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เอกสารแนบ 
ล ำดับที ่ เรียน 

1.  อธิบดีกรมธนารักษ ์
2.  อธิบดีกรมศุลกากร 

3.  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
4.  อธิบดีกรมสรรพากร 

5.  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

6.  ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

7.  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
8.  อธิบดีกรมชลประทาน 

9.  อธิบดีกรมประมง 
10.  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

11.  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

12.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

13.  อธิบดีกรมหม่อนไหม 
14.  เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
15.  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

16.  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 
17.  เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
18.  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

19.  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
20.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า 

21.  อธิบดีกรมป่าไม้ 
22.  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

23.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
24.  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

25.  อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
26.  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

27.  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

28.  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
29.  อธิบดีกรมการปกครอง 

30.  อธิบดีกรมท่ีดิน 
31.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

32.  ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

33.  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ล ำดับที ่ เรียน 

34.  เลขาธิการส านักงานประกันสังคม 
35.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

36.  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
37.  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

38.  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
39.  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

40.  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
41.  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
42.  ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

43.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
44.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

45.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

46.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
47.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

48.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สวนราชการ (กรม)

64001 นายดิษย  มณพีิทักษ นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ กรมธนารักษ

64002 นางสาวฐิตาพร  ธราพร นักประเมินราคาทรัพยสินปฏิบัติการ กรมธนารักษ

64003 นางสาววริศา  เกตุสําเภา นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

64004 นายจักรกฤษณ  สุใจแกว นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

64005 นางสาวมณฑาทิพย  เอี่ยมผองใส นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

64006 นางสาวพิมพชนก  เก้ือกูลพิทกัษ นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

64007 นายณัฐ  เมฆานุรัตน นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

64008 นางพรภวิษย  รัชตสุวรรณ นิติกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

64009 นางสาวชุติกาญจน  เฟองภักดี เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

64010 นางสาวพิชามญชุ  ประสิทธิ์สมบัติ เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

64011 นายชัยวัฒน  หาญพิทักษพงศ เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

64012 นายวิทยา  เทียมสุข นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ กรมชลประทาน

64013 นางสาวจูงจิตต  เกิดแกน นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ กรมประมง

64014 นางสาวลัทธพรรณ  เฮงตระกูล นายสัตวแพทยชํานาญการ กรมปศุสัตว

64015 นางสาวศุภลักษณ  ดาโสม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

64016 นายสราวุธ  อาทยะกุล นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

64017 นายอนุตร  บูรณพานิชพันธุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมสงเสริมการเกษตร

64018 นางสาวสุมนา  มงคลสินธุ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมสงเสริมการเกษตร

64019 นางสาวศิรส  สุวรรณมณี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมสงเสริมการเกษตร

64020 นางสาวทิพาพร  มั่นคง นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ กรมหมอนไหม

64021 นางสาวกานต  นาควิบูลยวงศ นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

64022 นางสาวพัสตราภรณ   ไสลสุข นักวิเคราะห นโยบาย และ แผน ชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

64023 นางสาวสรวงสุดา  อรุณนพรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

64024 นายนรินทร  จาตุรพิศานุกูล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมการขนสงทางราง

64025 นางสาวเต็มสิริ  ขําทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

64026 นางสาวรุจิเรข  ราชบุรี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ

สรุปรายชื่อขาราชการผูมีคุณสมบัติเขารับการประเมินคุณลักษณะที่พงึประสงคโดยแบบประเมินสมรรถนะ สํานักงาน ก.พ.
 เพื่อเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงรุนท่ี 17 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคารสโมสร สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑

หนาที่ 1/๓



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สวนราชการ (กรม)

64027 นางสาวดิษยอร  อิทธิอริยสุนทร นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

64028 นางสาวศศิกานต  เจริญสัตยสิริ นักอุทกวิทยาชํานาญการ กรมทรัพยากรน้ํา

64029 นายคมสัน  เรืองฤทธิ์สาระกุล นักวิชาการปาไมชํานาญการ กรมปาไม

64030 นางสาววสุเนตร  รัตนสุวรรณศรี นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

64031 นางสาวภรณนภัส  ภัคคกาญจนพัฒน นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

64032 นางสาวนัฐกานต  สุตนนท นักวิชาการปาไมชํานาญการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

