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ประกาศสาํนักงาน ก.พ. 
 

เรื�อง   รบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจบุุคคลเข้ารบัราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดาํเนินการสอบ                          
              ภาคความรู้ความสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท 
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 ด้วย ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการโดย ก.พ. เป็น
ผูด้ําเนินการสอบภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สําหรบัผู้สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
ฉะนั 2น อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 
ประกอบกบัข้อ 5 ของหนังสอืสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 15 ลงวนัที� 11 ธนัวาคม 2551 เรื�อง
หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงื�อนไขการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการ และโดยมต ิก.พ. จงึ
ประกาศรบัสมคัรสอบแขง่ขนั ดงัรายละเอยีดต่อไปนี2 

 1.  วิธีดาํเนินการ 
                   1.1  ก.พ. จะเปิดรบัสมคัรผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรอืเทียบได้ในระดับ
เดยีวกนัทุกสาขาวชิา ที� ก.พ. รบัรอง ทางอนิเทอรเ์น็ต ตั 2งแต่วนัที� 1 – 27 เมษายน 2552  และจะ
ดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั �วไป (ภาค ก.) เพื�อขึ2นทะเบียนผู้ผ่านภาค ก. ไว้ เมื�อ       
ส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการในตําแหน่งใดจากผู้สําเรจ็การศกึษาวุฒใิด สาขา 
วิชาใดหรือทางใด ส่วนราชการนั 2นจะรบัสมคัรจากผู้ที�ข ึ2นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. และ
ดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง (ภาค ค.) แลว้ขึ2นบญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดเ้พื�อบรรจแุละแต่งตั 2งเขา้รบัราชการในตําแหน่งนั 2นต่อไป 

                        1.2  การดําเนินการสอบ จะจดัสอบ ณ ศูนยส์อบกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดย
วิธีการสอบแบบเขียนตอบ (Paper and Pencil Test)  

                    1.3  สาํหรบัผูที้�มีหนังสือรบัรองผลการสอบผ่านภาค ก. และ ภาค ข.ระดบัปริญญาโท 
แล้ว ไม่ต้องสมคัรสอบในครั 5งนี5 อีก 

 

 2. คณุสมบติัของผู้มีสิทธิสมคัรสอบ  

                    2.1 ผูส้มคัรสอบตอ้งมคีุณสมบตัทิั �วไปและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 36         
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ดงัต่อไปนี2 
                          ก.  คุณสมบตัทิั �วไป   
                              (1)  มสีญัชาตไิทย 
    (2)  มอีายไุมต่ํ�ากว่าสบิแปดปี 
    (3)  เป็นผูเ้ลื�อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุขดว้ยความบรสิุทธิ Eใจ 
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   ข.  ลกัษณะตอ้งหา้ม 
    (1)  เป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมอืง    
    (2)  เป็นคนไรค้วามสามารถ  คนเสมอืนไรค้วามสามารถ  คนวกิลจรติ หรอื        
จติฟ ั �นเฟือน  ไมส่มประกอบ  หรอืเป็นโรคตามที�กําหนดในกฎ ก.พ. 
    (3)  เป็นผูอ้ยูใ่นระหว่างถูกสั �งพกัราชการหรอืถูกสั �งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน
ตามพระราชบญัญตันีิ2หรอืตามกฎหมายอื�น 
    (4)  เป็นผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัดจีนเป็นที�รงัเกยีจของสงัคม 
    (5)  เป็นกรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งที�รบัผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืง 
หรอืเจา้หน้าที�ในพรรคการเมอืง 
    (6)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
    (7)  เป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที�สุดใหจ้าํคุกเพราะกระทํา
ความผดิทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที�ไดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
    (8)  เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรอืไล่ออกจากรฐัวสิาหกจิ หรอื
หน่วยงานอื�นของรฐั 
    (9)  เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  หรอืปลดออก  เพราะกระทําผดิวนิยัตาม
พระราชบญัญตันีิ2 หรอืตามกฎหมายอื�น 
          (10)  เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผดิวนิยัตามพระราชบญัญตันีิ2 หรอื
ตามกฎหมายอื�น 
          (11)  เป็นผูเ้คยกระทําการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ หรอืเขา้ปฏบิตังิานใน
หน่วยงานของรฐั 
   ผูท้ี�จะเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการพลเรอืนซึ�งมลีกัษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) 
(7) (8) (9) (10) หรอื (11)  ก.พ. อาจพจิารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้แต่ถ้าเป็นกรณีมลีกัษณะ
ต้องห้ามตาม (8) หรอื (9) ผู้นั 2นต้องออกจากงานหรอืออกจากราชการไปเกนิสองปีแล้ว และในกรณีมี
ลกัษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั 2นต้องออกจากงานหรอืออกจากราชการไปเกนิสามปีแลว้ และต้องมใิช่
เป็นกรณอีอกจากงานหรอืออกจากราชการเพราะทุจรติต่อหน้าที� 

