ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง
ประเภทวิชาการและตาแหน่งประเภททั่วไป
เรื่อง กาหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

อาศัยอานาจตามความในข้อ6 ตามประกาศสานักข่าวกรองแห่งชาติลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งประเภทวิชาการ และตาแหน่งประเภททั่วไป จึงกาหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง(ภาค ข.) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้
คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค.) สาหรับวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) จะประกาศ
ให้ทราบในภายหลัง
2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) ตามวัน เวลา และ
สถานที่สอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
1. การสอบแข่งขันจะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทดสอบการปฏิบัติงาน หรือ วิธีทดสอบอื่นใด วิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม หรือตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติ
ตามคาสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบของแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชนห้าม สวมกางเกง
ขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้า หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพหรือละเมิ
ดข้อห้ามดังกล่าว สานักข่าวกรอง
แห่งชาติจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน
เวลา และสถานที่สอบที่กาหนดไว้
2.3 ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในวันเข้าสอบ กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2.4 การสอบข้อเขียน (ภาค ข.)
2.4.1 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว ทั้งนี้ จะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ15 นาที เพื่อชี้แจง

-2รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และอนุญาตให้นาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบเข้าสอบตามทีระบุ
่ ไว้ท้ายประกาศนี้เท่านั้น
ส่วนกระดาษคาตอบจะต้องใช้กระดาษคาตอบที่สานักข่าวกรองแห่งชาติจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
2.4.2 ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้30
ว นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2.4.3 ผู้สมัครสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการ
ดาเนินการสอบฯ กาหนดให้ในตารางสอบ ผู้ใดนั่งสอบผิดตาแหน่ง ผิดที่นั่งสอบ ผิดสนามสอบ หรือ ผิดห้องสอบใน
วิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคาตอบให้คะแนนสาหรับวิชานั้น
2.4.4 ผู้สอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง
นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักข่าวกรองแห่งชาติจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
2.4.5 ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่
ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการดาเนินการสอบฯ กาหนด เข้าไปใน
ห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองในข้อ 2.4.4 และที่กรรมการออกข้อสอบประจาวิชาได้กาหนดให้
นาเข้าห้องสอบได้และได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
2.4.6 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัด
2.4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้ง แต่เวลาที่กาหนดเริ่มทาข้อสอบ ผู้สมัครสอบจะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
2.4.8 เขียนเลขประจาตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตอบข้อสอบและให้
เขียนเลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
2.4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้สมัครสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
2.4.10 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.4.11 ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลาหรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด เมื่อส่งกระดาษ
คาตอบวิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
2.4.12 ห้ามผู้สมัครสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบออกจาก
ห้องสอบโดยเด็ดขาด
2.4.13 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบเช่น ต้นขั้ว
เลขประจาตัวสอบที่ติดอยู่บนโต๊ะ สานักข่าวกรองแห่งชาติจะไม่อนุญาตให้นาออกจากห้องสอบ
2.4.14 เมื่อหมดเวลาทาตอบ หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะมารับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ณ ที่นั่งสอบและ
ผู้สมัครสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
2.4.15 เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
2.4.16 การนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิ เล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ จะต้อง
ปิดเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารดังกล่าวก่อนและวางไว้ในตาแหน่งที่หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสามารถ
มองเห็น

-32.5 การสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
2.5.1 ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กาหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้
ดาเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้
2.5.2 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด
2.5.3 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนเฉพาะ
วิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
นายกัมพุช วุฒิวงศ์
(นายกัมพุช วุฒิวงศ์)
ประธานกรรมการ

ตารางรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตาแหน่งประเภทวิชาการและตาแหน่งประเภททั่วไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการและวิเคราะห์วิจัย)

วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

เลขประจาตัวสอบ

สถานที่สอบ

วันเสาร์ที่

ภาคความรู้ความสามารถ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2

23 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)

(วิทยาเขตบางนา)
อาคารพระบาง (PBB)

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ

เวลา 09.30 –12.00 น.

- วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์

00155000001 – 00155001120

ชั้น 2 ห้อง 201

- ปากกา

(2 ช.ม.ครึ่ง)

ปัจจุบันภายในประเทศและ

00155001121 – 00155002240

ชั้น 3 ห้อง 301

- ยางลบ หรือ

สถานการณ์โลก

00155002241 – 00155003360

ชั้น 4 ห้อง 401

น้ายาลบคาผิด

00155003361 – 00155004442

ชั้น 5 ห้อง 501

- ดินสอ 2B ขึ้นไป

เวลา 13.30 –16.00 น.
(2 ช.ม.ครึ่ง)

- วิชาภาษาอังกฤษ

-2ตาแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์)

วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

วันเสาร์ที่

ภาคความรู้ความสามารถ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2

23 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)

(วิทยาเขตบางนา)
อาคารคณฑี (KTB)

เวลา 09.30 –12.00 น.

- วิชาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

(2 ช.ม.ครึ่ง)

เลขประจาตัวสอบ

00255000001 – 00255000336

สถานที่สอบ

ชั้น 4 ห้อง 401

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ

- ปากกา
- ยางลบ หรือ
น้ายาลบคาผิด
- ดินสอ 2B ขึ้นไป

เวลา 13.30 –16.00 น.
(2 ช.ม.ครึ่ง)

- วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
- วิชาภาษาอังกฤษ
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ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

วันเสาร์ที่

ภาคความรู้ความสามารถ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2

23 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)

(วิทยาเขตบางนา)
อาคารคณฑี (KTB)

เวลา 09.30 –12.00 น.

- วิชาความรู้ด้านการเงินและบัญชี

(2 ช.ม.ครึ่ง)

เลขประจาตัวสอบ

00355000001 – 00355000378

สถานที่สอบ

ชั้น 4 ห้อง 401

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ

- ปากกา
- ยางลบ หรือ
น้ายาลบคาผิด
- ดินสอ 2B ขึ้นไป

เวลา 13.30 –16.00 น.
(2 ช.ม.ครึ่ง)

- วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
- วิชาภาษาอังกฤษ
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ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

วันเสาร์ที่

ภาคความรู้ความสามารถ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2

23 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)

(วิทยาเขตบางนา)
อาคารคณฑี (KTB)

เวลา 09.30 –12.00 น.
(2 ช.ม.ครึ่ง)

- วิชาความรู้ดา้ นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เลขประจาตัวสอบ

สถานที่สอบ

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ

00455000001 – 00455000875

ชั้น 2 ห้อง 201

- ปากกา

00455000876 – 00455001697

ชั้น 3 ห้อง 301

- ยางลบ หรือ
น้ายาลบคาผิด
- ดินสอ 2B ขึ้นไป

เวลา 13.30 –16.00 น.
(2 ช.ม.ครึ่ง)

- วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
- วิชาภาษาอังกฤษ

-5-

ตาแหน่งประเภททั่วไป
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

วันอาทิตย์ที่

ภาคความรู้ความสามารถ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2

24 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)

(วิทยาเขตบางนา)
อาคารพระบาง (PBB)

เวลา 09.00 –12.00 น.

- วิชาความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ

(3 ช.ม.)

เลขประจาตัวสอบ

สถานที่สอบ

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ

00555000001 – 00555000805

ชั้น 2 ห้อง 201

- ปากกา

00555000806 – 00555001614

ชั้น 3 ห้อง 301

- ยางลบ หรือ
น้ายาลบคาผิด

- วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัจจุบันและความรู้ในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ

- ดินสอ 2B ขึ้นไป

-6-

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

วันอาทิตย์ที่

ภาคความรู้ความสามารถ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2

24 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)

(วิทยาเขตบางนา)
อาคารพระบาง (PBB)

เวลา 09.00 –12.00 น.
(3 ช.ม.)

- วิชาความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน
และบัญชี

เลขประจาตัวสอบ

00655000001 – 00655000483

สถานที่สอบ

ชั้น 4 ห้อง 401

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ

- ปากกา
- ยางลบ หรือ
น้ายาลบคาผิด

- วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัจจุบันและความรู้ในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ

- ดินสอ 2B ขึ้นไป

-7-

ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

วันอาทิตย์ที่

ภาคความรู้ความสามารถ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2

24 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)

(วิทยาเขตบางนา)
อาคารพระบาง (PBB)

เวลา 09.00 –12.00 น.
(3 ช.ม.)

- วิชาความรู้ด้านไฟฟ้าสื่อสารและ
โทรคมนาคม

เลขประจาตัวสอบ

00755000001 – 00755000341

สถานที่สอบ

ชั้น 4 ห้อง 401

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ

- ปากกา
- ยางลบ หรือ
น้ายาลบคาผิด

- วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัจจุบันและความรู้ในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ

- ดินสอ 2B ขึ้นไป

