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ประกาศสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล 

ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
ชั้นคุณวุฒิ 4 และ 5 รอบสอบ 1/2564 

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้จัดสอบประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 1/2564 ชั้นคุณวุฒิ  3, 4, 5 และ 6 ใน       
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น 
 บัดนี้การทดสอบและการพิจารณาคะแนนสอบได้สิ้นสุดลงแล้ว สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ชั้นคุณวุฒิ 4 และ 5 ตลอดจน ก าหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ให้ทราบ ดังนี้ 
 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  

ชั้นคุณวุฒิ 4    
 6401040010 นางสาววิภาพร อุปถัมชาติ บริหารค่าตอบแทน 
 6401040011 นางปวีณา กาญจนัษฐิติ  พนักงานสัมพันธ์ 
 6401040016 นางปัทมา บุญเกียรติ  เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 6401040017 นางสาวปัทวี อุบลรัตน์  เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 6401040018 นางสาวณัฐสุพา โพธิประสาท เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 6401040019 นางสาวพัชริดา เอ่ียมสุนทรชัย เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 6401040021 นางสาวภัสราภรณ์ แหนบนาค เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 6401040022 นายพิชิตชัย ใบสุวรรณ  วางแผนอัตราก าลัง 
 6401040024 นางสมฤดี สาโมลี  บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 6401040025 นางสาวณัฐธยาน์  เนาว์รุ่งโรจน์ บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 6401040026 นางสาวหทัยรัตน์  จิรรวมแสง บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 6401040027 นางสาวน้ าทิพย์ กอนันทา  บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 6401040030 นางสาวอรนิภา นิยมสถาปัตย์ พัฒนาองค์การ 
 6401040031 นางสาวณัฐธิดา  ออมสิน  พัฒนาองค์การ 
 6401040032 นางสาวปถิตา ชูพันธ์ดิลก  พัฒนาองค์การ 
  



 

2 

 

 

 
ชั้นคุณวุฒิ 5 
 6401050002 นายสรวิศ กิ่งโก ้   บริหารงานบุคคล 
 

ข) ก าหนดการสอบสัมภาษณ์  
 การสอบสัมภาษณ์ จัดสอบในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีตารางการ
สอบสัมภาษณ์ดังนี้ 

- ชั้นคุณวุฒิ 4   
วันที่ 11 มิถุนายน 2564  

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล สาขา 
ชั้น

คุณวุฒิ 
เวลา 

6401040010 นางสาววิภาพร อุปถัมชาติ บริหารค่าตอบแทน 4 08.30-09.30 น. 

6401040011 นางปวีณา กาญจนัษฐิติ พนักงานสัมพันธ์ 4 09.30-10.30 น. 

6401040018 นางสาวณัฐสุพา โพธิประสาท เรียนรู้และพัฒนา 4 10.30-11.30 น 

6401040019 นางสาวพัชริดา เอ่ียมสุนทรชัย เรียนรู้และพัฒนา 4 11.30-12.30 น 

6401040026 นางสาวหทัยรัตน์  จิรรวมแสง บริหารความก้าวหน้ 4 13.30-14.30 น. 

6401040031 นางสาวณัฐธิดา  ออมสิน  พัฒนาองค์การ 4 14.30-15.30 น. 

 

- ชั้นคุณวุฒิ 5    
วันที่ 11 มิถุนายน 2564  

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล สาขา 
ชั้น

คุณวุฒิ 
เวลา 

6401050002 นายสรวิศ กิ่งโก้   บริหารงานบุคคล 5 15.30-17.30 น. 
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- ชั้นคุณวุฒิ 4   
วันที่ 15 มิถุนายน 2564  

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล สาขา 
ชั้น

คุณวุฒิ 
เวลา 

6401040016 นางปัทมา บุญเกียรติ เรียนรู้และพัฒนา 4 09.00-10.00 น. 

6401040017 นางสาวปัทวี อุบลรัตน์ เรียนรู้และพัฒนา 4 10.00-11.00 น. 

6401040021 นางสาวภัสราภรณ์ แหนบนาค เรียนรู้และพัฒนา 4 11.00-12.00 น. 

6401040022 นายพิชิตชัย ใบสุวรรณ วางแผนอัตราก าลัง 4 13.00-14.00 น. 

6401040024 นางสมฤดี สาโมลี บริหารความก้าวหน้า 4 14.00-15.00 น. 

6401040025 นางสาวณัฐธยาน์  เนาว์รุ่งโรจน์ บริหารความก้าวหน้า 4 15.00-16.00 น. 

 
- ชั้นคุณวุฒิ 4   
วันที่ 16 มิถุนายน 2564  

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล สาขา 
ชั้น

คุณวุฒิ 
เวลา 

6401040027 นางสาวน้ าทิพย์ กอนันทา  บริหารความก้าวหน้า 4 09.00-10.00 น. 

6401040030 นางสาวอรนิภา นิยมสถาปัตย์ พัฒนาองค์การ 4 10.00-11.00 น. 

6401040032 นางสาวปถิตา ชูพันธ์ดิลก พัฒนาองค์การ 4 11.00-12.00 น. 

หมายเหตุ  

     ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  จะได้ลิงค์การสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมลโดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งรายละเอียดและ
ขั้นตอนให้ท่านทราบ ลิงค์ดังกล่าวจะสามารถใช้ในช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
 

ค) รูปแบบการสอบสัมภาษณ์  
1) ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะถูกสัมภาษณ์โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์ 2 คน  
2) การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ให้โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์ 2 คนผลการสอบสัมภาษณ์

คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน โดยผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ต้องได้การพิจารณาผล ผ่านเป็นเอกฉันท์ 
จากกรรมการทั้ง 2 คน  
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ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตาม ระเบียบ  ดังนี้  

1) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน และ เวลาในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

2) ต้องน าส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนา มาที่ THAILAND HRCI      
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ งประเทศไทย เลขที่  2/6 ,2/7 ซอยลาดพร้าว113                     
(ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ก่อนวัน
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หากไม่ได้น าส่ง กรรมการ หรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบสัมภาษณ์ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ก็
ได้ 

3)  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน และ เวลา ที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

จ) การประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเพ่ือรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการรับรอง เพ่ือเสนอรายชื่อต่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน แล้ว
จึงจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  ทางเว็บไซด์ 
www.pmat.or.th/hrci  ต่อไป 

ฉ) การจัดส่งผลคะแนนการทดสอบของผู้สมัครทุกคนทั้งท่ีผ่านและไม่ผ่านการประเมิน จะมีการจัดส่งถึง
ผู้สมัครเป็นรายบุคคล ต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

   
 

                                         
 นายพิบูลย์  ธาระพุทธิ 

                                         ประธานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 
 

http://www.pmat.or.th/hrci

