
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ 
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

----------------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) โดยดำเนินการสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น  

 บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของสำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว  
จึงขอประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื ่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตาม  
เลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

๖๕๔๑๑๐๐๐๑ นายอัคคเดช ประทีปแก้ว 
๖๕๔๑๑๐๐๐๕ นางสาวกิตติพร ถิระโคตร 
๖๕๔๑๑๐๐๐๖ นางสาวภัทราพร คำจินดา 
๖๕๔๑๑๐๐๑๑ นางสาวเจนนินทร์ สารีคำ 
๖๕๔๑๑๐๐๑๕ นางสาวภัสวัน เณรบำรุง 
๖๕๔๑๑๐๐๑๗ นายชัยทัต รัตนภักดี 
๖๕๔๑๑๐๐๑๘ นางสาวปุณิกา พัฒนกุล 
๖๕๔๑๑๐๐๑๙ นายพุฒิพล นาคะรังษี 
๖๕๔๑๑๐๐๒๒ นางสาวชนาภา บำรุงชัย 
๖๕๔๑๑๐๐๒๔ นางสาวกันธิชา กันธวัง 
๖๕๔๑๑๐๐๒๙ นางสาวธนวรรณ พยัคฆ์ทัศน์ 
๖๕๔๑๑๐๐๓๖ นางสาววิชชุดา วัฒนาสันติกุล 
๖๕๔๑๑๐๐๔๔ นางสาวณัฐชยา ปัญญาใจ 
๖๕๔๑๑๐๐๔๗ นางสาวณัฐกานต์ สรรค์ศุภศิริกุล 
๖๕๔๑๑๐๐๔๘ นางสาวกวินดา เสถียรกานนท์ 

  
 
 

 



๒ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

๖๕๔๑๑๐๐๔๙ นางสาวสุขสันต์ จันทร์งาม 
๖๕๔๑๑๐๐๕๒ นางสาวจิณัฐตา ทองปิ่นแก้ว 
๖๕๔๑๑๐๐๕๔ นางสาวสุธิดา เงินยวง 
๖๕๔๑๑๐๐๕๗ นายต้นตระการ ตั้งบริบูรณ์สุข 
๖๕๔๑๑๐๐๕๙ นายจักรพันธ์ จันละมูล 
๖๕๔๑๑๐๐๖๒ นางสาวอัญชลี เรืองเดช 
๖๕๔๑๑๐๐๖๓ นางสาวจิณณ์ณิชา สุคำวังชัยภักดิ์ 
๖๕๔๑๑๐๐๖๔ นายอธิษฐ์ รัตนเดช 
๖๕๔๑๑๐๐๖๘ นางสาวกฤติกา ไกรเดช 
๖๕๔๑๑๐๐๖๙ นางสาวศุภางค์ ศรีประโพธ 
๖๕๔๑๑๐๐๗๖ นางสาวลดานันท์ มั่นคง 
๖๕๔๑๑๐๐๗๘ นางสาวกมลวรรณ มั่นด ี
๖๕๔๑๑๐๐๗๙ นางสาวชินนภา รบไว 
๖๕๔๑๑๐๐๘๒ นางสาวอภิญญา สิงโสภา 
๖๕๔๑๑๐๐๘๘ นางสาวนัยนา มาประจง 
๖๕๔๑๑๐๐๙๒ นางสาวทิวากร แสร์สุวรรณ 
๖๕๔๑๑๐๐๙๖ นางสาวนภาพร ธะระณีวัฒน์ 
๖๕๔๑๑๐๐๙๘ นางสาวภัททิยา แสงโพธิ์ 
๖๕๔๑๑๐๑๐๐ นางสาวโสภีธิดา คำมา 
๖๕๔๑๑๐๑๐๒ นางสาวณัฐธิชา ศรีสุกใส 
๖๕๔๑๑๐๑๐๓ นางสาววรลักษณ์ แสงธาราทิพย์ 
๖๕๔๑๑๐๑๐๗ นางสาวพิชญา หอยสังฆ์ 
๖๕๔๑๑๐๑๐๙ นางสาวณิศรา หาญทวีทรัพย์ 
๖๕๔๑๑๐๑๑๒ นางสาวศิวพร โคปาละสุต 
๖๕๔๑๑๐๑๑๖ นางสาวกัญจนาภรณ์ ปิยะธรรม 
๖๕๔๑๑๐๑๑๗ นายทัตเทพ เตโชพิทยากูล 
๖๕๔๑๑๐๑๑๘ นายธวัชชัย ไกรศรีวรรธนะ 
๖๕๔๑๑๐๑๒๐ นายณัฐวัฒน์ พงศ์พัชราพันธุ์ 
๖๕๔๑๑๐๑๒๒ นางสาวชมอัชฌา พุกบ้านยาง 
๖๕๔๑๑๐๑๒๔ นางสาวศศวรรณ กลีบบรรจง 
๖๕๔๑๑๐๑๒๖ นายนิติ ลิ่มสถิตคงวิศาล 
๖๕๔๑๑๐๑๒๗ นางชลิดา พลอยประดับ 
๖๕๔๑๑๐๑๓๐ นายพิทักษ์ สุขสุราษฎร์ 