64033 นายลัญจกร  สุขสวัสดิ์ นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

64034 นายรัชชานนท  ชะบา นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

64035 นางสาวมนสัธยา  แตงโสภา นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

64036 นายปริวัฒน  วงษศรีรักษา วิศวกรปโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

64037 นางสาวกัลยกร  เถ่ือนคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

64038 นายสรวุฒ ิ นิจสุนกิจ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน

64039 นางสาววรัญญา  สุวรรณสิงห นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชํานาญการ กรมทรพัยสินทางปญญา

64040 นายตะวันสองแสง  การยกวินพงศ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชํานาญการ กรมทรัพยสินทางปญญา

64041 นางสาวฤณธาร  แสงไสย นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ กรมทรัพยสินทางปญญา

64042 นางสาวกรกช  กองกันภัย นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการคา

64043 นายณัฐวัชร  อุนจิตรเลศิ นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการคา

64044 นายศตวรรต  ทรงลักษณ เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ กรมการปกครอง

64045 นางสาวปยวรรณ  บรรพชาติ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน

64046 นายณัฏฐกร  วัธโท นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

64047 นายวีระศักดิ์  คิดการ นักนิติวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร

64048 นางสาวสมฤทัย  สัตยมั่น นักนิติวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร

64049 นางสาวพลอยรุง  นพสุวรรณ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

64050 นางสาวสุภนิตย  ปราบณรงค นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ สํานักงานประกันสังคม

64051 นางสาวเพ็ญพิชชา  ถาวงศ นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

64052 นางสาวกรณกิา  กุลบุตร นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

64053 นายปยะวัฒน  แปงพ๊ัวะ นกัวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

64054 นายกฤตานน  จําปาแพง นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

64055 นายณภัทร  คูสุวรรณ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ

หนาที่ 2/๓



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สวนราชการ (กรม)

64056 นายพชร  เหมาะสมัย เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64057 นางสาวรจิตพรรณ  จันทราช เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

64058 นายเลิศศักดิ์  รุงเหมือนพร นายแพทยชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

64059 นางสาวนฤมล  บุญญวงศ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

64060 นายพัทธวรงค  ไพรัตน นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

64061 นางสาวผุสดี  ลิ่วเรื่องสุวรรณ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

64062 พันตํารวจโท นรินทร  เพชรทอง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

64063 นายเจนณรงค  การะเกษ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

64064 นางสาววัชรติยา  วัชโรบล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ

64065 นายศิริศักดิ์  วิทยานิติพงษ นักการขาวชํานาญการ สํานักขาวกรองแหงชาติ

64066 นางสาวเบญจกุล  วงศภาคํา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

64067 นางสาวถิรนันท  ปลอบโยน นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

64068 นายฉัตรวิชช  ภัทรศลิสุนทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ

64069 นางสาวสรัลณัท  ชวนะศักดิ์ นักวิเคราะห นโยบาย และ แผน ชํานาญการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ

64070 นางสาวเขมจิรา  เกียรติวัชรชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ

64071 นางสาวจิดาภา  พวงดอกไม นกัวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

64072 นางสาวอุษยาทร  ชะระภิญโญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

64073 นางสาวพรธีรา  โอสถธนากร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หนาที่ 3/๓



