
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกำศ ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดภเูก็ต 
เรื่อง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่ำงประเทศ) 
------------------------------------------ 

 
ตามที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้

ด าเนินการรับสมัครผู้สนใจเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ตั้งแต่วันที่ 26 
กุมภาพันธ์-14 มีนาคม 2561 บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบคดัเลือก (ข้อเขียน)  ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ  

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 
09.00-10.30 น. ณ ห้อง 6303,6310,6314 อาคาร 6 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต โดยผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์จะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียนมีคะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ก าหนดสอบสัมภาษณ์ในเวลา 13.00 น. ณ ห้อง 6111-6114 อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) มีดังนี้  

 
รำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

หลักสูตรมคัคุเทศก์ทั่วไป (ต่ำงประเทศ)  

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นำงสำว กชนิภำ สินแน่นด ำรง 

2 นำงสำว กนกวรรณ ประเสริฐ 

3 นำย กมล รักษำ 

4 นำงสำว กมลวรรณ วงศ์เมฆ 

5 นำย กรเจริญ ลิ่มสืบเช้ือ 

6 นำงสำว กรปภำ แก้วน้อย 

7 นำงสำว กรวิกำร์ วัฒนำนุพันธ์ 

8 นำย กรวีร์ จันทร์อุดม 

9 นำย กฤติวิชช์ สุทธิศักดิ์ 

10 นำงสำว กฤษณพร สมทิพย์ 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

11 นำงสำว กฤิตญำ ปฐมธญำเมธ 

12 นำงสำว กวิสรำ อัษณำงค์กรชัย 

13 นำย กษิดิ์เดช ชูใจ 

14 นำงสำว กัญญำรัตน์ เกษสุวรรณ์ 

15 นำง กำญจนำ ช่ำงเขียน 

16 นำงสำว กำนต์วลัย โยธำรักษ์ 

17 นำงสำว กำนต์สิร ี กำญจนธำนี 

18 นำย กำมำรูดิน ยูโซะ 

19 นำย กิตก้องพงศ์ กฤษตำธนิกโมกข ์

20 นำย กิตติพัฒน ์ ปะวะภูชะโก 

21 นำย กิตติพันธ์ วำนิช 

22 นำงสำว กิตติมำ เนียมสงค์ 

23 นำงสำว กิตติมำ เทียนแดง 

24 นำงสำว กุลณิชำ ใจงำมสกุล 

25 นำงสำว กุลิสรำ พรรณประทีป 

26 นำย เกริก สังข์ขำว 

27 นำย เกียรติศักดิ์ ศรีแพงแสน 

28 นำย โกวิท ณ สงครำม 

29 นำง จงจินต์ พันธ์ทวีทรัพย์ 

30 นำงสำว จณิสตำ พำนิชกรณ์ 

31 นำย จตุรงค์ วงศ์ดำรำ 

32 นำย จัตุพร มั่นคง 

33 นำงสำว จันดี ศรีชัย 

34 นำย จำตุรงค์ กูลช ู

35 นำงสำว จินดำมณี เอกรัตน์ 

36 นำงสำว จินดำรัตน์ ไทรงำม 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

37 นำย จิรกัญ ทวีพล 

38 นำงสำว จิรัชญำ ลีฤดีชัย 

39 นำงสำว จิรำภรณ์ ภู่ทอง 

40 นำย จีระเดช ชูธวัช 

41 นำงสำว จุฑำมำศ วันทนำกร 

42 นำงสำว จุฑำรัตน์ วิชัยกุล 

43 นำงสำว จุไรรัตน์ นำคแป้น 

44 นำงสำว จุฬำลักษณ์ จักรำชัย 

45 นำงสำว จุฬำลักษณ์ แป๊ะสกุล 

46 นำย ฉัตรเฉลิม แซ่หลู ่

47 นำงสำว ฉันทพิชญำ โภคำศิริจันวงค์ 

48 นำย เฉลิมชัย เกิดผล 

49 นำงสำว ชญำณิษฐ์ บิลหร่อหีม 

50 นำงสำว ชณิตำ ปำริเวสัง 

51 นำงสำว ชนกพร เสนำนันท์ 

52 นำงสำว ชนกภัทร์ อังอัจฉะริยะ 

53 นำงสำว ชนกฤทัย เชษฐดมเดชำ 

54 นำย ชนินทร์ สงศรีอินทร์ 

55 นำงสำว ชลชญำ สินบรรเทำ 

56 นำงสำว ชลธิชำ อัคนียำน 

57 นำย ชลัมภี สืบลี 

58 นำงสำว ชลิตำ พรมศรี 

59 นำงสำว ชัชวัล วงศ์วัฒนกิจ 

60 นำย ชัยทวี ขันติชนะเบญญำ 

61 นำย ชัยภูมิ มำลำทอง 

62 นำงสำว ชุติกำญจน์ ยิ้มใย 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

