
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 

เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
----------------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) โดยดำเนินการ
สอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น  

 บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของสำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตาม  
เลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

624140008 นายนันท์พิพัฒน์ สาคะรัง 

624140011 นายธนรัชต ตรีศรี 

624140019 นายภัทรพงศ์ ซื่อเกียรติขจร 

624140020 นางสาวเกษมศรี สัจจะวิริยะกุล 

624140047 นางสาวมิลตรา สมบัติ 

624140053 นางสาวชีวาภัสร ์ ทับทิมไทย 

624140057 นางสาวจิตรเลขา หวลกสิน 

624140059 นายธนวัฒน ์ วีรษร 

624140076 นางสาวณัฏฐารักษ์ เอ่ียมสุวรรณ 

624140095 นางสาวอัจฉราวรรณ จันทร์น้อย 

624140106 นางสาวธนานุช ลีรัตนชัย 

624140110 นางสาวปิ่นนัดดา ราชคมน์ 

624140119 นางมาริสสา อินทรเกิด 

 

 

  
 
 

 



๒ 
 

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 ๒.๑ กำหนดสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว และส่งหลักฐานอ่ืน ๆ ห้องประชุม ๒ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ประเมินคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล (ประกอบการสัมภาษณ์) 

ทั้งนี้ ให้เตรียมดินสอที่มีความเข้ม ๒B หรือมากกว่า ยางลบ 

และปากกา มาด้วย 

ห้องประชุม ๒ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๐๘.๔๕ – ๐๙.๓๐ น. เขียนเรียงความ (ประกอบการสมัภาษณ์) ห้องประชุม ๒ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ห้องประชุม ๑ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ 
สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ในกรณี 

ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  ทั้งนี้ สำเนาหลักฐาน 
ทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัว
สอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาหลักฐาน บรรจุในซองเอกสารขนาด A๔ 

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
๓.๑ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 

ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริง ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสาร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๓.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อหรือ 
ชุดกระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๓.๓ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ 
 ๓.๔ ต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากที่  
ได้เริ่มดำเนินการแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๓.๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด  



๓ 
 

 ๓.๖ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 
 ๓.๗ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

 ๔. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการบรรจุเข้ารับราชการ 
 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในวันศุกร์ที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หั วข้อ “ข่าวสมัครงาน” และทางเว็บ ไซต์  
https://personnel-ocsc.job.thai.com และจะบรรจุ ผู้ สอบแข่ งขัน ได้ เข้ ารับราชการใน วันจันทร์ที่   
๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้สละสิทธิในการเข้าสอบ หรือปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น
คุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับ 
การบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

           (ลงชื่อ)   พัชรภากร  เทวกุล 

(หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

 

 
สำเนาถูกต้อง 

 
(นายอโนเชาว์  จาดจีน) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 
 ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 