เลขท่ีสอบ ช่ือ - นามสกุล วัน - เวลา
64001 นายดิษย์  มณีพิทักษ์

64002 นางสาวฐิตาพร  ธราพร

64003 นางสาววริศา  เกตุส าเภา

64004 นายจักรกฤษณ์  สุใจแก้ว

64005 นางสาวมณฑาทิพย์  เอ่ียมผ่องใส

64006 นางสาวพิมพ์ชนก  เก้ือกูลพิทักษ์

64007 นายณัฐ  เมฆานุรัตน์

64008 นางพรภวิษย์  รัชตสุวรรณ

64009 นางสาวชุติกาญจน์  เฟ่ืองภักดี

64010 นางสาวพิชามญช์ุ  ประสิทธ์ิสมบัติ

64011 นายชัยวัฒน์  หาญพิทักษ์พงศ์

64012 นายวิทยา  เทียมสุข

64013 นางสาวจูงจิตต์  เกิดแก่น

64014 นางสาวลัทธพรรณ  เฮงตระกูล

64015 นางสาวศุภลักษณ์  ดาโสม

64016 นายสราวุธ  อาทยะกุล

64017 นายอนุตร  บูรณพานิชพันธ์ุ

64018 นางสาวสุมนา  มงคลสินธ์ุ

64019 นางสาวศิรส  สุวรรณมณี

64020 นางสาวทิพาพร  ม่ันคง

64021 นางสาวกานต์  นาควิบูลย์วงศ์

64022 นางสาวพัสตราภรณ์   ไสลสุข

64023 นางสาวสรวงสุดา  อรุณนพรัตน์

64024 นายนรินทร์  จาตุรพิศานุกูล

64025 นางสาวเต็มสิริ  ข าทอง

64026 นางสาวรุจิเรข  ราชบุรี

64027 นางสาวดิษย์อร  อิทธิอริยสุนทร

64028 นางสาวศศิกานต์  เจริญสัตย์สิริ

64029 นายคมสัน  เรืองฤทธ์ิสาระกุล

64030 นางสาววสุเนตร  รัตนสุวรรณศรี

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒

ก าหนดการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยแบบประเมินสมรรถนะ ส านักงาน ก.พ. 
เพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงรุ่นท่ี ๑๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารสโมสร ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๑๕๖๔

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
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เลขท่ีสอบ ช่ือ - นามสกุล วัน - เวลา
64031 นางสาวภรณ์นภัส  ภัคคกาญจนพัฒน์

64032 นางสาวนัฐกานต์  สุตนนท์

64033 นายลัญจกร  สุขสวัสด์ิ

64034 นายรัชชานนท์  ชะบา

64035 นางสาวมนัสธยา  แตงโสภา

64036 นายปริวัฒน์  วงษ์ศรีรักษา

64037 นางสาวกัลยกร  เถ่ือนค า

64038 นายสรวุฒิ  นิจสุนกิจ

64039 นางสาววรัญญา  สุวรรณสิงห์

64040 นายตะวันส่องแสง  การย์กวินพงศ์

64041 นางสาวฤณธาร  แสงไสย์

64042 นางสาวกรกช  กองกันภัย

64043 นายณัฐวัชร์  อุ่นจิตรเลิศ

64044 นายศตวรรต  ทรงลักษณ์

64045 นางสาวปิยวรรณ  บรรพชาติ

64046 นายณัฏฐกร  วัธโท

64047 นายวีระศักด์ิ  คิดการ

64048 นางสาวสมฤทัย  สัตย์ม่ัน

64049 นางสาวพลอยรุ้ง  นพสุวรรณ

64050 นางสาวสุภนิตย์  ปราบณรงค์

64051 นางสาวเพ็ญพิชชา  ถาวงศ์

64052 นางสาวกรณิกา  กุลบุตร

64053 นายปิยะวัฒน์  แปงพ๊ัวะ

64054 นายกฤตานน  จ าปาแพง

64055 นายณภัทร  คูสุวรรณ์

64056 นายพชร  เหมาะสมัย

64057 นางสาวรจิตพรรณ  จันทราช

64058 นายเลิศศักด์ิ  รุ่งเหมือนพร

64059 นางสาวนฤมล  บุญญวงศ์

64060 นายพัทธวรงค์  ไพรัตน์

วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
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เลขท่ีสอบ ช่ือ - นามสกุล วัน - เวลา
๖๔๐๖๑ นางสาวผุสดี  ล่ิวเร่ืองสุวรรณ

๖๔๐๖๒ พันต ารวจโท นรินทร์  เพชรทอง

๖๔๐๖๓ นายเจนณรงค์  การะเกษ

๖๔๐๖๔ นางสาววัชรติยา  วัชโรบล

๖๔๐๖๕ นายศิริศักด์ิ  วิทยานิติพงษ์

๖๔๐๖๖ นางสาวเบญจกุล  วงศ์ภาค า

๖๔๐๖๗ นางสาวถิรนันท์  ปลอบโยน

๖๔๐๖๘ นายฉัตรวิชช์  ภัทรศิลสุนทร

๖๔๐๖๙ นางสาวสรัลณัท  ชวนะศักด์ิ 

๖๔๐๗๐ นางสาวเขมจิรา  เกียรติวัชรชัย

๖๔๐๗๑ นางสาวจิดาภา  พวงดอกไม้

๖๔๐๗๒ นางสาวอุษยาทร  ชะระภิญโญ

๖๔๐๗๓ นางสาวพรธีรา  โอสถธนากร

วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒ 

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ  
ส านักงาน ก.พ. เพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นท่ี ๑๗  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามค าส่ัง ระเบียบ และวิธีการประเมินอย่างเคร่งครัด 