๓ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

๖๕๔๑๑๐๑๓๑ นางสาวกัณฑ์ศิษฏ์ฏา กิจวรรณ 
๖๕๔๑๑๐๑๓๒ นายนครินทร์ แก้วศรีงาม 
๖๕๔๑๑๐๑๓๓ นายมัตตัญญู แจ้งโถง 
๖๕๔๑๑๐๑๓๘ นายอานนท์ ไกรป๊อก 
๖๕๔๑๑๐๑๔๒ นางสาวทักษพร แก้วนนท์ 
๖๕๔๑๑๐๑๔๓ นายชวิศ คล้ายวิมุติ 
๖๕๔๑๑๐๑๔๙ นางสาวศุธินี บุนนาค 
๖๕๔๑๑๐๑๕๐ นางสาวกุลวดี คณาวิทยา 
๖๕๔๑๑๐๑๕๑ นางสาวพลอยไพลิน โชคสวัสดิ ์
๖๕๔๑๑๐๑๕๔ นายปิติพงศ์ บุปผไชย 
๖๕๔๑๑๐๑๕๕ นายวรกฤต ชื่นจิตต์ 
๖๕๔๑๑๐๑๕๗ นางสาวสตพร จุลช ู
๖๕๔๑๑๐๑๕๙ นางสาวยศวดี เพ็ญศิริวรทรัพย์ * 
๖๕๔๑๑๐๑๖๑ นางสาวกุลฑรีย์ สุวรรณภูมิ 
๖๕๔๑๑๐๑๖๓ นางสาวอารัชพร กระตุดเงิน 
๖๕๔๑๑๐๑๖๔ นางสาวเกวลี ศรีนคร 

หมายเหตุ ผู้ที่มีเครื่องหมาย * ท้ายชื่อ - นามสกุล จะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบ
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท สำเนาปริญญาบัตร และสำเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ ๒ ฉบับ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ภายใน
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถ้าไม่ดำเนินการภายในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้ไม่มี
สิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้ 

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 ๒.๑ กำหนดสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้ 

เลขประจำตัว

สอบ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

๖๕๔๑๑๐๐๐๑ - 
๖๕๔๑๑๐๑๖๔ 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว และส่งสำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙  
อาคารสำนักงาน ก.พ. 

๖๕๔๑๑๐๐๐๑ - 
๖๕๔๑๑๐๑๖๔ 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น.  ประเมินคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล 
(ให้เตรียมดินสอที่มีความเข้ม 2B หรือ
มากกว่า ยางลบ และปากกา มาด้วย) 

ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ 
อาคารสำนักงาน ก.พ. 
 



๔ 
 

เลขประจำตัว

สอบ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

๖๕๔๑๑๐๐๐๑ - 
๖๕๔๑๑๐๑๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  ประเมินความสามารถในการวิเคราะห์
และสรุปเหตุผล  
(โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม 
Microsoft Word ในการทำตอบ) 

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗ 
และห้องประชุม ๑ ชั้น ๙
อาคารสำนักงาน ก.พ.  
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ 
อาคาร ๓  

๖๕๔๑๑๐๐๐๑ - 
๖๕๔๑๑๐๐๔๙ 

๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(สัมภาษณ์) 

ห้องประชุม ๑  
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 
อาคารสำนักงาน ก.พ. 

๖๕๔๑๑๐๐๕๒ - 
๖๕๔๑๑๐๐๙๖ 

ห้องประชุม ๒  
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 
อาคารสำนักงาน ก.พ. 

๖๕๔๑๑๐๐๙๘ - 
๖๕๔๑๑๐๑๓๐ 

ห้องประชุม ๕ ชั้น ๔ 

อาคารสำนักงาน ก.พ. 

๖๕๔๑๑๐๑๓๑ - 
๖๕๔๑๑๐๑๖๔ 

ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ 
อาคารสำนักงาน ก.พ. 

๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ 
สำเนาหลักฐานอ่ืน 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 หรือบัตรประจำตัว
ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริง ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสาร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๓.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อหรือ 
ชุดกระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๓.๓ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ 



๕ 
 

 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. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ 
https://personnel-ocsc.job.thai.com และจะบรรจุผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในวันจันทร์ที ่  
๙ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 หากผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายนั้นเป็นผู้สละสิทธิในการเข้าสอบ หรือ
ปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ 
ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                                                        (ลงชื่อ)   ปิยวัฒน์  ศิวรักษ์ 

(นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง/พิมพ์................... 
ทาน...................... 
ตรวจ.................... 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวชุตินันท์  ผดุงกิ่งตระกลู) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 