63 นำงสำว ชุติมำ ชัชวำลย์ปรีชำ 

64 นำงสำว ซุวำรี แวเตะ 

65 นำงสำว ฌัลลิกำ พรหมมำพันธุ์ 

66 นำงสำว ญำณิศำ อังธนดิลก 

67 นำย ฐิติกรณ์ ค ำหวำน 

68 นำย ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล 

69 นำงสำว ณภัชร์ชญำ ทองเกลี้ยง 

70 นำงสำว ณภัทรำรัตน์ วงศ์สุดจิตร ์

71 นำง ณัฐฐรฐำ ศรัณย์กุลวรำธร 

72 นำงสำว ณัฐธิดำ ศุภรัตน์วนิชย์ 

73 นำงสำว ณัฐวดี มณฑำกร 

74 นำงสำว ณัฐสุดำ จันทร์วัง 

75 นำย ดิษย์วรินทร์ เพ็ชรพวง 

76 นำงสำว ถมรัตน์ อนันตวรพจน ์

77 นำย ถิรนันท์ ถิรวุธ 

78 นำย ทวีป เสนำสังข์ 

79 นำย ทัพพ์เทพ เทือกสุบรรณ 

80 นำงสำว ทิพย์สุมน ฤทธิกัน 

81 นำงสำว ทิพวรรณ ขำวปลอด 

82 นำงสำว ธนมล ปำรำรัตน์ 

83 นำย ธรณิศ ลีลำเศรษฐกุล 

84 นำงสำว ธรรญวิรินทร์ ฉัตรคงพล 

85 นำย ธรรมนูญ เพชรนิล 

86 นำงสำว ธัญลักษณ ์ แผ้วพันธ์ช ู

87 นำงสำว ธันยนันท์ โชติปำละกุล 

88 นำย ธันยวิทย์ โภคำพันธ์ 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

89 นำงสำว ธำรทิพย์ ตั้งสกุลรุ่งโรจน์ 

90 นำย ธีร์ประพันธ์ สอนแก้ว 

91 นำย ธีร์วิสิทธิ์ จำรุวัณณกูล 

92 นำย นพัศม์ ฉัตรประเทืองกุล 

93 นำงสำว นฤภัค ลีลำนำรำกร 

94 นำงสำว นฤมล ดวงมุสิก 

95 นำงสำว นวภัค ค ำแก้ว 

96 นำงสำว นวลักษณ์ ล้ำนจ๊ะ 

97 นำงสำว นำตยำ จริตงำม 

98 นำย พิทักษ์ นนทรีย์ 

99 นำย วิศรุต สุขเจริญ 

100 นำย สมวงศ์ พฤกษกล ำมำศ 

101 นำย สุชำย สุนันทำรอด 

102 นำย นำวำ อำแว 

103 นำงสำว น้ ำทิพย์ ฉันทกิจ 

104 นำงสำว นิชำภำ สังขรักษ์ 

105 นำงสำว นิตยำ ปองขจัดภัย 

106 นำงสำว นิตยำ รอดด ำ 

107 นำงสำว นุชจร ี ศรีอนันต์ 

108 นำงสำว นุชจรีย์ เรียนมำแทน 

109 นำงสำว นุสรำ สุภัทร์กิจมงคล 

110 นำย บรมวัฏ โสตสิทธิก ำแหง 

111 นำย บรรจง บุญลำย 

112 นำงสำว บัณฑิตำ เกษตรกำลำม์ 

113 นำย บัดรูฮีซัม แมแซง 

114 นำย บัลลังก์ บวรเดชชนะกุล 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