๒. ขอใหผู้้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

    ๒.๑ แต่งกายให้ สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมเช่นเดียวกับการปฏิบั ติราชการปกติ 
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ท่ีสวมกางเกงขาส้ัน เส้ือไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน 

 ๒.๒ ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ 
และเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับ 
การประเมินจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน  กรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ นามสกุล หลังจากกรอกระบบรับสมัครไปแล้ว 
ในวันประเมินให้น าส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ นามสกุล พร้อมลงนามก ากับรับรองส าเนาถูกต้อง ส่งให้เจ้าหน้าท่ี
ขณะลงนามเข้ารับการประเมิน หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินโดยเด็ดขาด 

 ๒.๓ ควรไปถึงสถานท่ีจัดการประเมินก่อนเริ่มการประเมินอย่างน้อย ๓๐ นาที และเข้าสถานท่ี
ประเมินได้ หลังจากเจ้าหน้าท่ีตรวจ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และอุปกรณ์ 
ท่ีอนุญาตให้น าเข้าได้ หากเร่ิมการประเมินแล้วจะไม่อนุญาตให้ผู้มาสายเข้าสถานที่ประเมิน 

  ๒.๔ อนุญาต ให้น าเฉพาะปากกา ดินสอท่ีมีความด าเท่ากับ ๒ บีหรือมากกว่า ยางลบ  
กล่องใส่อุปกรณ์เขียนตอบแบบใส ส าหรับกระเป๋าเงิน (ใบเล็ก) และโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ) ท่ีปิดเครื่องแล้ว 
สามารถน าเข้าสถานท่ีประเมินได้โดยวางไว้ใต้เก้าอี้ท่ีนั่ง  

  ๒.๕ ผู้เข้ารับการประเมินต้องนั่งตามท่ีนั่งและสถานท่ีท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้ ผู้ท่ีนั่งผิดท่ี 
จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 

  ๒.๖ ผู้เข้ารับการประเมินต้องปฏิบัติตามค าส่ังและค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีโดยเคร่งครัด  
เมื่ออยู่ระหว่างการประเมิน ห้ามพูดคุยหรือติดต่อส่ือสารกับผู้เข้ารับการประเมินรายอื่น  

 ๒.๗ ห้ามน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ หรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบประเมิน
สมรรถนะ ส านักงาน ก.พ. ออกจากสถานท่ีประเมิน 

 ๒.๘ เมื่อหมดเวลาแล้ว ให้หยุดท าแบบประเมินสมรรถนะ ส านักงาน ก.พ. โดยทันที  
และรอจนกว่าเจ้าหน้าท่ีจะเก็บและนับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบครบถ้วน จึงอนุญาตให้ออกจากสถานท่ี
ประเมินได้ 

 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมิน หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน และส านักงาน ก.พ. อาจพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนการประเมินครั้งนี้ได้ 

 

 
 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๓ 



๒ 
 

ข้อปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ในวันประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคฯ์ 

๑. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างการประเมิน 

๒. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร ในระหว่างรอเข้ารับการประเมิน 

๓. หากเคยมีอาการ หรือมีอาการไข้สูง ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หรืออาการอื่นใดท่ีผิดปกติในวันประเมิน  
ขอใหแ้จ้งเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ก.พ. ทราบ  

 ท้ังนี้  ส านักงาน ก.พ. จะด าเนินการตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ/วัดไข้ ณ จุดตรวจ 
คัดกรองหน้าประตูทางเข้าส านักงาน ก.พ. พร้อมติดสติกเกอร์เมื่อผ่านจุดตรวจคัดกรอง และ ผู ้เข ้าร ับ 
การประเมินจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือท าความสะอาดก่อนเข้ารับการประเมินด้วย 
 

********************************************** 
 


