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ข้อปฏิบัติสําหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 
1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ* 
2. ผู้เข้าสอบต้องมาลงทะเบียนพร้อมย่ืนเอกสารตามท่ีกําหนดไว้ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบก่อนเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์   
    ไม่น้อยกว่า 30 นาที 
3. ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์) รหัส 0900 จะมีการทดสอบภาคปฏิบัติเพ่ิมเติม 
โดย กปภ.จะเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมสําหรับสอบให้ดังน้ี 
   -  SQL Server, Acess 
   -  Editor (Noteped++, VS2012, eclipse) 
   -  Crystal Report 
   -  Appserv 
    หากผู้เข้าสอบไม่ถนัดภาษาท่ี กปภ. จัดเตรียมไว้ให้ ผู้เข้าสอบสามารถจัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
    Notebook พร้อมติดตั้งโปรแกรมสําหรับเขียนโปรแกรม และโปรแกรมสําหรับแสดงผลรายงานข้างต้น 
    มาเองได้  
           ท้ังน้ี กปภ.อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเปิดหนังสือ (Open book) ระหว่างเข้าสอบ     
    ภาคปฏิบัติได้ 
 
* การแต่งกายสุภาพ 
สตรี   นุ่งกระโปรง 
สุภาพบุรุษ  ห้ามนุ่งกางเกงยีนส์, ให้สวมรองเท้าหุ้มส้น    

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



ลําดับที่ รายการเอกสารหลักฐาน
1 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย มี ไม่มี
2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด มี ไม่มี
3 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด มี ไม่มี
4 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด มี ไม่มี
5 สําเนาหลักฐานแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43  1 ชุด(เฉพาะเพศชาย) มี ไม่มี
6 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปวส.)  1 ชุด มี ไม่มี

สําเนา  Transcrip  (ปริญญาตรี / โท)  1 ชุด
7 สําเนาประกาศนียบัตร  (ปวส.) 1 ชุด มี ไม่มี

สําเนาปริญญาบัตร (ปริญญาตรี / ปริญญาโท) หรือใบรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  1 ชุด
8 ผลการสอบภาษาอังกฤษ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาโท)และเศรษฐกร 4 (ปริญญาโท) มี ไม่มี
9 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (วิศวกรรม/ทนายความ) มี ไม่มี

หมายเหตุ 1 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 30 นาที 

3 จัดเรียงเอกสารทั้งหมดตามลําดับรายการ
4 เอกสารทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ําเงินเท่านั้น (ลายเซ็นต์พร้อมช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง)

กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการส่งหนังสือเรียกตัวบรรจุแต่งตั้ง(ด้วยลายมือบรรจง)

หมายเหตุ: กรณีเปล่ียนแปลงช่ือ - ท่ีอยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ ให้แจ้งงานทรัพยากรบุคคลทราบโดยด่วน

โดย ใช้สําเนาบัตรประชาชนพร้อมเขียน ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์ ท่ีเปล่ียนแปลง Fax มาท่ี 02552 7643

.................................................................................................................................................................................

รายการเอกสารที่ต้องนํามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์

ช่ือ.................................................... สกุล............................................ ............. ตําแหน่ง…....................................................... E - Mail.......................................................................      

เบอร์โทรศัพท์กรณีเร่งด่วน(มือถือเท่านั้น)1....................................................... 2.เบอร์สํารอง (ระบุช่ือและความสัมพันธ์)...........................................................................

ลําดับที่(ตามประกาศ)......................................

เข้าสอบสัมภาษณ์วันที่..........................................................................................

เอกสารอ่ืนๆ(ถ้ามี)

2 กรณีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่มีเอกสารตาม 1-8 มาแสดงในวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิการสอบคัดเลือก

หมายเหตุ (สําหรับ จนท.)

 

ชื�อ....................................................................................................................

ที�อยู่..................................................................................................................

      ..................................................................................................................

      ..................................................................................................................

รหสัไปรษณีย์ 



 
   

                                  
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือข้ึนบัญชี 

รอการบรรจุเป็นพนักงาน 
ตําแหน่ง ................................................................................  

            
 
                           
         ติดรูปถ่าย 
         ขนาด 1 นิ้ว 

 

1. ชื่อ – สกุล (น.ส./นาง/นาย)....................................................................................................................................... 

2. เกิดวันท่ี ......................................... อายุ..................ปี..........เดือน 

3. จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ....................................................................GPA....................... 

 คุณวุฒิ...............................................................................สาขา........................................................................................................ 

4. สถานภาพ  � โสด  � สมรส  �  หย่า  � หม้าย    

5. การเกณฑ์ทหาร(เพศชาย)  � เกณฑ์ทหารแล้ว  � ได้รับการยกเวน้การเกณฑ์ทหาร  � จบ ร.ด. ปี 3  � จบ ร.ด. ปี 5 

6. ท่ีอยู่ตามภูมิลําเนา 

 บ้านเลขท่ี...........................หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย................................................ถนน.......................................................... 

 แขวง/ตําบล.................................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด...................................................... 

 รหัสไปรษณีย์............................................. โทรศัพท์....................................................................................................................... 

    E - mail............................................................................................................................................................................................ 

7. ผู้ใกล้ชิดท่ีติดต่อได้ทันทีกรณีเร่งด่วน  ชื่อ.................................................................เก่ียวข้องเป็น............................................ 

 ท่ีอยู่.................................................................................................................................โทรศัพท์มือถือ........................................ 

8. ความรู้ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีข้าพเจ้าให้ไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ หากได้ตรวจสอบ

ภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินดีให้ถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

หรือมีสิทธิเข้ารับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงาน 

        ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัคร 

             (..............................................................) 

             วันท่ี.............เดือน................... พ.ศ.2556 

         