   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่ร ับสมัครสอบและไม่อาจให ้         
เขา้สอบแขง่ขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการ ทั 2งนี2 ตามหนังสอืกรมสารบรรณคณะรฐัมนตรฝี่ายบรหิาร 
ที� นว 89/2501 ลงวนัที� 27 มถุินายน 2501 และตามความในขอ้ 5  ของคําสั �งมหาเถรสมาคม  ลงวนัที�   
17 มนีาคม 2538 

  2.2 ผูส้มคัรสอบตอ้งเป็นผูท้ี�สําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาโทหรอืเทยีบไดใ้นระดบั
เดยีวกนัสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ�ง ที� ก.พ. รบัรอง 

 

 

 

 



- 3 - 
 

 3. การรบัสมคัรสอบ  

                   3.1  ผู้ประสงค์จะสมคัรสอบ สมคัรได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั 5งแต่วนัที� 1 – 27 เมษายน 
2552 ตลอด 24 ชั �วโมง ไมเ่วน้วนัหยดุราชการตามขั 2นตอนดงันี2 
          (1)  เปิดเวบ็ไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที�  http://www.ocsc.go.th  หรือเปิดเวบ็ไซต ์ 
http://job.ocsc.go.th  หวัข้อ “รบัสมคัรสอบภาค ก. ของ ก.พ. ระดบัปริญญาโท” 
     (2)  ลงทะเบยีนเป็นสมาชกิเพื�อขอ Username และ Password  แลว้เขา้สู่ระบบ 
(Log in) 
   (3)  กรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งและครบถว้น ปฏบิตัติามขั 2นตอนที�กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรม์การชาํระเงนิผ่านเคาน์เตอร ์บมจ. ธนาคารกรงุไทย ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
   (4) พมิพแ์บบฟอรม์การชําระเงนิลงในกระดาษขนาด  A4 จาํนวน 1 แผ่น หรอื 
หากไม่มเีครื�องพมิพใ์นขณะนั 2น ใหบ้นัทกึขอ้มลูเกบ็ไวใ้นรปูแบบ File ลงในสื�อบนัทกึขอ้มลู เช่น Diskette 
เป็นต้น 
   ในกรณไีมส่ามารถพมิพแ์บบฟอรม์การชําระเงนิหรอืบนัทกึขอ้มลูได ้ผูส้มคัรสามารถ
เขา้ไปพมิพแ์บบฟอรม์การชําระเงนิ หรอืบนัทกึขอ้มลูลงในสื�อบนัทกึขอ้มลูใหม่ไดอ้กี แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขขอ้มลูในการกรอกใบสมคัรในครั 2งแรกที�สมบูรณ์แลว้ได ้

                 3.2   นําแบบฟอรม์การชาํระเงนิไปชําระเงนิเฉพาะที�เคาน์เตอร ์บจม. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั �วประเทศ ตั 5งแต่วนัที� 1 – 28 เมษายน 2552 ภายในเวลาทําการของธนาคารการรบัสมคัรสอบ
จะมีผลสมบรูณ์ เมื�อชาํระค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบเรียบร้อยแล้ว 

