


เลขประจ าตัว

1 นางสาว กนกวรรณ ธารายศ

2 นาย กนกศักด์ิ พรหมเมศร์

3 พนัต ารวจโทหญิง กมลวรรณ บรรลือหาญ

4 นาย กรณ์ อรรถเนติศาสตร์

5 นางสาว กรรณิกา พลบตุร

6 นาย กฤตชัย กนกเสถียรวงศ์

7 นาย กฤษฏพ์งศ์ วงษม์หทัธน

8 พนัต ารวจเอก กฤษฏิช์วนิทร์ วรีะจิตต์

9 นาง กฤษณา กนัทดั

10 นางสาว กษรา ต้ังใจ

11 นาย กษดิิศ พรมรัตน์

12 นางสาว กญัญ์ณพชัญ์ ภกัดีววิฒัน์

13 นาย กณัฑ์สมิต เกง็วนิิจ

14 นางสาว กนัตวรรณ ชัยเทอดศิริ

15 นางสาว กาญจนา ทารินทร์

16 นาย กติตินันท์ ศรีมงคล

17 นาย กติติพศ พวงศิริ

18 นาง เกษณี ถาวร

19 นาย เกยีรติชาย ผิวเวยีง

20 นาย โกวทิย์ มีพรบชูา

21 นาย โกสินทร์ เตชะนิยม

22 นาย ไกรวทิย์ เงามุข

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรศักด์ิ สิทธิ

24 นางสาว คณัสณันทพ์รรณ ผลท ามีบญุ

(แนบทา้ยประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยตุิธรรมทางปกครอง ลงวันที่  23  สิงหาคม พ.ศ. 2565)

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการและภาคปฏบิตัิ ก าหนดการสอบ สถานที่สอบ
และระเบยีบเก่ียวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารบัการอบรม  

หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รบัการรบัรองจาก ก.ศป. แล้ว)

ชือ่ - สกุล

1.  รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการและภาคปฏบิตัิ รุน่ที่ 12

