
ประกาศส านักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม 

กับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของส านักงาน ก.พ.  

ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

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

 ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รับสมัครสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  ของส านักงาน ก.พ.  

โดยด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น  

 บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของส านักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว  

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยเรียงล าดับตาม 

เลขประจ าตัวสอบ พร้อมทั้งก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

๖๐๔๐๐๐๐๐๒ นางสาววีนัส ผลจริต 

๖๐๔๐๐๐๐๐๓ นางสาวสุกัญญา มีสมบัติ 

๖๐๔๐๐๐๐๐๕ นางสาวปวีณา พันธุ์ไพโรจน์ 

๖๐๔๐๐๐๐๐๖ นางสาวเมธินี พันธุ์ไพโรจน์ 

๖๐๔๐๐๐๐๐๗ นางสาวสุมนมิ่ง ค าแก้ว 

๖๐๔๐๐๐๐๐๘ นายธวัชชัย กันหาทุย 

๖๐๔๐๐๐๐๑๐ นางสาวจุไรภรณ์ รื่นเริง 

๖๐๔๐๐๐๐๑๓ นายธีรวัฒน ์ อ่ าเงิน 

๖๐๔๐๐๐๐๑๕ นางสาวปัณณภัสร์ จิรานิธิศาสตร์ 

๖๐๔๐๐๐๐๑๘ นางสาวธิมาพร สินธวาชีวะ 

๖๐๔๐๐๐๐๑๙ นายบากบั่น แสงประทุม 

๖๐๔๐๐๐๐๒๐ นางสาวศิริพร ธรรมทิกูล 

๖๐๔๐๐๐๐๒๑ นางสาวรัตตรินทร์ เรืองแจ่ม 

  

 

 

 



๒ 
 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

๖๐๔๐๐๐๐๒๒ นายกิตติคุณ จิตยานันท์ 

๖๐๔๐๐๐๐๒๓ นางสาวภัสสร์ภัค ตรีมุข 

๖๐๔๐๐๐๐๒๙ นางสาวศิตา วงษ์สุเพ็ง 

๖๐๔๐๐๐๐๓๓ นายปาณิก เสนาฤทธิไกร 

๖๐๔๐๐๐๐๓๔ นายนพพร ใจซื่อ 

๖๐๔๐๐๐๐๓๗ นางสาวฐิติกา บุญเจริญ 

๖๐๔๐๐๐๐๓๙ นายนริศ ลาวัง 

๖๐๔๐๐๐๐๔๐ นางสาวนวพีร์ หอมหวล 

๖๐๔๐๐๐๐๔๒ นางสาวอาริยา ช้อนวัฒนะ 

๖๐๔๐๐๐๐๔๘ นายเกรวรรณดิษฐ์ สมไพบูลย์ 

๖๐๔๐๐๐๐๕๐ นางสาวจันจิรา ไชยาพร 

๖๐๔๐๐๐๐๕๓ นายไผท วงศ์หน่อแก้ว 

๖๐๔๐๐๐๐๕๔ นางสาวปภาดา ส าราญพันธุ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๕๕ นางสาวณัฐสุดา ผดุงขันธ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๕๖ นางสาววรางคณา ขัดนาค 

๖๐๔๐๐๐๐๕๙ นางสาวปานกมล ทรัพยสาร 

๖๐๔๐๐๐๐๖๑ นางสาวศิริพร เอมเสม 

๖๐๔๐๐๐๐๖๓ นายนรากร นันทไตรภพ 

๖๐๔๐๐๐๐๖๔ นายวิวัธน ์ กนกมโนมัย 

๖๐๔๐๐๐๐๖๕ นางสาวรณิดา สมิตานนท์ 

๖๐๔๐๐๐๐๖๗ นางสาววัชราภรณ ์ บุตรหิน 

๖๐๔๐๐๐๐๖๘ นางวิชุดา อุตรมาตย์ 

๖๐๔๐๐๐๐๗๐ นางสาวดาริกา โทนหงสา 

๖๐๔๐๐๐๐๗๓ นางสาวธนัชพร นาคปทุมสวัสดิ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๘๐ นางสาวพรปวีณ์ อนันตกิจไพศาล 

๖๐๔๐๐๐๐๘๓ นางสาวนพกร ไพศาลมั่นคง 

๖๐๔๐๐๐๐๘๗ นางสาวอาภาภรณ์ อาภาประสิทธิ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๙๒ นางสาวณธิดา กสิวรเศรษฐ 

๖๐๔๐๐๐๐๙๓ นายสุระศักดิ์ อุ่นผาง 



๓ 
 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

๖๐๔๐๐๐๐๙๔ นายสุทธิชัย ชัยเชิงฤทธิ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๙๕ นางสาวหัสยา ปรีชาพันธ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๙๘ นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ณรงค์ 

