
 

 

ประกาศ ก.พ.ค. 
เร่ือง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัย 
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

       ตามท่ีได้มีประกาศ ก.พ.ค.  เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ และประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิ
เข้ารับการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต และก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และข้อปฏิบัติในการ
ตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น  

       บัดนี้ ก.พ.ค. ไดพ้ิจารณาผลการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต และมีสิทธิเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้ 

         เลขประจ าตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

           ๖๒๐๐๐๒      นายบท      นามบุตร 
           ๖๒๐๐๐๔      นายอรรถพร    รูปงาม 
           ๖๒๐๐๐๖      นายสมพงษ์    ตันติรจนาวงศ์ 
           ๖๒๐๐๐๗      นายสุวิทย์      เรวิก 
           ๖๒๐๐๐๘      นายธีรเดช      พวงดอกไม้  
           ๖๒๐๐๑๐      นายสมพล     กาญจนโสภณ 
           ๖๒๐๐๑๒      นายศิโรจน์     ห่อสมบัติ 
           ๖๒๐๐๑๓      นายนรินทร์ฤทธิ์    กลิ่นพิบูลย์ 
  ๖๒๐๐๑๔ นายจ ารัส   คงเอี่ยม  



๒ 
 

         เลขประจ าตัวสอบ         ชื่อ – นามสกุล    
           ๖๒๐๐๑๘      นายณัฐพันธ์    ปฏิเสน 
           ๖๒๐๐๒๐      นางสาวกัลยาณี    สุเวทเวทิน 
           ๖๒๐๐๒๕      นายพัชระ      ตั้งพานิช 
           ๖๒๐๐๒๘      นางเสาวภา    แผ่สุวรรณ  
           ๖๒๐๐๒๙      นายสมหมาย    วจนรจนา  
           ๖๒๐๐๓๑      นางสาวณัฏฐา   บัวหลวง   

       ท้ังนี้ ขอให้ผ ู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณใ์นการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

(๑)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์ 

วัน เวลา สอบ สถานที่สอบ หมายเหต ุ

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

 
ห้องประชุม ๒๒๐๒ 
อาคาร ๒ ชั้น ๒ ส านักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ให้ไปรายงานตัวที่อาคาร ๑  
(หลังพระรูปรัชกาลที่ ๗) 
ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 

(๒)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ 

            การสอบสัมภาษณจ์ะด าเนินการ ดังนี้  

             (๒.๑)  ผู้เข้าสอบสัมภาษณต์้องน าบัตรประจ าตัวสอบ พร้อมบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 
๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบสัมภาษณ ์หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ
สัมภาษณ ์จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ ์

             (๒.๒)  ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารอิ เล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 
เข้าห้องสอบสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด ท้ังนี้ ให้น าไปวางไว้ในท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนด และหากพบว่าผู้ใด
น าเข้าห้องสอบสัมภาษณ์จะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต 



๓ 
 

             (๒.๓)  เจ้าหน้าท่ีจะเรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าห้องรายงานตัวก่อนเริ่ม
เวลาสอบสัมภาษณ์ประมาณ ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีแล้ว 

             (๒.๔)  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ท่ีไปถึงห้องรายงานตัวหลังจากท่ีได้เริ่มท าการ
สัมภาษณ์ในล าดับเลขประจ าตัวสอบของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นั้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือก 
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าท าการสัมภาษณ ์ 

             (๒.๕)  ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ 

             (๒.๖)  เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อย ให้ออกจากสถานท่ีสอบสัมภาษณ์ 
และไม่อนุญาตใหต้ิดต่อกับผู้ท่ียังไม่เข้าห้องสอบสัมภาษณ ์

       ท้ังนี้ ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามทุจริต คณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อาจจะพิจารณา 
งดการให้คะแนน   

       ก.พ.ค. จะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบภายในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี ชั้น ๓ อาคารส านักงาน ก.พ. เลขท่ี ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ต าบล
ตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และท่ี http://www.ocsc.go.th    

            ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  

        (ลงชื่อ)          วชิร  สงบพันธ์ 
(นายวชิร  สงบพันธ์) 

ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

ร่าง/พิมพ์  วาสนา  .............................. 
ทาน        ณมาพร .............................. 
ตรวจ       ชัยวุฒิ   .............................. 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาววาสนา ประเสริฐสกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
 

http://www.ocsc.go.th/

