
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

ครั้งที่ ๒ (โดยวิธีสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ กำหนดวัน เวลา  
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  

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

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ. โดยดำเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (โดยวิธีสอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น  

 บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
(โดยวิธีสอบข้อเขียน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 
ของสำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยวิธีสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์) โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัคร  
พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ -นามสกุล 
๖๔๓๑๒๐๐๐๘ นางสาวจุฑาทิพย์ คงปั้น 
๖๔๓๑๒๐๐๐๙ นายสุภาค ยิ้มอาจ 
๖๔๓๑๒๐๐๒๐ นายปธานิน อิสสระ 
๖๔๓๑๒๐๐๔๐ นายจรัสพงศ์ กาญจนลักษณ์ 
๖๔๓๑๒๐๐๔๑ นางสาวฐิติกานต์ ชัมภูธนะ 
๖๔๓๑๒๐๐๔๕ นายภานุวัฒน์ เกริกชัยศรี 
๖๔๓๑๒๐๐๕๑ นางสาวสุปปิยา ยิ่งสกุล 
๖๔๓๑๒๐๐๕๔ นายศุภณัฐ แพรกปาน 
๖๔๓๑๒๐๐๖๔ นายอดินันต์ หะยีดาราแม 
๖๔๓๑๒๐๐๗๒ นายฉัฐพล แสวงผล 
๖๔๓๑๒๐๐๙๒ นายวีรศักดิ์ ซันประสิทธิ์ 
๖๔๓๑๒๐๑๐๔ นางสาวจิราภรณ์ วงศ์รส 
๖๔๓๑๒๐๑๔๔ ว่าที่ร้อยเอกณัฐสุรเชฏฐ พรหมสิงห์ 
๖๔๓๑๒๐๑๕๙ นางสาวสุพิชญา จันทา 

  
 
 

 



๒ 
 

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  

 ๒.๑ กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยวิธีสอบ
ปฏิบัติ และการสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  
ตามรายละเอียดดังนี้ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. รายงานตัว และส่งหลักฐานอ่ืน ๆ ห้องประชุม ๒  

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. สอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗ 
๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ ห้องประชุม ๑  

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ   
สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ในกรณี 

ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ 
ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบ 
กำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาหลักฐาน บรรจุในซองเอกสารขนาด A4 

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  

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  
 ๓.๖ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 



๓ 
 

 ๓.๗ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

 ๔. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ 
https://personnel-ocsc.job.thai.com และจะจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 หากผู้สมัครรายใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้สละสิทธิในการเข้าสอบ  
หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่า
เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                          (ลงชื่อ)        พัชรภากร  เทวกุล 
(หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
 
 
 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวธัญญาภรณ์  ไสวพันธ์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 