115 นำย บุญแสง ค ำเฮง 

116 นำงสำว เบญจพร บุญตำมช่วย 

117 นำงสำว เบญจมำภรณ์ พันสีนำม 

118 นำงสำว เบญจลักษณ์ โล่ศิริวงศ์สกุล 

119 นำงสำว ปภัสชญำ ปิงหมื่น 

120 นำย ประทีป เวทย์ประสิทธิ์ 

121 นำงสำว ประภำวรินท์ มีบุตรสำ 

122 นำย ประวรรตน์ ทรัพย์พจน์ 

123 นำย ประวัติ หอมรสกล้ำ 

124 นำงสำว ปรีณำภำ แสงมณ ี

125 นำงสำว ปัญญำพร เจียมสัจจะมงคล 

126 นำงสำว ปัฐมนันท์ ลำภพันล้ำน 

127 นำงสำว ปำนพรรณ พงศ์วิมลนันท์ 

128 นำงสำว ปำนฤทัย ฝอยทอง 

129 นำงสำว ปำรมี แจ้งศิริ 

130 นำงสำว ปำริชำติ จอมนุ้ย 

131 นำงสำว ปิยนุช โขงรัมย์ 

132 นำย ปิยะพงษ์ ฐำปนวงศ์กุล 

133 นำงสำว ปุณิกำ เสียงเสนำะ 

134 นำย ผจญ แก้วมำก 

135 นำงสำว ผุสดี วรรณศรี 

136 นำย พงศภัค พงศ์พัฒนบุตร 

137 นำย พงษ์พันธ์ เช้ือสมัน 

138 นำย พงษ์ศักดิ ์ จันทร์บุญล้อม 

139 นำงสำว พนิดำ หันจำงสิทธิ์ 

140 นำงสำว พยัติกำณ์ ใหม่ละเอียด 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