    3.3  การชําระเงนิค่าใชจ้่ายในการสมคัรสอบ 
   ค่าใชจ้่ายในการสมคัรสอบ   จาํนวน 120 บาท  ประกอบดว้ย 
   (1)  ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบ  จาํนวน 100 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคาร            จาํนวน   20 บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการสมคัรสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั 5งสิ5น 
  3.4  ผูส้มคัรที�ชาํระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รบัเลขประจาํตวัสอบ โดยจะ
กาํหนดเลขประจาํตวัสอบ ตามลาํดบัของการชาํระค่าธรรมเนียมสอบ 

                   3.5 ผูส้มคัรที�ชาํระค่าธรรมเนียมสอบแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบเลขประจาํตวัสอบ 
ได้ตั 5งแต่วนัที� 15 พฤษภาคม 2552  เป็นต้นไป  โดยเข้าไปที�เวบ็ไซต์  http://job.ocsc.go.th หวัข้อ 
“รบัสมคัรสอบภาค ก. ของ ก.พ. ระดบัปริญญาโท  หวัข้อย่อยตรวจสอบเลขประจาํตัวสอบ”       
เมื�อได้รบัเลขประจาํตวัสอบแล้วให้พิมพ์ใบสมคัรลงในกระดาษ A4   สําหรบัผู้ที�ยงัไม่ได้รบั             
เลขประจาํตวัสอบ ให้นําหลกัฐานการชาํระเงิน  และบตัรประจาํตวัประชาชนไปยื�นต่อเจ้าหน้าที�
ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน สาํนักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี อาคาร 8 
ชั 5น 2 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือทางโทรสารที� 0 2547 1346 
ภายในวนัที� 20 พฤษภาคม 2552 ในวนั และเวลาราชการ 
 
 
 
 



- 4 - 

 

   ทั 5งนี5  หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ได้สมคัรสอบและชาํระเงินถกูต้อง
ครบถ้วนตามกาํหนดเวลา สาํนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื�อเป็นผูส้มคัรสอบเพิ�มเติมต่อไป 
หากไม่ดาํเนินการตามกาํหนดดงักล่าว กจ็ะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขนัฯ ในครั 5งนี5  

                       3.6  ผูส้มคัรสอบสมคัรไดเ้พยีงครั 2งเดยีวเท่านั 2น 

  3.7  ผูท้ี�มคีวามบกพรอ่ง (ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที� 2 (พ.ศ.2537))         
ทางการมองเหน็ ทางการไดย้นิหรอืการสื�อความหมาย ทางร่างกายหรอืการเคลื�อนไหว สาํนกังาน ก.พ. 
จะพยายามจดัหาสิ�งอํานวยความสะดวกใหใ้นวนัสอบ ตามที�แจง้ไวใ้นใบสมคัร 

  3.8 เอกสาร หลกัฐานที�ต้องยื�นในวนัสอบข้อเขียน 
   (1)  ใบสมคัรที�พมิพจ์ากอนิเทอรเ์น็ต  ใหต้ดิรปูถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก และ      
ไมส่วมแว่นตาดํา ถ่ายไมเ่กนิ 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ2ว ลงลายมอืชื�อในใบสมคัรใหค้รบถว้น  
   (2)  สาํเนาปรญิญาบตัร  หรอืสาํเนาหนังสอืรบัรองการสาํเรจ็การศึกษาฉบบั            
สภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิจาํนวน 1 ฉบบั 
   (3)  สาํเนาระเบยีนแสดงผลการเรยีนตลอดหลกัสตูร (Transcript of Records) 
จาํนวน 1 ฉบบั 
   (4)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
   (5)  ซองจดหมายขนาด 11 x 22 เซนตเิมตร ตดิแสตมป์ 3 บาท จาํนวน 1 ซอง     
จา่หน้าซองถงึตนเอง สาํหรบัการแจง้ผลการสอบ 
   (6)  สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง จาํนวน 1 ชุด สาํหรบัผูท้ี�สาํเรจ็การศกึษาจาก
ต่างประเทศโดยถ่ายสาํเนาหน้าที�มรีปูถ่ายตนเอง และหน้าที�มกีารประทบัตราเขา้ออกระหว่างศกึษา ณ 
ต่างประเทศ 
   สาํเนาเอกสารทุกฉบบัใหผู้ส้มคัรเขยีนคาํรบัรองว่า “สาํเนาถูกตอ้ง” ลงชื�อ วนัที� 
และระบุเลขประจาํตวัสอบที�มมุบนดา้นขวาทุกหน้าของสาํเนาเอกสาร  แลว้บรรจุซองขนาด A4 ระบุชื�อ-
นามสกุล และเลขประจาํตวัสอบที�หน้าซองดว้ย 
 

