ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
----------------------------ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น
บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของสำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว
จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี ส ิ ท ธิ เ ข้ า สอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความเหมาะสมกั บ ตำแหน่ ง โดยเรี ย งลำดั บ ตาม
เลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ดังนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เลขประจำตัวสอบ
๖๔๓๑๒๐๐๐๓
๖๔๓๑๒๐๐๐๔
๖๔๓๑๒๐๐๐๕
๖๔๓๑๒๐๐๐๖
๖๔๓๑๒๐๐๐๗
๖๔๓๑๒๐๐๒๑
๖๔๓๑๒๐๐๒๒
๖๔๓๑๒๐๐๒๓
๖๔๓๑๒๐๐๒๕
๖๔๓๑๒๐๐๒๘

ชื่อ - นามสกุล
นางสายฝน
มาแย้ม
นางสาวอารีรัตน์
โสชะรัมย์
นางสาวกุลธิดา
มาลัยแก้ว
นางสาวศิกกา
หงส์เจริญกุล
นางสาวณัชญาวีร์
เอียงสมบุญสิริ
นางสาวธนภร
วงศ์พีรกุล
นางสาววนิดา
ละครไทย
นายรัฐพล
บัวซ้อน
นางสาววิภาพร
บรุณพันธ์
นางสาวชนัญญา
สุวรรณรัตน์

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๒.๑ กำหนดสอบแข่ ง ขั น เพื ่ อ วั ด ความเหมาะสมกั บ ตำแหน่ ง ในวั น จั น ทร์ ที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้

๒
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. รายงานตัว และส่งหลักฐานอื่น ๆ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ประเมินคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล โดยใช้แบบวัด
คุณลักษณะทั่วไปของบุคคล
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

สถานที่
ห้องประชุม ๒
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓
ห้องประชุม ๒
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓
ห้องประชุม ๑
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓

๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ
สำเนาหลักฐานอื่น 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. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๓.๑ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตั ว
ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริง ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสาร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๓.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภ าพสตรีสวมเสื้อหรือ
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
๓.๗ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๔. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการบรรจุเข้ารับราชการ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ส อบแข่งขันได้ในวัน ศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
ทางเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หั ว ข้ อ “ข่ า วสมั ค รงาน” และทางเว็ บ ไซต์

๓
https://personnel-ocsc.job.thai.com และจะบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้สละสิทธิในการเข้าสอบ หรือปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น
คุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิไ ด้ รับ
การบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

สำเนาถูกต้อง
(นายสิวริศร บุญแลน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)
เลขาธิการ ก.พ.

