสตูรฝ่ายอ านวยการต ารวจ รุ่นที่ 4๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวธิีการสอบ

ในวนัพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.



ผนวก 

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน 

ในการคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูรฝ่ายอำนวยการตำรวจ เพิ่มเติม 

................................ 
๑. ระเบียบในการสอบข้อเขียน 
 ๑.๑ อปุกรณ์ท่ีนำเข้าห้องสอบได ้
  - ดนิสอดำเบอร์ 2B ขึน้ไป 
  - ยางลบดนิสอ 
  - ปากกาสนี้ำเงินหรือดำ 
  - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรอง 
จากผู้บังคับบัญชา (ระดับ ผกก. ขึ้นไป) ที่มีรูปถ่ายและลายมือชื่อของผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัว
ประชาชนชัดเจน (กรณีไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง หรือหนังสือรับรองดงักล่าวตามที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดง 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)  
 ๑.๒ ห้ามนำอาวุธ กระดาษหรือตำรา เครื่องคำนวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะทุกชนิดที่นอกเหนือจากข้อ ๑.๑ 
เข้าในอาคารสอบ หรือห้องสอบ หรือพื้นที่หวงห้าม หรือเขตรักษาความปลอดภัย โดยเด็ดขาด 
 ๑.๓ การแต่งกายของผู้เข้าสอบ แต่งเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพักกากีแขนยาว หรือตามที่ผู้ดำเนินการ
คัดเลือกกำหนด กรณีที่ไม่แต่งกายตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบ พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัย (Mask) 
ตลอดระยะเวลาในการทำข้อสอบ และอยู่ในสถานที่สอบรวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด 

 ๑.๔ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชาโดยพฤติการณ์ที่ถือว่าทุจริตในการสอบ ได้แก่ 
  - นำตำราหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบเข้าห้องสอบ นำหรือพยายามนำปัญหาข้อสอบ ออกนอกห้องสอบ 
  - พูด ถาม ให้สัญญาณหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบรายอื่น หรือบุคคลภายนอก 
  - ดูหรือพยายามดูคำตอบจากผู้เข้าสอบรายอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคำตอบของตน 
  - ไม่เชื่อฟังคำแนะนำ คำตักเตือน หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
  - เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ 
  - ตอบปัญหาข้อสอบในกระดาษคำตอบแทนผู้เข้าสอบรายอื่น 
  - การนำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเข้าไปในห้องสอบ 
หรือในบริเวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัยของสถานที่สอบ 
  - มีพฤติการณ์อื่นๆ ที่ช่วยในการตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต หรือช่วยเหลือผู้เข้าสอบรายอื่นให้
ตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต 

/๑.๕ กรณ.ี.. 



-๒- 

 ๑.๕ กรณีมีปัญหา เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชน สูญหาย หรือไม่มีรายชื่อ 
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ให้รีบติดต่อประธานกรรมการอำนวยการทั่วไป ก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบใน
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ๑.๖ ในการสอบกำหนดให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพื่อทำข้อสอบ โดยเมื่อเริ่มเวลาสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้
ผู้เข้าสอบออกจากหอ้งสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้น กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตก 
 

๒. วันสอบข้อเขียน 
 ๒.๑ กำหนดสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง เวลา ๑๔.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน) โดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ 
ในเวลา ๑๓.3๐ น. ทุกคน  เพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและแนะนำระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับ 
ผู้มาภายหลังจาก เวลา ๑๔.๐๐ น. จะไม่อนุญาตใหเ้ข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด 
 ๒.๒ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) หรือบัตรประจำตัวประชาชน 
หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (ระดับ ผกก. ขึ้นไป) ที่มีรูปถ่ายติดถูกต้องตรงกันและระบุเลขประจำตัว
ประชาชนชัดเจน (กรณีไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง หรือหนังสือรับรองดังกล่าวตามที่กำหนดอย่างใดอย่างหน่ึง 
มาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 
 ๒.๓ ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้คุมห้องสอบโดยเคร่งครัด 
 ๒.๔ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออก  
จากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 ๒.๕ ให้ตรวจดูกระดาษคำตอบมีรอยด่างดำ สกปรก หรือยับย่น  ฉีกขาดหรือไม่ ถ้ากระดาษคำตอบมี  
รอยด่างดำ สกปรก หรือยับย่น ฉีกขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพ่ือขอเปลี่ยนเป็นกระดาษคำตอบสำรอง 
กรณผีู้เข้าสอบตั้งใจทำให้กระดาษยับย่น ฉีกขาด จะไม่เปลี่ยนกระดาษคำตอบสำรองให้ 
 ๒.๖ เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าที่สั่ งให้
หยุดทำปัญหาข้อสอบต้องหยุดทันที  เจ้าหน้าที่จะเดินมารับกระดาษคำตอบและปัญหาข้อสอบคืนแล้วให้ผู้เข้าสอบ           
ลงชื่อส่งกระดาษคำตอบและปัญหาข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ 
 

๓. เมื่อได้รับปัญหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
 ๓.๑ ตรวจดูปัญหาข้อสอบว่ามีครบทุกแผ่น ทุกหน้าหรือไม่ หากพบสิ่งใดบกพร่องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
หากมีคำสั่งให้ลงมือสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้โดยเด็ดขาด เพราะถือว่าได้ให้ตรวจ 
ดูก่อนเริ่มลงมือสอบ และให้อ่านคำแนะนำที่หน้าปกของปัญหาข้อสอบให้เข้าใจครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือทำข้อสอบ 
 

/๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่... 
 

 



-๓- 

 ๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้วจะไม่เปลี่ยนกระดาษคำตอบหรือปัญหาข้อสอบให้อีก                         
โดยเด็ดขาด 
 ๓.๓ กรณีที่ผู้ เข้าสอบทำข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษคำตอบที่ ไม่ใช่ของตน จะถือว่า                   
เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเอง โดยในการตรวจกระดาษคำตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจ
กระดาษให้ตามเฉลยคำตอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได้ 
 ๓.๔ ห้ามขีดเขียนสิ่งใดลงในกระดาษคำตอบนอกจากที่กำหนดไว้ อย่าพับหรือทำให้กระดาษคำตอบ                              
มีรอยด่างดำ สกปรก หรือยับย่น ฉีกขาด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบให้โดยถือว่าเป็นกระดาษเสีย            
และเป็นความผิดของผู้เข้าสอบ 
 ๓.๕ ในการตอบปัญหาข้อสอบลงในกระดาษคำตอบให้ใช้เฉพาะดินสอ ๒B ขึ้นไป ระบายคำตอบในช่อง
ที่กำหนด กรณีที่ระบายคำตอบเกินกว่า ๑ คำตอบ หรือระบายคำตอบแล้วแต่ลบไม่สะอาดแล้วระบายคำตอบใหม่ 
ทำใหม่พิจารณาได้ว่าระบายคำตอบเกินกว่า ๑ คำตอบ หรือไม่ระบายคำตอบในข้อนั้น จะไม่ตรวจให้คะแนน 
ในการตอบข้อสอบข้อนั้น 
 ๓.๖ กรณีที่มีความคลาดเคลื่อนจากปัญหาข้อสอบไม่ถูกต้องหรือคำตอบที่ให้เลือกตอบไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนแล้วแตก่รณี ทางคณะกรรมการดำเนนิการออกข้อสอบที่เกีย่วข้องจะพิจารณาปัญหาข้อสอบในขอ้นัน้ๆ 
โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน 
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