 4. เงื�อนไขการสมคัรสอบ 

  4.1  ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท และจะตอ้งเป็นผูส้ําเรจ็
การศกึษาและไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อีํานาจอนุมตัภิายในวนัสดุท้ายของการรบัสมคัรสอบ คือวนัที� 
27 เมษายน 2552  ทั 2งนี2  การสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรขั 2นปรญิญาของสถานศกึษาใด จะถอืตาม
กฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบเกี�ยวกบัการสําเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรขั 2นปรญิญาของสถานศกึษานั 2นเป็น
เกณฑ ์

  4.2  การสมคัรสอบตามขั 2นตอนขา้งตน้ ถอืว่าผูส้มคัรเป็นผูล้งลายมอืชื�อ และรบัรอง
ความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าว ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 ดงันั 2น 
หากผูส้มคัรจงใจกรอกขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ อาจมคีวามผดิฐานแจง้ความเทจ็ต่อเจา้พนกังาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 
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  4.3  ผูส้มคัรสอบจะตอ้งตรวจสอบและรบัรองตนเองว่ามคีุณสมบตัติรงตามประกาศ 
รบัสมคัรสอบจรงิ และตอ้งกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใหถู้กตอ้งครบถว้นตรงตามความเป็นจรงิ ในกรณทีี�มี
ความผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มคัรสอบ หรอืตรวจพบว่าเอกสารหลกัฐานคุณวุฒซิึ�งผูส้มคัรสอบนํามายื�น
ไมต่รงหรอืไมเ่ป็นตามประกาศรบัสมคัรสอบ สาํนกังาน ก.พ. จะถอืว่าผูส้มคัรสอบเป็นผูข้าดคุณสมบตัใิน
การสมคัรสอบครั 2งนี2มาตั 2งแต่ตน้ และจะไมค่นืค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ 
 

 5.  การประกาศรายชื�อผูส้มคัรสอบ กาํหนดวนั เวลา และสถานที�สอบ 
  สาํนกังาน ก.พ. จะประกาศรายชื�อผูส้มคัรสอบ กําหนดวนั เวลา และสถานที�สอบ 
ในวนัที� 15 พฤษภาคม 2552 ทางเวบ็ไซดข์องสาํนกังาน ก.พ.ที� www.ocsc.go.th หรอื
http://job.ocsc.go.th  ศูนยข์า่วสาํนกังาน ก.พ. ถนนตวิานนท ์ซอย 4 อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
 