๖๐๔๐๐๐๑๐๐ นางสาวพัฒน์ธีรา ศิลปกูลวิวัฒน์ 

๖๐๔๐๐๐๑๐๒ นางสาววิภาวิน แสงรัตน์ 

๖๐๔๐๐๐๑๐๔ นางสาวรยานันท์ สิทธาทิพย์ 

๖๐๔๐๐๐๑๐๗ นายจิณพงษ์ สิทธิรักษ์ 

๖๐๔๐๐๐๑๑๒ นางสาวพัชนีวรรณ เชื้อเล็ก 

๖๐๔๐๐๐๑๑๖ นางสาวกนิษฐา มากมูล 

๖๐๔๐๐๐๑๑๘ นายรุ่งโรจน์ บุญผูก 

๖๐๔๐๐๐๑๑๙ นางสาวจันทกานติ์ ฉายะพงศ์ 

๖๐๔๐๐๐๑๒๐ นายปวริศ วุฒิชัย 

๖๐๔๐๐๐๑๒๕ นางสาวรัมภา กีรติภัทรกุล 

๖๐๔๐๐๐๑๒๗ นางสาวอุบลรัตน์ แจ้งเจริญ 

๖๐๔๐๐๐๑๒๘ นางสาวกฤษณา บัวโรย 

๖๐๔๐๐๐๑๒๙ นางสาวธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี 

๖๐๔๐๐๐๑๓๒ นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง 

๖๐๔๐๐๐๑๓๓ นางพรพิมล ปั้นศักดิ์ 

๖๐๔๐๐๐๑๓๕ นางสาวจันทรัสม์ อรรถาโภชน์ 

๖๐๔๐๐๐๑๓๙ นางสาวรัตนพร โพธิ์ย้อย 

๖๐๔๐๐๐๑๔๒ นางสาวพัชรินทร์ มะลิเผือก 

๖๐๔๐๐๐๑๔๓ นางสาวบงกชพร เนาวนัติ 

๖๐๔๐๐๐๑๔๔ นางสาวฉัฏฐมณฑน์ แย้มเกตุ 

๖๐๔๐๐๐๑๔๙ นายสุทธินันท์ มะโนนึก 

๒. ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง และเอกสาร 

ที่ต้องย่ืน 

 ๒.๑ ก าหนดสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันเสาร์ที ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้ 

  



๔ 
 

รอบเช้า (เลขประจ าตัวสอบ ๖๐๔๐๐๐๐๐๒ ถึง ๖๐๔๐๐๐๐๕๐) 

เลขประจ าตัวสอบ เวลา กิจกรรม สถานที ่

๖๐๔๐๐๐๐๐๒ – 

๖๐๔๐๐๐๐๕๐ 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น. รายงานตัว และส่งเอกสารหลักฐาน

การสมัครสอบ 

ห้องอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๑ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ประเมินคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล 

(ให้เตรียมดินสอที่มีความเข้ม 2B หรือ

มากกว่า ยางลบ และปากกา มาด้วย) 

ห้องอเนกประสงค์ ๒ ชั้น ๒ 

๖๐๔๐๐๐๐๐๒ – 

๖๐๔๐๐๐๐๑๓ 

๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สัมภาษณ์) 

ห้องประชุม ๑ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๖๐๔๐๐๐๐๑๕ – 

๖๐๔๐๐๐๐๒๙ 

ห้องประชุม ๒ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๖๐๔๐๐๐๐๓๓ – 

๖๐๔๐๐๐๐๕๐ 

ห้องประชุม ๕ ชั้น ๔ 

รอบบ่าย (เลขประจ าตัวสอบ ๖๐๔๐๐๐๐๕๓ ถึง ๖๐๔๐๐๐๑๔๙) 

เลขประจ าตัวสอบ เวลา กิจกรรม สถานที ่

๖๐๔๐๐๐๐๕๓ – 

๖๐๔๐๐๐๑๔๙ 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รายงานตัว และส่งเอกสารหลักฐาน

การสมัครสอบ 

ห้องอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๑ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประเมินคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล 

(ให้เตรียมดินสอที่มีความเข้ม 2B หรือ

มากกว่า ยางลบ และปากกา มาด้วย) 

ห้องอเนกประสงค์ ๒ ชั้น ๒ 

๖๐๔๐๐๐๐๕๓ – 

๖๐๔๐๐๐๐๘๐ 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สัมภาษณ์) 

ห้องประชุม ๑ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๖๐๔๐๐๐๐๘๓ – 

๖๐๔๐๐๐๑๑๘ 

ห้องประชุม ๒ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๖๐๔๐๐๐๑๑๙ – 

๖๐๔๐๐๐๑๔๙ 

ห้องประชุม ๕ ชั้น ๔ 

๒.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ 

(๑) ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก

ผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ  

 



๕ 
 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งได้ 

ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ

ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้ายมายื่นแทน 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา

ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ 

เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย 

 (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

 (๓) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี

ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

 (๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ

ส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ ฉบับ 

 (๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ 

 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 

 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ 

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และ 

ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาของส าเนาเอกสาร บรรจุใน  

ซองเอกสารขนาด A4 

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 ๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ 

  (๑) สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก กระโปรงหรือชุดสูทกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้า 

หุ้มส้นหรือรัดส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ผู้ที่สวมเสื้อไม่มีแขน กระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์ และกระโปรงสั้น

หรือกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 

  (๒) สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  

สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ผู้ที่สวมกางเกงยีนส์หรือกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ  

จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 

 ๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ

ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ 



๖ 
 

 ๓.๓ ต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากที่ 

การประเมินคุณลักษณะทั่วไปของบุคคลได้เริ่มด าเนินการแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 ๓.๔ ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 

ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ ฉบับจริง ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสาร

ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 ๓.๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ

โดยเคร่งครัด  

 ๓.๖ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 

 ๓.๗ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ

และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

 ๔. การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการบรรจุเข้ารับราชการ 

 ส านักงาน ก.พ. จะประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในวันจันทร์ที่  

๔ กันยายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” และ 

ทางเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com และจะบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในวันจันทร์ที ่

๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ก าหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกล่าว หรือไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากที่การประเมินคุณลักษณะทั่วไปของบุคคลได้เริ่ม

ด าเนินการแล้ว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือ

คุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้น 

จะเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งตามประกาศส านักงาน ก.พ. 

ฉบับนี้ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของส านักงาน ก.พ. 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (ลงชื่อ) เมธินี  เทพมณ ี

 (นางเมธินี  เทพมณี) 

 เลขาธิการ ก.พ. 
ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายธีรวัจน์  พวงรอด) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 