หนา้ที ่1 จาก 12



เลขประจ าตัว

25 นางสาว คัธลิยา รุ่งพนารัตน์

26 นาย จตุพล ช านาญยา

27 นางสาว จรินทร คิดอา่น

28 นาย จักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ

29 นาย จักรพงษ์ ด้วงจุมพล

30 นางสาว จิดาภา รัตนนาคินทร์

31 นาง จิตติมา ราชรักษ์

32 นาวาเอก จิรพงษ์ เขียนนิล

33 นาย เจริญวตัร พทุธอร่าม

34 นาย เฉลิมชัย กติติศักด์ินาวนิ

35 นาย ชญาณเกยีรติ ชมภพูาน

36 นาย ชนะมนต์ ไชยแกว้

37 นางสาว ชรริน ถวลิหวงั

38 นางสาว ชลภสัร์ งอกนาวงั

39 พนัต ารวจเอก ชวลิต ชวลิตพงศ์พนัธุ์

40 นาย ชวลัวชิญ์ อชัรีวงศ์ไพศาล

41 นาย ชาญยุทธ เชี่ยวชาญวฒันา

42 นางสาว ชาลินี ลาเกล้ียง

43 นาย ชูวงศ์ ตมิศานนท์

44 นาย ฐนกร เจริญสุข

45 นางสาว ฑิตฐิตา ธติิธรรมพฤกษ์

46 นาย ณฐพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

47 นาย ณัฎฐวฒัน์ ฮุนสวสัดิกลุ

48 นาย ณัฏฐนันท์ ไพบลูย์

49 นาย ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวศิิษฏ์

50 นาย ณัฐพงศ์ เลิศชีวะ

51 นาย ณัฐพล ทนุอนิทร์

52 นางสาว ดาริกา โพธรุิกข์

53 นาย ถิรพฒัน์ เจตินัย

ชือ่ - สกุล
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เลขประจ าตัว

54 ผศ.ดร. ทชชยา วนนะบวรเดชน์

55 พนัเอก ทรรฬพสิิษฐ์ โสตถิเสวี

56 นาง ทพัพพ์รรณ ศรีบวัออ่น

57 นางสาว ทศันวรรณ จุลละศร

58 นางสาว ทพิย์ระวี ขุดข า

59 นางสาว ทพิสุดา ญาณาภรัิต

60 นาย ทวิากร มีระหนันอก

61 นาย ธนชล สุทธสุวรรณ

62 นาย ธนรัตน์ จรัสศรี

63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนเสฐฐ์ อศัวปภาวฒัน์

64 นาย ธรรมนูญ หนูจักร

65 นาย ธชัธรรม์ ค ายาน

66 นางสาว ธญัญ์ฐิตา ญาณวริิยะวงษ์

67 นางสาว ธญัญารัตน์ นวลเปน็ใย

68 นางสาว ธนัยพร พึ่งพุ่มแกว้

69 นาย ธติิ สายเชื้อ

70 นาย ธรีพฒัน์ ภูพ่ลับ

71 นาย ธรีวฒิุ สมปญัญา

72 นางสาว นงรักษ์ ธงแดง

73 สิบต ารวจตรี นปดล นพเคราะห์

74 นาย นพพรรษ ศิริ

76 นาย นรนิติ ศิลาเกษ

77 นางสาว นัทธมน คงคาชื่น

78 นางสาว นิชาพฒัน์ รุ่งนิธชิัยวงศ์

79 นาย นิติกร ทองแตง

80 นาย นิภทัร์ ชมบา้นแพว้

81 นาย นิรันดร์ แสนสอน

82 นาย นิรุจน์ ทาตะรัตน์

83 นาย นิวตัน์ หงษช์ูตา

ชือ่ - สกุล
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เลขประจ าตัว

84 นาย เนติศักด์ิ บญุทอง

85 นาย บญุยฤทธิ์ ประชิดเขตต์

86 นาย บญุหนา ศรีสุวงค์

87 นาย ปกรณ์ สุทธนินท์

88 นาย ปฏญิญา แสงนิล

89 นาย ประณิธาน พวงภู่

90 นาย ปรัชญา พมิลภทัรกลุ

91 พนัต ารวจโท ปริญญา ศรีบญุสม

92 นาย ปริญญา แกว้กยุ

93 นาง ปริศนา วรรณารักษ์

94 หม่อมหลวง ปรียทพิย์ เทวกลุ

95 นางสาว ปฤจฉาพร คินธร

96 นาย ปยิะ นุชพงษ์

97 นาย ปยิะกลุ มีลุน

98 นางสาว ผกาพรรณ แสนนรินทร์

99 นาย พงศ์พนัธ์ ศรีเสวตร์

100 นาย พงศ์พนัธุ์ จิตรานุกจิ

101 นาย พงษสิ์ทธิ์ ทองรักษ์

102 นางสาว พนารัตน์ มาศฉมาดล

103 นาย พรเทพ แซ่เฮ้ง

104 วา่ที่ร้อยเอก พรเทพ เลิศปญัญาอาวธุ

105 นางสาว พชัรี หมายเหนี่ยวกลาง

106 นางสาว พฐัญกานต์ ขันดี

107 นาย พลัลอง มัน่ดี

108 นาย พชิญ์ พพิฒัน์สันติกลุ

109 นาย พชิิต สาระคง

110 นาย พเิชษฐ์ สุพรรณเนียม

111 นาย พเิชษฐพนัธ์ เชื้อแพง่

112 นาย ไพบลูย์ ขุนอนิทร์

ชือ่ - สกุล