 6.  หลกัสตูรและวิธีการสอบ 

                      ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.)  (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 
  ทดสอบความรูค้วามสามารถ ดงัต่อไปนี2 โดยวธิกีารสอบขอ้เขยีน  
  1. วชิาความสามารถทั �วไป (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
   (1) ความสามารถทางดา้นการคดิคาํนวณ 
       ทดสอบความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามคดิรวบยอดทางคณติศาสตร ์
เบื2องตน้  การวเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องจาํนวนหรอืปรมิาณ การแกป้ญัหาเชงิปรมิาณ และขอ้มลู
ต่างๆ 
    (2) ความสามารถดา้นเหตุผล 
    ทดสอบความสามารถในการคดิหาความสมัพนัธเ์ชื�อมโยงของคาํ ขอ้ความ  
หรอืรปูภาพ การหาขอ้ยตุ ิหรอืขอ้สรปุอยา่งสมเหตุสมผลจากขอ้ความ สญัญลกัษณ์ สถานการณ์หรอื
แบบจาํลองต่างๆ 
  2. วชิาภาษาไทย (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
   (1) ความเขา้ใจภาษา 
    ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือ
ข้อความที�กําหนดให้แล้วตอบคําถามที�ตามมาในแต่ละบทความ หรอืข้อความ ทั 2งนี2  รวมไปถึงการ      
สรปุความ และตคีวามดว้ย  
   (2) การใชภ้าษา 
    ทดสอบความสามารถในการเลอืกใชค้าํหรอืกลุ่มคาํ การเขยีนประโยคไดถู้กต้อง 
ตามหลกัภาษาและการเรยีงขอ้ความ  
 

 7.  เกณฑก์ารตดัสินในการขึ5นทะเบียนผูส้อบผา่นภาค ก. ของ ก.พ. 
 

                   ผูท้ี�ถอืว่าเป็นผูส้อบผ่านภาค ก. และไดข้ึ2นทะเบยีนผูส้อบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. จะต้อง
เป็นผูส้อบไดค้ะแนนรวมทั 2ง 2 วชิา ไมต่ํ�ากว่ารอ้ยละ 60 
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 8. การประกาศผลการสอบ  

   สาํนกังาน ก.พ. จะประกาศผลการสอบ และขึ2นทะเบยีนผูส้อบผ่านภาค ก. ทางเวบ็ไซต์
ของสาํนกังาน ก.พ.ที� www.ocsc.go.th หรอื http://job.ocsc.go.th หวัข้อ “การประกาศผลการ
สอบและขึ5นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก.” ศูนยข์่าวสํานกังาน ก.พ. ถนนตวิานนท ์ซอย 4 อําเภอเมอืง  
จงัหวดันนทบุร ีสาํหรบัรายละเอยีดจะแจง้ใหท้ราบในวนัสอบ    

  ผูส้อบผ่านภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) ในการสอบครั 2งนี2 สํานักงาน ก.พ. 
จะขึ2นทะเบยีนผู้สอบผ่านภาค ก. เฉพาะผู้ที�มคีุณสมบตัิตรงตามประกาศรบัสมคัรสอบเท่านั 2น และจะส่ง
หนังสอื รบัรองผลการสอบผ่านภาค ก. ไปใหผู้ท้ ี�สอบผ่าน ทางไปรษณีย ์เพื�อจะไดนํ้าไปใชใ้นการสมคัร
สอบแขง่ขนัฯ ในตําแหน่งต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ ต่อไป 
 9. การนําผลการสอบผา่น (ภาค ก. ) ไปใช้ 
 

  9.1 ผลการสอบผ่านภาค ก. สามารถใชไ้ดต้ลอดไปเวน้แต่ ก.พ. จะกําหนดเป็น 
อยา่งอื�น 
    9.2 เมื�อส่วนราชการใดประกาศรบัสมคัรสอบแข่งขนัฯ โดยกําหนดว่าคุณสมบตัิของ    
ผูม้สีทิธสิมคัรสอบจะต้องเป็นผู้ที�สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ก็ให้ผูท้ ี�สอบผ่านภาค ก. ซึ�งมคีุณวุฒติรง
ตามประกาศรบัสมคัรไปสมคัรสอบไดท้ี�ส่วนราชการนั 2น โดยต้องนําบตัรประจาํตวัประชาชนและหนังสอื
รบัรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. (ฉบบัจรงิ) พร้อมสําเนา ไปแสดงด้วย และส่วนราชการ
ผู้ดําเนินการสอบแข่งขนัฯ จะกําหนดให้สอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตําแหน่ง     
(ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง (ภาค ค.) และจะใชค้ะแนนรวมของภาค ข. และภาค ค.  
ที�ผ่านเกณฑใ์นแต่ละภาคไมต่ํ�ากว่ารอ้ยละ 60 ในการเรยีงลําดบัที� เพื�อประกาศขึ2นบญัชผีูส้อบแข่งขนัได้
ในตําแหน่งของส่วนราชการนั 2น ต่อไป 

