แนวทางการปฏิบ ัติของผูเ้ ข้าสอบในว ันสอบ
การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
1. สิง ทีผ
 ู ้เข ้าสอบจะต ้องเตรียมนํ ามาในวันสอบ ดังนี
 และ
1.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ ้าหน ้าทีข
 องรัฐ ซึง มีรป
ู ถ่าย ลายมือชือ
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก (สํานักงาน ก.พ. จะไม่อนุญาตให ้ใช ้ ใบแจ ้งความ สําเนาบัตรหรือบัตร
อืน
 ๆ เช่น ใบขับขี หนังสือเดินทาง
เป็ นต ้น)
1.2 ปากกา ยางลบ ดินสอทีม
 ค
ี วามดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
1.3 กระเป๋ าเงิน
2. สิง ทีห ้ามนํ าเข ้าห ้องสอบโดยเด็ ดขาด หากเจ ้าหน ้าทีต
 รวจพบว่า ผู ้ใดนํ าเข ้ามาในห ้องสอบ
จะถือว่ามีเจตนากระทําการทุจริตในการสอบ และต ้องยุตก
ิ ารสอบทันที ได ้แก่
2.1 เครืองมือสือสารอิเล็ กทรอนิกส์ทุ กชนิด เช่น โทรศั พท์เคลือนที (มือถือ) วิทยุต ิดตามตั ว
ื สาร เป็ นต ้น
วิทยุสอ
2.2 เครือ
 งคํานวณ อุปกรณ์ทใี ช ้คํานวณได ้
2.3 เครือ
 งบันทึกภาพ เครือ
 งบันทึกเสียง
2.4 เอกสาร ตํารา
2.5 กระเป๋ าต่าง ๆ กระเป๋ าสะพายสุภาพสตรี
การปฏิบ ัติตามระเบียบ

1. แต่งกายให ้สุภาพเรียบร ้อยตามประเพณี นย
ิ ม และประพฤติตนเป็ นสุภาพชน ห ้ามสวมกางเกงขาสัน
 ไม่มแ
เสือ
ี ขน รองเท ้าแตะฟองนํ า
2. ไปถึงสถานทีส
 อบก่อนเริม
 เวลาสอบไม่น ้อยกว่า 40 นาที แต่จะเข ้าห ้องสอบได ้ต่อเมือ
 ได ้รับ
อนุญาตจากรรมการหรือเจ ้าหน ้าทีค
 ม
ุ สอบแล ้ว
3. ผู ้สมัครสอบทีไ ปถึงห ้องสอบหลังจากที
ได ้เริม
 ทําตอบแล ้ว 30 นาที จะไม่ได ้รับอนุญาต
ให ้เข ้าสอบ
4. ต ้องนังสอบตามทีน
 ังสอบ ห ้องสอบ และ สถานทีสอบ ทีส
 ํานั กงาน ก.พ. กําหนดให ้ ผู ้ใดนั ง
สอบผิดสถานทีส
 อบจะไม่ได ้รับการตรวจกระดาษคําตอบ
5. ต ้องนังอยูใ่ นห ้องสอบจนหมดเวลาทําตอบ
6. ห ้ามคัดลอกข ้อสอบ หรือนํ าแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบออกจากห ้องสอบโดยเด็ดขาด
7. เชือ ฟั ง และปฏิบั ต ต
ิ ามคํ า สั ง และคํ า แนะนํ า ของหั ว หน า้ ห อ้ งสอบ หรือ เจ า้ หน า้ ทีคุ ม สอบ
โดยเคร่งครัด
8. เมือ
 หมดเวลาทํ าตอบ หัวหน ้าห ้องสอบ หรือเจ ้าหน ้าทีค
 ุมสอบสังให ้หยุดทํ าตอบจะต ้องหยุด
ทันที และจะออกจากห ้องสอบได ้ต่อเมือ
 หัวหน ้าห ้องสอบ หรือเจ ้าหน ้าทีค
 ม
ุ สอบได ้อนุญาตแล ้ว
การยุตก
ิ ารทําตอบ
หากพบว่าผู ้ใดไม่มบ
ี ัตรประจํ าตัวประชาชน หรือบัตรประจํ าตัวเจ ้าหน ้าทีข
 องรัฐ หรือพบว่าผู ้ใดมี
สิง ทีห ้ามนํ า เข ้าห ้องสอบในระหว่า งดํ า เนินการสอบ ผู ้นั น
 จะต ้องยุต ก
ิ ารทํ า ตอบทั น ทีแ ละจะออกจาก
ห ้องสอบได ้เมือ
 หมดเวลาทําตอบ รวมทัง จะไม่ตรวจให ้คะแนนสําหรับบุคคลผู ้นัน
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