141 นำงสำว พรนันท์ ฤกษ์ศักดิ์ศร ี

142 นำย พอพล ลิมป์กุณฑล 

143 นำงสำว พัชรนนัท์ ธนรัชตำนนท์ 

144 นำงสำว พัชรำพรรณ นิติกุล 

145 นำงสำว พัทธวรรณ ปุเรชะตัง 

146 นำย พิเชษฐ์ มะโนรัตน ์

147 นำงสำว พิมพ์ชนก เขตร์อรัญ 

148 นำง พิมพ์ณดำ โฟว์เลอร์ 

149 นำงสำว พิมพ์ณำรี ลิ่วรุ่งโรจน์ 

150 นำงสำว พิมพ์นิภำ อุชชิน 

151 นำงสำว พิมพ์นิภำ อินทรำภรณ์วิภำส 

152 นำงสำว พิมพร วิศำลำนนทร์ 

153 นำย พิรุฬห์ เล่ืองฤำชำ 

154 นำย พีรพล แซ่ลี ่

155 นำย พีระ บุญทำ 

156 นำงสำว พีระญำณ์ ไชยสวัสดิ ์

157 นำย พีระพงศ์ คงช่วย 

158 นำง พูมใจ อรุณรัตน์ 

159 นำงสำว ภรณ์กนก แป๊ะสกุล 

160 นำงสำว ภัทรนันท์ แซ่หำง 

161 นำงสำว ภัทรวดี แผนบัว 

162 นำย ภิบำล เพ็งไชย 

163 นำงสำว มณฑำทิพย์ สงสุข 

164 นำงสำว มณีรัตน์ ชูก ำเนิด 

165 นำงสำว มะลิวรรณ ภูสันติสกุลวงศ์ 

166 นำย มำนะ คงพิมำย 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

167 นำงสำว มำลิณี เจริญตำมบัญญัติ 

168 นำงสำว มำลี ฮุนเทนบวร์ก 

169 นำงสำว มำสสุภำ โพธิ์ทอง 

170 นำย มิตรภำพ มีค ำ 

171 นำงสำว มินทร์ลดำ กอบจิตไตรสิน 

172 นำย มูฮ ำหมัด สำมะ 

173 นำงสำว ยุพำรัตน์ ตำค ำ 

174 นำงสำว เยำวรัตน์ จันทะเบ้ียว 

175 นำงสำว รดำธร ศรีเมือง 

176 นำงสำว รดีภัส มิล ำเอียง 

177 นำงสำว รพีพรรณ เชำว์พัฒนำกุล 

178 นำงสำว ระรินทิพย์ บุตรครุธ 

179 นำย รักษนนท ์ เสำวภิชำติ 

180 นำงสำว รินทร์ระพีร์ จำรุวัณณกูล 

181 นำงสำว เรืองรัตน์ จิรัตฐิวรุตม์กุล 

182 นำย ฤทธิชัย ช ำนำญ 

183 นำงสำว ลัดดำวรรณ สงวนนำม 

184 นำย ลุกมำน บำตูลำงิ 

185 นำย วงศกร แก้ววิฬำ 

186 นำงสำว วธู โอ่อำจ 

187 นำง วรณัน ไตรรัตน์ 

188 นำงสำว วรพร วำทิตต์พันธ์ 

189 นำงสำว วรรณรวี ฤทธ์ิรักษำ 

190 นำงสำว วรรณวีรินทร์ สงวนนำม 

191 นำงสำว วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกำล 

192 นำงสำว วรวีร์ ฤกษ์ศักดิ์ศร ี



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

193 นำงสำว วรัญญำ มุขธนสมบัติ 

194 นำงสำว วรำวรรณ แพงไพร ี

195 นำงสำว วริษฐำ มำกชูชิต 

196 นำงสำว วัชรีภรณ์ แสงศร ี

197 นำย วัฒนำ มยุรศิริพงษ์ 

198 นำย วัฒนำ บุญโสภำ 

199 นำย วันชัย สังวำลย์บงกช 

200 นำย วันชัย บุญศิริกำญจน 

201 นำงสำว วัลภำ รัตนพันธ ์

202 นำง วำสนำ เศวตฤทธิ์กุล 

203 นำงสำว วิชชุกร รำมอินทร์ 

204 นำงสำว วิไลวรรณ ปำนะ 

205 นำงสำว วิศัลย์ยดำ จลันภักดิ์ 

206 นำย วุฒิชัย แซ่หลิว 

207 นำย วุฒิพงศ์ ละไม 

208 นำงสำว ศรัญญำ ธนศักดิ์พงศกร 

209 นำง ศรัญญำ มะตุลำ 

210 นำย ศรำวุธ ปูเต๊ะ 

211 นำย ศรีวิชัย เกษสำ 

212 นำงสำว ศรีอรุณ ส ำรองรักษ์ 

213 นำย ศฤงคำร ประพันธ ์

214 นำงสำว ศศิธร หวังเบ็ญหมัด 

215 นำงสำว ศิญดำ ใยอ่อน 

216 นำย ศิรภัทร กันโพนงำม 

217 นำย ศิรสิทธิ์ โรจน์วิเชียรรัตน์ 

218 นำงสำว ศิริกัญญำ เสือล่อง 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