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เลขประจ าตัว

113 นาย ไพศาล จังวฒันกลุ

114 นางสาว ภคัชิสา คนสุภาพ

115 นาย ภคัวฒัน์ แสงภู่

116 นาย ภาณุพงค์ พทุธหน่อแกว้

117 นางสาว ภาวณีิ มะทอง

118 นาย ภชุงค์ ธรีนันทราพร

119 นาย ภมูิพฒันพลากานต์ วงศ์สุเมธ

120 นาย มณเฑียร ศรีทอง

121 นาย มหทิธร โคกเกษม

122 นางสาว มีนา เหล่าหะเกยีรติ

123 นางสาว เมธยิา วงศ์สิงห์

125 นางสาว เยาวธดิา พณิสายแกว้

126 นาย รชต ไกยศรี

127 นางสาว รชนีกร จันทรเสนา

128 นาย รณกร อน้ทองสุก

129 นางสาว ระดาภทัร จงธรรมคุณ

130 นาย รังสิทธิ์ วรรณกจิ

131 นางสาว รังสิยา พู่พนัธ์

132 นาย รัฐภมูิ ราชกจิ

133 นางสาว รัศมี ศุภเอม

134 นาย โรจน์ ไตรวทิยาศิลป์

135 นาง ลดาวลัย์ โชติมานนท์

136 นาย วงศ์ตระกลู มาเกตุ

137 นาย วงศ์วริศ เหลืองภริมย์

138 นาง วชิรนุช พรหมภทัร์

139 นาย วชิรวรรธน์ วฒันสันติพงศ์

141 นางสาว วราภรณ์ จารุครุฑ

142 นาย วรารัตน์ สังข์นาค

143 นาย วชัระ สมสุข

ชือ่ - สกุล
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เลขประจ าตัว

144 นางสาว วฒันา ชาวสวน

145 นาย วลัลภ คชบก

146 พนัต ารวจโท วชิัย วนัทะมาตร์

147 นาย วเิชียร วาพดัไทย

148 นางสาว วลิาสินี ปติินานนท์

149 นาย วฒิุพงศ์ จิตออ่นน้อม

150 นาย ศรัณยพชัร์ ณัฏฐ์ชานนท์

151 นางสาว ศรีเพชรรัตน์ เมฆววิฒันาวงศ์

152 นาย ศักดา สกลุโกศล

153 พนัต ารวจเอก ศักยฐิปฏ์ ศิรสุกล

154 นางสาว ศิริภทัร ธรรมเขต

155 นาย ศิริศักด์ิ ขวญัสุข

156 นาย ศิลา ละเภท

157 นางสาว ศิวาพร อนิทรสุข

158 นางสาว ศุภศิริ เวศาขวรินธ์

159 วา่ที่ร้อยตรี สดายุ สุทธมิาศ

160 นาย สมคิด บญุล้นเหลือ

161 นาย สมคิด จันทมฤก

162 นาย สมจินต์ ชาญกระบี่

163 นาย สมเด็จ เจริญผล

164 นาย สมทรง จิตติละอองวงศ์

165 พนัต ารวจโท สมบรูณ์ สาระสิทธิ์

166 นางสาว สมพรศรี ชาติมนตรี

167 นาย สมศักด์ิ มหรรณพ

168 นาย สมส่วน สาสิม

169 นาย สรรณวรรษ เจนสาริกจิ

170 นาย สรรักษ์ เล่ียมสุวรรณ

171 นาย สรวยี์ รัฐพทิกัษถ์ิรดา

172 นาย สัจธรรม ไชโย

ชือ่ - สกุล
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เลขประจ าตัว

173 นาย สัมพนัธ์ บญุเรือง

174 นาย สาธติ ภูห่อมเจริญ

175 นางสาว สาวติรี พรหมเดช

176 นางสาว สาวติรี สัมฤทธิสุ์ขโชค

178 นาย สิทธิ งามล ายวง

179 นาย สิรวชิญ์ ง๊ะสมัน

180 นาง สีนวล วงศ์พนัธุ์

181 นางสาว สุกญัญา ถนอมกล่อม

182 นาง สุญาดา สุนทรศารทลู

183 นาวาอากาศเอกหญิง สุดารัตน์ ชยากร

184 นาย สุทนั ทายดี

185 นางสาว สุธาสินี เจริญสิทธิ์

186 พนัต ารวจโทหญิง สุนันทา เทยีบรัตน์

187 นาย สุพรรณ จันทโชติ

188 นาย สุภกร แกว้แสงอนิทร์

189 นางสาว สุภาทพิย์ ศิริภาณุรักษ์

190 นาย สุรภทัร์ พไิชยแพทย์

191 พนัต ารวจเอก สุรศักด์ิ ปลอดจินดา

192 นางสาว สุรินทร์ ดานเรือง

193 นางสาว สุวรรณา ทองสุก

194 นาย เสฏฐพงศ์ ไปวนัเสาร์

195 นาง เสาวภางค์ บญุญภทัโร

196 นาง โสภณิเขมณิกา ชมภพูาน

197 นางสาว หทยักาญจน์ ทวทีอง

198 นางสาว หทยัชนก แถลงการณ์

199 นาย องอาจ สายบตุร

200 นางสาว อนงศ์นาฏ จันทรังษี

201 นางสาว อภญิญา จันทร์ทุ่ง

202 นางสาว อภฐิา วริิยะพงษ์

ชือ่ - สกุล
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203 นางสาว อรปรียา ทองเนื้อนวล

