ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
----------------------------ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไปเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 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
๖๔๒๑๔๐๐๑๐
๖๔๒๑๔๐๐๑๔
๖๔๒๑๔๐๐๒๓
๖๔๒๑๔๐๐๒๘
๖๔๒๑๔๐๐๒๙
๖๔๒๑๔๐๐๓๐
๖๔๒๑๔๐๐๓๒
๖๔๒๑๔๐๐๓๘
๖๔๒๑๔๐๐๔๗
๖๔๒๑๔๐๐๕๔
๖๔๒๑๔๐๐๕๘
๖๔๒๑๔๐๐๕๙
๖๔๒๑๔๐๐๖๓
๖๔๒๑๔๐๐๖๕
๖๔๒๑๔๐๐๖๙
๖๔๒๑๔๐๐๗๓

ชื่อ - นามสกุล
นางณัทญา
ใสเย็น
นางสาวสุพัตรา
ดวงจิตร์
นางสาวกาญจน์โชติกา เอมณรดา
นางสาวนัสรีน
จาหลง
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์
มุณีพรหม
นางสาวกัลยพร
นวหิรัญกุล
นางสาวธนัญญา
มูลป้อม
นายสรวิศ
เดชประมวลพล
นางสาวอรทัย
นามกร
นางสาวสุธาสินี
คงคสุทธิ์
นางสาวเกศดาว
ผลเหม
นายพรชัย
ยินดีธรรม
นางสาวอรุณี
อภัยโรจน์
นางสาวชนินันท์
ชยรพ
นายจักรพงศ์
จุมปูบุญ
นางสาวกชพร
สถิตธนพัฒน์

๒
เลขประจำตัวสอบ
๖๔๒๑๔๐๐๗๕
๖๔๒๑๔๐๐๗๙
๖๔๒๑๔๐๐๘๗
๖๔๒๑๔๐๐๘๙
๖๔๒๑๔๐๐๙๐
๖๔๒๑๔๐๐๙๗
๖๔๒๑๔๐๑๐๑
๖๔๒๑๔๐๑๐๖
๖๔๒๑๔๐๑๔๕
๖๔๒๑๔๐๑๔๘
๖๔๒๑๔๐๑๕๐
๖๔๒๑๔๐๑๕๘
๖๔๒๑๔๐๑๖๕
๖๔๒๑๔๐๑๖๘
๖๔๒๑๔๐๑๗๗
๖๔๒๑๔๐๑๙๒
๖๔๒๑๔๐๑๙๖
๖๔๒๑๔๐๒๒๑
๖๔๒๑๔๐๒๒๓
๖๔๒๑๔๐๒๕๐
๖๔๒๑๔๐๒๕๓
๖๔๒๑๔๐๒๕๕
๖๔๒๑๔๐๒๖๐
๖๔๒๑๔๐๒๖๙
๖๔๒๑๔๐๒๙๐
๖๔๒๑๔๐๓๓๙
๖๔๒๑๔๐๓๗๓
๖๔๒๑๔๐๓๗๖
๖๔๒๑๔๐๔๓๔
๖๔๒๑๔๐๔๓๕
๖๔๒๑๔๐๔๖๕
๖๔๒๑๔๐๔๙๑
๖๔๒๑๔๐๕๐๙
๖๔๒๑๔๐๕๑๐

ชื่อ - นามสกุล
นายบวรชัย
โคตรพรม
นางสาวกวินทิพย์
ทัพซ้าย
นางสายฝน
มาแย้ม
นายดำรง
ม่วงมนตรี
นางสาวสุรางค์
จำเริญเจือ
นางสาวจันทร์เพ็ญ
บุญมาสัย
นางสาวศิราณี
ทิพย์เสนา
นางสาวอรสา
หล้าแหล่ง
นายนครินทร์
จำปาลา
นางสาวเขมชญา
แจ่มจันทร์
นางบุญชู
สดเสมอ
นางสาวอรุญรัตน์
จรูญสนธ์
นางสาวจิณห์จุฑา
มูลเทพ
นางสาวสุลัดดา
ศิริมูล
นายพฤทธ์
แก้วจำปาศรี
นายธีรพัฒน์
คำภา
นางปนัดดา
มั่นเขียว
นายสุรสิทธิ์
แสนคำ
นางสาวพรสุดา
สืบสุข
นางสาวพาฝัน
สมบูรณ์
นางสาวศิรินาถ
อรรคศรีวร
นางสาวจิรัชยา
เปล่งรัตน์
นายณัฐวัฒน์
เฮงเส็ง
นางสาวสุพรรณษา
ก้อนคำ
นางสาวอนงค์นาฏ
โลหะการก
นางสาวกัญชววรรณ ฤทธิ์ประเสริฐ
นางสาวธาริณี
ภักดีมง
นางสาวสุรินทร์ยา
ทองแสงจันทร์
นางสาวณัฏฐานันท์
ขวัญเพิ่มพร
นางอัจฉรา
ธรรมมูลตรี
นางสาวสุกัญญา
พรหมบุตร
นางสาวอุษา
วัชรจรัสกุล
นางสาวอมรรัตน์
ชัยนาม
นางสาววิมล
เฉยฉาย

