
 
 
 

(ส ำเนำ) 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการทั่วไป 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

การประเมินทางจิตวิทยา และทดสอบสมรรถภาพทางกาย และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
________________________ 

ตามที่ได้มีประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง
ยุติธรรม และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ไปแล้ว นั้น 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการประเมินบุคลิกภาพ และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเข้ารับการประเมินฯ ดังนี้ 

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการ 
สอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการประเมินบุคลิกภาพ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 
ประกำศ 1 

 2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการประเมินบุคลิกภาพ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย
ประกำศ 2 

 3. ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ ซึ่งจะต้องมีรูปถ่าย 
และเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน ไปในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการประเมินบุคลิกภาพ หากไม่มีบัตรดังกล่าว 
แสดงตน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ 

 4. เอกสำรหลักฐำนที่ผู้เข้ำสอบ จะต้องน ำมำยื่นในวันประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะด้วยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ โดยให้เรียงเอกสารตามล าดับ ดังนี้ 

  4.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป  

  4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้องมีรูปถ่าย 
และเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน จ านวน 1 ฉบับ 

  4.3 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcripts of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามกับต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 29 เมษายน 2561 จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

 
/4.4 ส าเนาหลักฐาน... 
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4.4 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐาน
การสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้เข้าสอบเขียนค ารับรองว่า “ส ำเนำถูกต้อง” และลงลำยมือชื่อ 
วัน เดือน ปี พร้อมทั้งระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของส ำเนำเอกสำรและหลักฐำนทุกหน้ำและ
ให้น าเอกสารหลักฐานตั้งแต่ข้อ 4.1 – 4.4 ใส่ซองสีน้ าตาลขนาดเอ 4 (9 x 12 นิ้ว) ปิดผนึกพร้อมทั้งเขียนชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวสอบ และต าแหน่งที่สมัครสอบที่หน้าซองไว้ด้วย 

 5. กำรประเมินบุคลิกภำพ ให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติตำมระเบียบ ดังนี้ 
  5.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
  5.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ 

 6. ระเบียบปฏิบัติในกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติตำมระเบียบ ดังนี้ 
  6.1 ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดกีฬำ 
  6.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ 

 7. ระเบียบปฏิบัติในกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ 
ให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติตำมระเบียบ ดังนี้ 

  5.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
  5.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ 
  5.3 ต้องน าเอกสาร และหลักฐำนมำยื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำมที่ก ำหนดข้ำงต้น (ข้อ 4) 

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการประเมินบุคลิกภาพ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
หรือปรากฏภายหลังว่าเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติ
ทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ตามประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฉบับนี้ ก็จะไม่มี
สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

 
                                   (ลงช่ือ)      สหกำรณ์  เพ็ชรนรินทร์ 
                                                                  (นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์) 
                                                            อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
                                          ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
           

      
 
 
 
 
 
 

พัชรนันท ์/คัด 
บรรจง /ทำน 

    ส ำเนำถูกต้อง 
 

ว่ำที่ร้อยตรีหญิง 
    (บรรจง  อิทธิสำร) 

    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 