204 นางสาว อรพรรณ จิตต์ไมตรี

205 นาย อรรถพล แกว้สัมฤทธิ์

206 นางสาว อรวรรณ ไชยพนัธุ์

207 นางสาว อรอมุา ด าคล้าย

208 นาย อริยะ ทองพรีพนัธุ์

209 นาย อคัรพล ทาแกว้

210 วา่ที่ร้อยตรี อานนท์ แกว้ปญัญา

211 นาย อานุภาพ แกว้ศักด์ิ

212 นาย อ านาจ พนูยอด

213 นางสาว อสิรา ภชู่อธรรม

214 นาย เอกรัตน์ งามข า

215 นางสาว เอมิกา ธญัญสิทธิ์

216 นาย โอฬาร ขยันการนาวี

217 นาย สุธชิาติ ชูรักษา

เลขประจ าตัว

218 นาย ชุมสาย ศรียาภยั

219 นาย พรีะพล พลูทวี

220 นางสาว วรรณนิศา เกตุแกว้

221 นาย สมชาย พว่งทรัพย์สิน

222 นาย เอกฉัตร ศรีตวรรัตน์

เลขประจ าตัว
223 นาย จารึก วงศ์วานิช
224 นาย จิระวฒัน์ เปรมปรีด์
225 นาง นิลุบล ผาลี
226 นาย ปณัณ์สิทธิ์ ถมยาพงศ์
227 นาย รัชกร นุชเทยีน
228 นาย สามารถ ดวงวจิิตรกลุ

ชือ่ - สกุล

2.  รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ รุน่ที่ 11
ชือ่ - สกุล

3.  รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ รุน่ที่ 10

ชือ่ - สกุล
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229 นาย กติติพงศ์ สีเหลือง
230 นางสาว ชนิตา ธงสิบสาม
231 นาย ธนภทัร ปจัฉิมม์
232 นาง ปญัจรีย์ จุลไกรอานิสงส์
233 นาย พทิยา บญุโสม
234 นาย วนัชัย ทมิชม
235 นาย องัคารพสุิทธ์ สยามประโคน

เลขประจ าตัว

236 นาย จักรกฤษณ์ เอง่ฉ้วน
237 นาย ธงชัย ธชเสถียร
238 พนัจ่าเอก ดร. ธนกฤต มานะเปรม
239 นางสาว นวรัตน์ โชติธนกาญจ์กลุ
240 ดร. บงัอร ไชยสาส์น
241 วา่ที่ร้อยตรี มาโนด ศรีนุ
242 นางสาว วรรณี แกว้รัตน์
243 พนัต ารวจเอก ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส
244 นาย อภชิา ระยับศรี
245 พนัต ารวจเอก อ านวย มณีรัตน์

เลขประจ าตัว

246 นาย ณฐกร ดอนวชิัย

247 นาย ณัฐวฒัน์ อุ้ยลี

248 นาย นรภทัร ลีธรีะโชติ

249 นางสาว นันทะกา กาญจนพนัง

250 นาย บรรลุ สุราษฎร์

251 พนัต ารวจเอก พศิณุ วทิยาภรณ์

252 นางสาว ยุคลธร เตชะวนากร

6.  รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ รุน่ที่ 7

4.  รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ รุน่ที่ 9

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

5.  รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ รุน่ที่ 8
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เลขประจ าตัว

253 นาย ธรีะวฒัน์ ค าโฉม

254 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา โพธิพ์รม

เลขประจ าตัว

255 นาย กฤดา กฤติยาโชติปกรณ์

256 นางสาว ขนิษฐา ยิ้มใย

257 นาย จีรวฒิุ โชติรัตนสุวรรณ

258 วา่ที่ ร.ท. ณรณชัย ภแูกว้

259 นางสาว สิรินทพิย์ ศาสตราศรัย ปญัญา

260 นาง นิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์

261 นางสาว เมธยิา วงศ์แสน

262 นาย สุชาติ พื้นทองค า

263 นางสาว อาภาวดี นันตรี

264 นาย อทุยั ศิริภกัด์ิ

เลขประจ าตัว

265 นาย ชัยรัตน์ บวัเปยี

266 นาย พทุธพงศ์ จันทะโคตร

10. รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ รุน่ที่ 3

เลขประจ าตัว

267 นาย พรสรรค์ สันติวรคุณ

268 นาย เรืองเดช นวสันติ

269 นาย วรีวทิย์ เคียนจังหรีด

11. รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ รุน่ที่ 2

เลขประจ าตัว

270 นาย ชนะชัย ประเสริฐภากร

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

7.  รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ รุน่ที่ 6

8.  รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ รุน่ที่ 5

9.  รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ รุน่ที่ 4

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล
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12. รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาคปฏบิตัิ รุน่ที่ 11

