
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

เข้ารับราชการในตำแหน่งนกัทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)  
กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

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

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ 
ผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) โดยดำเนินการคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่  
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น  

 บัดนี้ ได้รวมคะแนนการคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครคัดเลือกของสำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว  
จึงขอประกาศรายชื ่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื ่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตาม 
เลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๓๓๓๑๐๐๓ นางสาวพิมพา ไชยหาญ 

๖๒๓๓๓๑๐๐๔ นายสามารถ จิตวงษ ์

๖๒๓๓๓๑๐๑๐ นางสาวพรพรรณ คำศรี 

๖๒๓๓๓๑๐๑๗ นายเอกณัฐ ศาสตร์สูงเนิน 

๖๒๓๓๓๑๐๒๗ นางสาวนัฏวิภา แตะกระโทก 

๖๒๓๓๓๑๐๒๙ นายสุรสิงห์ พุแค 

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 ๒.๑ กำหนดการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้ 

เวลา กิจกรรม เลขประจำตัวสอบ สถานที ่

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รายงานตัว และส่งเอกสารอ่ืนๆ ๖๒๓๓๓๑๐๐๓ – 

๖๒๓๓๓๑๐๒๙ 

ห้องประชุมกลุ่มงาน

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

สำนักงาน ก.พ. 

  
 
 

 



๒ 
 

เวลา กิจกรรม เลขประจำตัวสอบ สถานที ่

๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น. เขียนเรียงความ (ประกอบการสมัภาษณ์) ๖๒๓๓๓๑๐๐๓ – 

๖๒๓๓๓๑๐๒๙ 

ห้องประชุมกลุ่มงาน

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

สำนักงาน ก.พ. 

๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

(สัมภาษณ์) 

๖๒๓๓๓๑๐๐๓ – 

๖๒๓๓๓๑๐๒๙ 

ห้องประชุมกลุ่มงาน

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

สำนักงาน ก.พ. 

๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันคัดเลือก 
สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-

นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัว
สอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสาร บรรจุในซองเอกสารขนาด A๔ 

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

๓.๑ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริง ไปในวันคัดเลือก หากไม่มีบัตรหรือ
เอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการคัดเลือก จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก 
 ๓.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ 
  (๑) สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก กระโปรงหรือชุดสูทกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้า 
หุ้มส้นหรือรัดส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ผู้ที่สวมเสื้อไม่มีแขน กระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์ และกระโปรงสั้น
หรือกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก) 
  (๒) สุภาพบุรุษ สวมเสื ้อมีปก กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ผู้ที่สวมกางเกงยีนส์หรือกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ  
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก) 
 ๓.๓ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และ
จะต้องเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกที่กำหนดไว้ 
 ๓.๔ ต้องไปถึงสถานทีค่ัดเลือกตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่คัดเลือกภายหลังจาก
ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก 
 ๓.๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
คัดเลือกโดยเคร่งครัด  
 ๓.๖ ต้องเข้ารับการคัดเลือกกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกกำหนดให้
เท่านั้น 



๓ 
 

 ๓.๗ เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่คัดเลือกโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้ 
เข้ารับการคัดเลือกและต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังคัดเลือกอยู่ 

 ๔. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และการบรรจุเข้ารับราชการ 
 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าว
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน 
เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ 
รับสมัครคัดเลือก หรือคุณวุฒิที่สมัครคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

           (ลงชื่อ)   เมธินี  เทพมณี 

 (นางเมธินี  เทพมณี) 
 เลขาธิการ ก.พ. 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นายอโนเชาว์  จาดจีน) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ 

 
 


