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ประกาศสาํนักงาน ก.พ. 
  

   เรื�อง  กาํหนดวนั  เวลา  สถานที�สอบ  และระเบียบเกี�ยวกบัการสอบแข่งขนั                                       
เพื�อบรรจบุคุคลเข้ารบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 

ภาคความรู้ความสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท 
----------------------------------------- 

 

 ตามที�ไดม้ปีระกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวนัที� 25 มนีาคม 2552 เรื�อง รบัสมคัรสอบแข่งขนั
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดําเนินการสอบภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) 
สําหรบัผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท และประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวนัที� 24 เมษายน 2552 
เรื�อง เลื�อนกําหนดวนัปิดรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดําเนินการ
สอบภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท นั 6น  
   

 บดันี6 สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดวนั เวลา สถานที� และระเบยีบเกี�ยวกบัการสอบแข่งขนั
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดําเนินการสอบภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) 
สาํหรบัผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท ดงัต่อไปนี6 
 

 (ก) กาํหนดวนั เวลาและสถานที�สอบ 
  ให้ผู้สมคัรสอบเขา้สอบภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) ตามวนั เวลา 
และสถานที�สอบ ตามเอกสารแนบทา้ย        
 

  (ข) ระเบียบเกี�ยวกบัการสอบ 
 

    1. การสอบแข่งขนั จะใชว้ธิสีอบขอ้เขยีนตามที�กําหนดไวใ้นหลกัสตูรและวธิกีารสอบ 
ทั 6งนี6 ใหผู้ส้มคัรสอบปฏบิตัติามคําสั �ง ระเบยีบ และวธิกีารสอบอยา่งเครง่ครดั 
    2. ใหผู้ส้มคัรสอบปฏบิตัติามระเบยีบ ดงันี6  

2.1   แต่งกายใหสุ้ภาพเรยีบรอ้ยตามประเพณนิียม และประพฤตตินเป็นสุภาพชน 
ห้าม  สวมกางเกงขาสั 6น  เสื6อไมม่แีขน  รองเทา้แตะฟองนํ6า 
       2.2  เป็นหน้าที�ของผูส้มคัรสอบ ที�จะตอ้งทราบวนั เวลา สถานที�สอบ  และ
จะตอ้งเขา้สอบ ตามวนั  เวลา  และสถานที�สอบที�กําหนดไว ้
         2.3  ไปถงึสถานที�สอบก่อนเริ�มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 40 นาท ีแต่จะเขา้หอ้ง
สอบไดก้ต่็อเมื�อไดร้บัอนุญาตจากกรรมการหรอืเจา้หน้าที�คุมสอบแลว้ 
      2.4  ผู้สมคัรสอบที�ไปถงึหอ้งสอบหลงัจากที�ไดเ้ริ�มสอบแลว้ 30 นาท ีจะไม่
อนุญาตใหเ้ขา้สอบ 
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                        2.5  ต้องนําบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัเจา้หน้าที�ของรฐั  
ซึ�งมรีปูถ่าย  ลายมอืชื�อ  และเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกัชดัเจน ไปในวนัสอบ หากไม่มบีตัร
ดงักล่าวแสดงตนในการเขา้สอบ  กรรมการหรอืเจา้หน้าที�คุมสอบจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้สอบ 
     2.6  ตอ้งนั �งสอบตามที�นั �งสอบ  หอ้งสอบ และสถานที�สอบ ที�สาํนกังาน ก.พ. 
กําหนดให ้ผูน้ั �งสอบผดิที�  ผดิหอ้งสอบ หรอืผดิสถานที�สอบจะไมไ่ดร้บัการตรวจกระดาษคาํตอบ 
       2.7  ตอ้งจดัหาเครื�องเขยีน หรอืวสัดุอุปกรณ์ ซึ�งประกาศไวใ้นกําหนดวนั เวลา  
และสถานที�สอบไปเอง 
       2.8  ตอ้งใชก้ระดาษคําตอบที�สํานักงาน ก.พ. จดัใหโ้ดยเฉพาะ                 
                       2.9  อนุญาตใหนํ้าสิ�งของเขา้หอ้งสอบได ้เฉพาะบตัรประจาํตวัประชาชน          
บตัรประจาํตวัเจา้หน้าที�ของรฐั  ดนิสอ  ยางลบ  ปากกา  และกระเป๋าเงนิเท่านั 6น 
                2.10   ห้ามนําตํารา หนังสือ บนัทกึข้อความ วสัดุอุปกรณ์อื�น เช่น กระเป๋า
สะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื�องคํานวณ อุปกรณ์ที�ใช้คํานวณได้ เครื�องบันทึกภาพ เครื�อง
บนัทกึเสยีง หรอืเครื�องมอืสื�อสารอเิลก็ทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศพัทเ์คลื�อนที� (มอืถอื) วทิยุตดิตามตวั 
วทิยสุื�อสาร เป็นตน้ เข้าห้องสอบโดยเดด็ขาด หากนําเขา้หอ้งสอบจะถอืว่าเจตนากระทาํการทุจรติ 
                2.11 ให้ยติุการทาํตอบ หากพบว่าผูใ้ดไมม่บีตัรประจาํตวัประชาชน   หรอื 
บตัรประจาํตวัเจา้หน้าที�ของรฐั หรอืพบว่าผูใ้ดมสีิ�งที�หา้มนําเขา้หอ้งสอบในระหว่างดําเนินการสอบ ผูน้ั 6นจะตอ้ง
ยตุกิารทําตอบทนัท ีและจะออกจากหอ้งสอบไดเ้มื�อหมดเวลาทาํตอบ รวมทั 6งจะไม่ตรวจใหค้ะแนนสําหรบั
บุคคลผูน้ั 6น 
                                2.12  ใหเ้ขยีนเลขประจาํตวัสอบเฉพาะในที�ที�กําหนดใหเ้ท่านั 6น 
                2.13  เชื�อฟงัและปฏิบัติตามคําสั �งและคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือ
เจา้หน้าที�คุมสอบโดยเครง่ครดั 
                2.14  เมื�ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื�นหรือ
บุคคลภายนอก และไมอ่อกจากหอ้งสอบ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตและอยูใ่นความดแูลของหวัหน้าหอ้งสอบ 
หรอืเจา้หน้าที�คุมสอบ 
                              2.15  ไมส่บูบุหรี�ในห้องสอบ 
             2.16  ต้องนั �งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทาํตอบ 
             2.17  หา้มผูเ้ขา้สอบคดัลอกขอ้สอบ หรอืนําแบบทดสอบ และกระดาษคาํตอบ
ออกจากหอ้งสอบโดยเดด็ขาด 
            2.18  เมื�อหมดเวลาทําตอบ หวัหน้าหอ้งสอบ หรอืเจา้หน้าที�คุมสอบสั �งใหห้ยดุ
ทาํตอบ จะตอ้งหยดุทนัท ีแต่จะออกจากหอ้งสอบไดต่้อเมื�อหวัหน้าหอ้งสอบ หรอืเจา้หน้าที�คุมสอบได้
อนุญาตแลว้ 
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    ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามระเบยีบและวธิกีารสอบนี6  หรอืผูใ้ดทุจรติ  หรอืพยายามทุจรติ 
จะไม่ได้รบัอนุญาตใหเ้ขา้สอบ หรอืใหยุ้ตกิารสอบ ทั 6งนี6 คณะกรรมการดําเนินการสอบอาจจะพจิารณา 
สั �งงดการตรวจใหค้ะแนน 
 