เลขประจ าตัว

219 นาย พรีะพล พลูทวี

221 นาย สมชาย พว่งทรัพย์สิน

13. รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาคปฏบิตัิ รุน่ที่ 10

เลขประจ าตัว

226 นาย ปณัณ์สิทธิ์ ถมยาพงศ์

14. รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาคปฏบิตัิ รุน่ที่ 8

เลขประจ าตัว

239 นางสาว นวรัตน์ โชติธนกาญจ์กลุ

15. รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาคปฏบิตัิ รุน่ที่ 7

เลขประจ าตัว

252 นางสาว ยุคลธร เตชะวนากร

16. รายชือ่ผู้มีสิทธิสอบภาคปฏบิตัิ รุน่ที่ 2

เลขประจ าตัว

270 นาย ชนะชัย ประเสริฐภากร

ชือ่ - สกุล

18.3  ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเคร่ืองเขียน และวสัดุอปุกรณ์เทา่ที่จ าเปน็ในการทดสอบ นอกจากนั้น

18.2  ต้องน าบตัรประจ าตัวประชาชนหรือบตัรอื่นใดที่ทางราชการออกใหท้ี่มีรูปถ่ายมาในวนัที่สอบ
18.1  แต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเปน็สุภาพชน

18. ระเบยีบเก่ียวกับการสอบภาควิชาการและภาคปฏบิตัิใหผู้้มีสิทธิเข้ารบัการสอบถือปฏบิตัิ ดังน้ี

       เพื่อเปน็การแสดงตนเวลาเข้าสอบ

17.3  สถานที่สอบ ณ ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง  ถนนแจ้งวฒันะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ

       จะต้องใช้กระดาษค าตอบทีมู่ลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดให้ไว้โดยเฉพาะ

17.1  ภาควชิาการ  สอบวนัเสาร์ที่  10 กนัยายน 2565  เวลา 13.00 - 17.30 น.

17.2  ภาคปฏบิติั  สอบวนัอาทติย์ที่ 11 กนัยายน 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

17. ก าหนดการสอบและสถานที่สอบ

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล
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จาก ก.ศป. แล้ว)
ผู้ไม่มีสิทธเิข้าสอบวดัผล หลักสูตรกฎหมายปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง

        หอ้งสอบได้กเ็ฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเทา่นั้น

18.8  ไม่สูบบหุร่ีในหอ้งสอบ

       ใหย้กมือขึ้น เพื่อใหก้รรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเกบ็ข้อสอบและสมุดค าตอบและผู้เข้าสอบ

         ผู้ใดไม่ปฏบิติัตามระเบยีบเกี่ยวกบัการเข้ารับการสอบ หรือผู้ใดทจุริตหรือพยายามทจุริต 
ผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตใหเ้ข้ารับการสอบหรือถูกเชิญใหอ้อกจากหอ้งสอบและถูกปรับใหเ้ปน็

         และไม่ประพฤติหรือกระท าการใดที่เปน็การไม่สมควรโดยเด็ดขาด

18.9  เมือ่หมดเวลาสอบ ใหผู้้เข้าสอบที่นั่งอยู่ในหอ้งสอบหยุดท าข้อสอบทนัท ีและรอจนกวา่
       กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเกบ็ข้อสอบและสมุดค าตอบแล้ว จึงจะอนุญาตใหอ้อกจาก
       หอ้งสอบได้ หากผู้เข้าสอบคนใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจสมุดค าตอบ
18.10 ข้อสอบและสมุดค าตอบ ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์ทกุชนิดที่ใช้ในการทดสอบจะน าออกจาก

18.11 เมือ่ออกจากหอ้งสอบไปแล้ว ต้องไม่กระท าการใดๆ อนัเปน็การรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

       จึงจะออกจากหอ้งสอบได้
       จะออกจากหอ้งสอบได้ ต่อเมือ่ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบกอ่น 

18.5  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงหอ้งสอบหลังจากเร่ิมด าเนินการสอบไปแล้ว 30 นาท ีจะไม่ได้รับสิทธเิข้าหอ้งสอบ
18.6 หา้มน าต ารา หนังสือ และเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ส่ือสารอเิล็กทรอนิกส์ทกุชนิดเข้าไปในหอ้งสอบ

18.12 ผู้เข้าสอบที่มีข้อสงสัยประการใด ใหย้กมือถามกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเทา่นั้น

       กต่็อเมือ่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบประจ าหอ้งสอบแล้วเทา่นั้น

       โดยเด็ดขาด

18.4  ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบกอ่นเร่ิมเวลาสอบไม่น้อยกวา่ 30 นาท ีและจะเข้าหอ้งสอบได้

18.7  กรณีที่ผู้เข้าสอบท าข้อสอบเสร็จกอ่นที่จะหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะท าข้อสอบต่อไป 
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