๓
๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๒.๑ กำหนดสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
โดยจะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ตามรายละเอียดดังนี้
รอบเช้า (เลขประจำตัวสอบ) ๖๔๒๑๔๐๐๑๐ ถึง ๖๔๒๑๔๐๑๔๕
เลขประจำตัวสอบ
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวเพื่อแสดงตน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ระบบ Zoom Meeting)
๖๔๒๑๔๐๐๑๐ –
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ประเมินความเหมาะสม
ห้องสอบ
๖๔๒๑๔๐๑๔๕
กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ระบบ Zoom Meeting)
รอบบ่าย (เลขประจำตัวสอบ) ๖๔๒๑๔๐๑๔๘ ถึง ๖๔๒๑๔๐๕๑๐
เลขประจำตัวสอบ
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
รายงานตัวเพื่อแสดงตน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ระบบ Zoom Meeting)
๖๔๒๑๔๐๑๔๘ –
๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ประเมินความเหมาะสม
ห้องสอบ
๖๔๒๑๔๐๕๑๐
กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ระบบ Zoom Meeting)
ขั้นตอนและรายละเอียดการสอบแข่งขันฯ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะจัดส่งลิงก์ URL.สำหรับการรายงานตัวเพื่อแสดงตน และการเข้าสู่
ระบบการสัมภาษณ์ ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ของผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครสอบภายในวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
๒.๒ หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องยื่นก่อนวันสอบ
สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบ
กำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาหลักฐาน แล้วส่งหลักฐานดังกล่าวไปยัง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail)
hr_staff@ocsc.go.th ภายในวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๓.๑ ผู้เข้าสอบจะต้องใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง และไมโครโฟน ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง
พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วที่สามารถถ่ายทอดการสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียงอย่างชัดเจน ใช้งานได้

๔
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการสอบสัมภาษณ์ (ตั้งแต่การรายงานตัวเพื่อแสดงตนจนถึงสิ้นสุดระยะเวลา
การสัมภาษณ์) และให้ผู้เข้าสอบติดตั้งระบบโปรแกรม Zoom Meeting พร้อมทั้งศึกษาการใช้งานให้มีความพร้อม
ในการสอบสัมภาษณ์
๓.๒ การปฏิ บ ั ต ิ ส ำหรั บ ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ เ ข้ า สอบแข่ ง ขั น เพื ่ อ วั ด ความเหมาะสมกั บ ตำแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)
(๑) ต้องรายงานตัวเพื่อ แสดงตนผ่านระบบ Zoom Meeting ตามลิงก์ URL หรือ
เข้าผ่าน Meeting ID และ Passcode ที่ได้รับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ของผู้เข้าสอบ โดยให้
ตั้งชื่อเข้าระบบเป็นเลขประจำตัวสอบ ตามด้วย ชื่อ - นามสกุล พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
บั ต รประจำตั ว เจ้ า หน้ า ที ่ ร ั ฐ หรื อ ใบอนุ ญ าตขั บ รถ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (Passport) ซึ ่ ง มี ร ู ป ถ่ า ยและ
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน
๑๓ หลัก ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๒) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุ ภาพชน
หากไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๓) จะต้องอยู่ในสถานที่ที่เป็นพื้นที่ปิด ไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกในบริเวณดังกล่าว
และจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้สามารถมองเห็นผู้เข้าสอบได้อย่างชัดเจน
(๔) จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกขั้นตอนตามเวลาที่แจ้งในประกาศฯ หากพบว่า
การจัดเตรียมไม่เป็นไปตามที่กำหนด เจ้าหน้า ที่ดำเนินการสอบจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบ
ที่จะต้องจัดเตรียมให้พร้อม
(๕) จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ดำเนินการสอบ
(๖) ห้ามนำตำรา หนังสือ และเอกสารอื่นใดไปใช้ในระหว่างการสอบสัมภาษณ์
(๗) การกระทำการอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับ
การยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
(๘) ห้ามกระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบสัมภาษณ์ผ ่ าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน และไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ หรือผู้ใดบันทึก ทำซ้ำ
ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งภาพและเสียง หรือใส่ภาพพื้นหลัง (Background) ในขณะสอบสัมภาษณ์
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดในขณะทำการสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะ
บุคคลระหว่างผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันกับสำนักงาน ก.พ. เท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต
และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
(๙) ต้ อ งเชื ่ อ ฟั ง และปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำสั ่ ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่
ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
(๑๐) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอกและ
ไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
(๑๑) ต้ อ งอยู ่ ใ นห้ อ งสอบจนเสร็จ สิ้ น การสอบสัม ภาษณ์ห รื อ ได้ร ับ อนุ ญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจึงจะออกจากห้องสอบได้