 
 
 
  
 

                 (ลงชื�อ)                       
 
 
 
 
                           
                      
 
 

 
 
 
 

สาํเนาถูกตอ้ง 
 

 

(นายสมชาย  การด)ี 
นกัทรพัยากรบุคคลชาํนาญการพเิศษ 

ประกาศ  ณ  วนัที�  25  มนีาคม พ.ศ. 2552 
 

นนทกิร  กาญจนะจติรา 
 

(นายนนทกิร  กาญจนะจติรา) 
รองเลขาธกิาร ก.พ. 

ปฏบิตัริาชการแทนเลขาธกิาร ก.พ. 



 
 

การรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจบุคุคลเข้ารบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั �วไป (ภาค ก.)  สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท  

 

ผู้สมคัรสอบโปรดทราบ 
 

 1. โปรดอ่านประกาศรบัสมคัรสอบ ระเบยีบและวธิกีารสอบ ฯ ใหล้ะเอยีด หากมขีอ้สงสยั
ใหส้อบถามที$โทรศพัทห์มายเลข 0-2547-1329  02-547-1909   
 2. รบัสมคัรสอบวนัที$ 1-27 เมษายน 2552  ตลอด 24 ชั $วโมง ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ   
ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรสอบ ใหป้ฏบิตัติามขั 8นตอน ดงันี8 
      2.1 สมคัรเป็นสมาชกิของระบบ  เพื$อขอ Username และ Password  แลว้เขา้สู่ระบบ 
(Log in) 
  2.2 พมิพข์อ้มลูในใบสมคัรสอบใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามที$กําหนด   
  2.3 ตรวจทานขอ้มลูที$พมิพล์งในใบสมคัรอกีครั 8ง หากถูกต้องเรยีบรอ้ย กดปุ่ม บนัทกึ  
เพื$อส่งใบสมคัรสอบ 
  2.4 สั $งพมิพแ์บบฟอรม์การชาํระค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ โดยผูส้มคัรจะตอ้ง 
นําแบบฟอรม์การชาํระเงนิไปชาํระเงนิเฉพาะที$เคาน์เตอร ์บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทุกสาขาทั �วประเทศ 
ภายในวนัที� 1 – 28 เมษายน 2552 ภายในเวลาทาํการของธนาคาร และเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิ
ในการสมคัรสอบ 
 3. ตรวจดเูลขประจาํตวัสอบ รายชื$อผูส้มคัรสอบ วนั เวลา และสถานที$สอบ ในวนัที$ 15  
พฤษภาคม 2552 
 4. พมิพใ์บสมคัรที$มเีลขประจาํตวัสอบ  เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน และนําส่งสาํนกังาน ก.พ. 
พรอ้มหลกัฐานอื$นๆ ในวนัสอบขอ้เขยีน 
 5.   เป็นหน้าที$ของผูส้มคัรสอบที$จะตอ้งทราบวธิกีารสอบ วนั เวลา และสถานที$สอบ 
 6.  ตอ้งตรวจสอบ และรบัรองตนเองว่ามคีุณสมบตั ิตรงตามประกาศรบัสมคัรจรงิ ในกรณี
ที$มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมคัรสอบ หรือถ้าปรากฏภายหลังว่า ผู้ใดมคีุณสมบัติไม่ตรงตาม
ประกาศรบัสมคัร กจ็ะถอืว่าผูน้ั 8นเป็นผูข้าดคุณสมบตัใินการสมคัรสอบทนัท ี และจะไม่คนืค่าธรรมเนียม         
ในการสมคัรสอบ 
 

------------------------- 

 