219 นำย ศิริพงศ ์ ยงคณะ 

220 นำงสำว ศิริภรณ์ สิทธิโชค 

221 นำงสำว ศิลป์ศุภำ ตรีสังข์สุวรรณ 

222 นำงสำว ศุทธิ์์สิริ แตงอุดม 

223 นำย ศุภชัย สำรพร 

224 นำย ศุภวิชญ์ เชำวน์วุฒิกุล 

225 นำงสำว ศุภำ จิรวัฒนกิจ 

226 นำงสำว ศุภำวรรณ ใยสีงำม 

227 นำงสำว สกุณี แซ่ลี ่

228 นำง สถำพร กลิ่นพยอม 

229 นำงสำว สมพิศ ยะลำ 

230 นำงสำว สำยพนำวัน สุทธิพงศธร 

231 นำงสำว สิปำงค์ เลิกเวรี 

232 นำย สิรภพ จีรธนำยุ 

233 นำงสำว สิริขวัญ หมู่โสภฺญ 

234 นำงสำว สิริปภำ ธรรมโอภำส 

235 นำงสำว สิริรัตน์ หลุยยะพันธ์ 

236 นำงสำว สุกัญญำ ชลเขตต์ 

237 นำงสำว สุกัญญำ จันทร์ช่วง 

238 นำงสำว สุกำนดำ กิติศักดิ ์

239 นำงสำว สุขุมำล ์ เกตุสุวรรณ 

240 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง สุจิตรำ บุญแม่น 

241 นำงสำว สุจิตรำ เสน่ห์จันทร์ 

242 นำงสำว สุดหทัย เลิศเฉลิมทรัพย์ 

243 นำงสำว สุทัตตำ เครือรัตน์ 

244 นำงสำว สุธิษำ สมเพ็ชร 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

245 นำงสำว สุธีรำ อิ่มอภิวัฒนพงศ์ 

246 นำงสำว สุนิสำ แซ่จำง 

247 นำงสำว สุเพ็ญศรี สกุลซิ้ม 

248 นำย สุรเชษฐ์ ขอพันเลิศ 

249 นำย สุรดิษ บันดำลสิน 

250 นำงสำว เสำวลักษณ์ แลบัว 

251 นำงสำว หนึ่งดวงใจ ศรีประสิทธิ์ 

252 นำงสำว หนึ่งฤทัย เหมไพูลย์ 

253 นำงสำว หนึ่งฤทัย เขียดนิน 

254 นำย หนุ่ม แสงวงค ์

255 นำง หนูเรียม คงแก้ว 

256 นำงสำว อทิตยำ เทพรักษ์ 

257 นำงสำว อนัญญมัฏฐ ์ สงวนนำม 

258 นำย อนุชำ เอ็มบุตร 

259 นำงสำว อภิญญำ ศักดิ์ศร ี

260 นำงสำว อรพิณ ฤทธ์ิภักดี 

261 นำงสำว อรวรรณ มณเฑียร 

262 นำงสำว อรอวล แพทอง 

263 นำงสำว อรัชพร อินทวิชญ 

264 ว่ำท่ีร้อยตรี อริยพงษ์ ปิยะกุลธเนษฐ์ 

265 นำงสำว อัญมน เอ๋ียวพำนิช 

266 นำย อับดุลอะซีซ ส ำเร 

267 นำงสำว อัมพุชินี อุดมทรัพย์ 

268 นำง อัศร ี คีรีวรรณ 

269 นำงสำว อัสมะ สะอิ 

270 นำย อำซิซำน หะยีอับดุลเลำะ 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

271 นำงสำว อำทิตยำ แซ่ก ู

272 นำงสำว อำทิตยำ ปำนหลี 

273 นำย อิทธิพงค์ จันทร์ประไพพงค์ 

274 นำย เอกพล แซ่ตัน 

275 นำย เอกรัตน์ แซ่หนำ 

276 นำงสำว เอกอนงค์ ยะเด็น 

277 นำงสำว ไอเดีย อะนะฝร่ัง 
 

 
 
 
 
แนวปฏิบัติกำรสอบข้อเขียน   

ก าหนดสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่  18 มีนาคม 2561  เวลา  09.00 – 10.30 น. ณ ห้อง 
6303,6310,6314 อาคาร 6 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง เลขที่นั่งสอบบนป้ายประกาศ 
2. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเริ่มการสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาตให้ออกจากห้อง

สอบก่อนเวลา 30 นาที  ทั้งนี้มีข้อยกเว้นในกรณีท่ีคณะกรรมการคุมสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
เหตุสุดวิสัย และได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าสอบได้แต่จะไม่ได้รับการต่อเวลาสอบ 

3. ผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขีเ่พ่ือแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 
4. สัมภาระ กระเป๋า หรือเอกสารต่าง ๆ จัดวางในที่ท่ีกรรมการคุมสอบจัดเตรียมให้ 
5. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งสิ้นและปิดโทรศัพท์มือถือเพ่ือไม่ให้รบกวนผู้อ่ืน 
6. แต่งกายสุภาพ ตามประเพณีนิยม คือ ผู้ชายสวมเสื้อมีปกมีแขน กางเกงขายาว งดกางเกงยีนส์

ฟอก ขาดวิ่น หรือรัดรูป สวมถุงเท้าและใส่รองเท้าหุ้มส้น ส าหรับผู้หญิงใส่เสื้อมีแขน เนื้อผ้าไม่บาง 
ไม่สวมเสื้อเอวลอย สวมกระโปรง หรือกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น 
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ   

7. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้คุมสอบหรือกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ จะบันทึกไว้ที่ 
กระดาษค าตอบ และจะไม่พิจารณาให้คะแนนการสอบและจะตัดสิทธิ์การสอบขั้นตอนต่อไป 

 
 
 



แนวปฏิบัติกำรสอบสัมภำษณ์  
ก าหนดสอบสัมภาษณ์ (ภาคปฏิบัติ) วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561  เวลา 13.00 – 19.00 น.        

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ห้อง 6113-6114 โดยผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บนป้ายประกาศ (จะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียนมี

คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เท่ำนั้นถึงจะมีรำยช่ือ) 
2. แต่งกายสุภาพ ตามประเพณีนิยม คือ ผู้ชายสวมเสื้อมีปกมีแขน กางเกงขายาว  งดกางเกงยีนส์

ฟอก ขาดวิ่น หรือรัดรูป สวมถุงเท้าและใส่รองเท้าหุ้มส้น ส าหรับผู้หญิงใส่เสื้อมีแขน เนื้อผ้าไม่บาง 
ไม่สวมเสื้อเอวลอย สวมกระโปรง หรือกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น 
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ   

3. ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาณ์และลงทะเบียนออนไลน์ต้องน าส าเนาเอกสารมาส่งต่อเจ้าหน้าที่หน้า
หอ้งสอบสัมภาษณ์ หากไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จจะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

4. เกณฑ์ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
5. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคะแนนการสอบคัดเลือกผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยคัดเลือก

จากผู้มีคะแนนสัมภาษณ์จากมากไปน้อยตามล าดับจนครบ 80 คน ทั้ งนี้การตัดสินของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

  