๕
(๑๒) จะต้องพร้อมรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.พ. หรือคณะกรรมการ
ประเมินความเหมาะสมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาที่กำหนด
(๑๓) หากไม่รายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานทีท่ ี่กำหนด หรือประสบข้อขัดข้อง
ในการใช้งานระบบ Zoom Meeting จนไม่อาจดำเนินการต่อไป หรือสำนักงาน ก.พ. ไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิ
เข้าสอบได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิการเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้
หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบหรือให้ยุติการสอบและคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ อาจพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มี
สิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
๔. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการบรรจุเข้ารับราชการ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
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
https://personnel-ocsc.job.thai.com และจะบรรจุ ผ ู ้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เ ข้ า รั บ ราชการในวั น จั น ทร์ ที่
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หากผู้มีสิทธิเข้ าสอบรายใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายนั้นเป็นผู้สละสิทธิในการเข้าสอบ หรือ
ปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ
ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังมี
การแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ดังนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะติดตามให้ทราบประกาศดังกล่าว
ข้างต้น และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(ลงชื่อ) ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)
เลขาธิการ ก.พ.
สำเนาถูกต้อง
(นางสาวชุตินันท์ ผดุงกิ่งตระกูล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
๖ มกราคม ๒๕๖๕

๖
เอกสารแนบท้ายประกาศ

ขั้นตอนและรายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)
ขั้นตอน
รายละเอียด
- สำนักงาน ก.พ. จะจัดส่งลิงก์ URL รวมถึง Meeting ID และ Passcode เพื่อเข้าสู่
ก่อนการสัมภาษณ์
ระบบ Zoom Meeting ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ของผู้เข้าสอบ
ตามที่อยู่อีเมลที่ได้ระบุ ไว้ในใบสมัครสอบ ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
หากไม่ได้รับอีเมลโปรดติดต่อผู้ประสานงาน ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๓๒๑, ๖๓๑๔
- ผู้เข้าสอบจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับการสอบ เช่น คอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง และ
ไมโครโฟน ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มี
ความเร็วสามารถถ่ายทอดการสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียงอย่างชัดเจน ใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการสอบสัมภาษณ์ (ตั้งแต่การรายงานตัวเพื่อแสดงตน
จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการสัมภาษณ์) และติดตั้งระบบโปรแกรม Zoom Meeting
ในอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งศึกษาการใช้งานให้มีความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์
- ผู้ เข้าสอบจัดเตรียมสถานที่ที่เป็นพื้นที่ปิดไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกในบริ เ วณ
ดังกล่าว และจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้สามารถมองเห็นผู้เข้าสอบได้อย่าง
ชัดเจน อย่างน้อยครึ่งตัวในขณะสอบสัมภาษณ์
การทดสอบระบบ
- ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าทดสอบระบบตามลิงก์ URL หรือเข้าระบบผ่าน Meeting ID
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
และ Passcode ที่เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ส่งให้ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
(e - mail) ของผู้เข้าสอบ
วันสัมภาษณ์
- ผู้เข้าสอบคลิกลิงก์ URL หรือ เข้าผ่าน Meeting ID และ Passcode ที่ได้รับ
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) เพื่อเข้าสู่ระบบ Zoom Meeting โดยให้
ขั้นตอนที่ ๑
ตั้งชื่อเข้าระบบเป็นเลขประจำตัวสอบ ตามด้วย ชื่อ - นามสกุล (ตัวอย่างเช่น
การรายงานตัวเพื่อแสดงตน
๖๔๒๑๔๐๐๑๐ สดใส ร่าเริง) และเปิด Video ให้เห็นหน้าผู้เข้าสอบได้อย่า ง
รอบเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ชัดเจนพร้อ มกั บ แสดงบั ตรประจำตัว ประชาชน หรือบัตรอื่ น ที่ ก ำหนดไว้ ใ น
รอบบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ประกาศ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน เพื่อยืนยัน
ตัวตนในการเข้าสอบ และรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
ขั้นตอนที่ ๒
- เมื่อรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าสอบจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
การรอก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบสัมภาษณ์
ชั้นตอนที่ ๓
- เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะอนุญาตให้ ผู้เข้าสอบเข้าห้อง
การเข้าห้องสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ครั้งละ ๑ คน (โดยเรียงตามเลขประจำตัวสอบ)
- เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ให้ผู้เข้าสอบกด Leave meeting เพื่อออกจาก
ระบบ Zoom Meeting หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะเรียกผู้เข้าสอบ
ลำดับถัดไปเข้าสอบสัมภาษณ์

