ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
----------------------------ตามที่ ได้ มี ป ระกาศสำนั ก งาน ก.พ. ลงวั น ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ รั บ สมั ค รสอบแข่ งขั น
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) โดยดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น
บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ของสำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว
จึง ขอประกาศรายชื ่อ ผู ้ม ีส ิท ธิเ ข้า สอบแข่ง ขัน เพื ่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง โดยเรีย งลำดับ ตาม
เลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ดังนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เลขประจำตัวสอบ
๖๔๔๑๓๐๐๐๕
๖๔๔๑๓๐๐๑๑
๖๔๔๑๓๐๐๑๔
๖๔๔๑๓๐๐๒๐
๖๔๔๑๓๐๐๒๖
๖๔๔๑๓๐๐๒๘
๖๔๔๑๓๐๐๗๒
๖๔๔๑๓๐๐๘๐
๖๔๔๑๓๐๐๘๕
๖๔๔๑๓๐๑๐๗
๖๔๔๑๓๐๑๑๖
๖๔๔๑๓๐๑๑๗

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสายฝน
เที่ยงไชย
นางสาวธนสร
อติกนิษฐ
นายโยธิน
พิมพ์มีธีรวัตร
นางสาวชิตศุภางค์
เขียวสลับ
นายอิทธิภัทร
วัฒนเธียร
นางสาววลีรัตน์
อักษรดี
นายวรพงษ์
ชวลิตอัมพร
นายกรวัชร
ทนงค์
นายชาญณรงค์
สังข์อยุทธ
นายเพลงชาติ
พรหมมาพันธุ์
นายทศนัศว์
มงคลเกียรติชัย
นางสาวอุสุมา
อร่ามทอง

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๒.๑ กำหนดสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้

๒
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. รายงานตัว และส่งหลักฐานอื่น ๆ
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

สถานที่
ห้องประชุม ๒
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓
ห้องประชุม ๑
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓

๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ
สำเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบสำคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุ ล ในหลักฐานการสมั ครสอบไม่ตรงกั น) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบั บ ทั้ งนี้ สำเนาหลักฐานทุ กฉบั บ
ให้ ผู้ สมั ครสอบเขียนคำรั บรองว่ า “สำเนาถู กต้อง” และลงลายมือชื่ อ วัน เดือน ปี และระบุ เลขประจำตั วสอบ
กำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาหลักฐาน บรรจุในซองเอกสารขนาด A4
๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๓.๑ ต้องนำบั ตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
หรือหนั งสื อเดิน ทาง (Passport) หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริง ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสาร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๓.๒ แต่ งกายให้ สุ ภ าพเรีย บร้อ ยตามประเพณี นิ ย ม กล่ าวคือ สุ ภ าพสตรีส วมเสื้ อ หรื อ
ชุดกระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๓.๓ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้
๓.๔ ต้องไปถึงสถานที่ส อบตามเวลาที่ กำหนดไว้ ผู้ ใดไปถึงสถานที่ส อบภายหลั งจากที่
ได้เริ่มดำเนินการแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๓.๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด
๓.๖ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๓.๗ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๔. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการบรรจุเข้ารับราชการ
สำนั ก งาน ก.พ. จะประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ในวัน พุ ธ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕
ทางเว็บ ไซต์ส ำนัก งาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หัว ข้อ “ข่า วสมัค รงาน” และทางเว็บ ไซต์
https://personnel-ocsc.job.thai.com และจะบรรจุ ผู ้ส อบแข่ง ขัน ได้เ ข้า รับ ราชการในวัน จัน ทร์ที ่
๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๓
หากผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ รายใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ รายนั้นเป็นผู้สละสิทธิในการเข้าสอบ หรือ
ปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ
ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ รายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ) ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)
เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวธัญญาภรณ์ ไสวพันธ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