 
 

                (ลงชื�อ) 
 

      (ลงชื�อ)  
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ประกาศ  ณ  วนัที�   14   พฤษภาคม  พ.ศ. 2552 
 

นนทกิร  กาญจนะจติรา 
 (นายนนทกิร  กาญจนะจติรา) 

รองเลขาธกิาร ก.พ.  
ปฏบิตัริาชการแทนเลขาธกิาร ก.พ. 

 
 

สาํเนาถูกตอ้ง 

 
(นายสมชาย  การด)ี 
นกัทรพัยากรบุคคลชาํนาญการพเิศษ 



 
 

 
 

กาํหนดวนั เวลา และสถานที�สอบ 
 

วนั เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจาํตวัสอบ สถานที�สอบ 
อปุกรณ์ที�ใช้ใน 

การสอบ 
วนัอาทติยท์ี� 31 
พฤษภาคม 2552 
09.00-11.30 น. 

- ความรูค้วามสามารถ 
  ทั �วไป (ภาค ก.)  
  
 
   

952000001 - 952000980 อาคารกงไกรลาศ 
(KLB 201) 

มหาวทิยาลยั 
รามคาํแหง 
(หวัหมาก) 

- ดนิสอที�ม ี
  ความดาํเท่ากบั  
  2 บ ีหรอืมากกว่า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

952000981 - 952001960 อาคารกงไกรลาศ 
(KLB 301) 

952001961 - 952002940 อาคารกงไกรลาศ 
(KLB 401) 

952002941 - 952003920 อาคารกงไกรลาศ 
(KLB 501) 

952003921 - 952004970 อาคารเวยีงคาํ 
(VKB 401) 

952004971 - 952006020 อาคารเวยีงคาํ 
(VKB 501) 

952006021 - 952007070 อาคารเวยีงผา 
(VPB 201) 

952007071 - 952008120 อาคารเวยีงผา 
(VPB 301) 

952008121 - 952009113 อาคารเวยีงผา 
(VPB 401) 
 

 

เอกสารแนบท้าย 


