
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. 
----------------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นั้น  

 บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  
และข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังต่อไปนี้ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 
๑  ๖๒๒๑๒๐๒๘๓ นางสาวเบญจมาศ ศรีทอง 
๒  ๖๒๒๑๒๐๑๑๑ นางสาวนริศรา อรุณฤกษ์ 
๓  ๖๒๒๑๒๐๐๐๙ นางสาวทิพวรรณ ทองล้น 
๔  ๖๒๒๑๒๐๐๐๕ นางสาวกริ่มกมล ถาวร 
๕  ๖๒๒๑๒๐๑๙๓ นางสาวอริสรา ตั้งสกุล 
๖  ๖๒๒๑๒๐๐๗๗ นางสาวประภัสสร อารมย์สุข 
๗  ๖๒๒๑๒๐๐๒๗ นางสาวพัชรี ง้าวไข่น้ำ 
๘  ๖๒๒๑๒๐๒๒๓ นางสาววิลาสิน ี สงกุมาร 
๙  ๖๒๒๑๒๐๐๐๒ นางสาวไอรดา บุญมาวงค์ 

๑๐  ๖๒๒๑๒๐๑๗๒ นายปานิสรา นิลกำแหง 
๑๑  ๖๒๒๑๒๐๑๐๙ นางสาวอังคนางค์ จ้อยเกิด 
๑๒  ๖๒๒๑๒๐๓๐๕ นางสาวนพสร สุขแก้ว 
๑๓  ๖๒๒๑๒๐๒๗๙ นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์ 
๑๔  ๖๒๒๑๒๐๒๓๐ นางสาวพิมพ์ชนก กันธิยะ 
๑๕  ๖๒๒๑๒๐๑๗๓ นางฐิติมา จุฬะแพทย์ 
๑๖  ๖๒๒๑๒๐๐๗๔ นางสาวกนกพร เปรมทอง 
๑๗  ๖๒๒๑๒๐๑๘๑ นางพจนีย์ สัมฤทธิ์รินทร์ 
๑๘  ๖๒๒๑๒๐๒๐๔ นางดนิตสา งามวิไล 
๑๙  ๖๒๒๑๒๐๑๓๗ นางสาวกนกกร ปัญญาประชุม 
๒๐  ๖๒๒๑๒๐๑๙๖ นางสาวพรทิพย์ รักษาชล 
๒๑  ๖๒๒๑๒๐๑๐๖ นางสาวจิตติมา จิณาวัลย์ 
๒๒  ๖๒๒๑๒๐๒๙๓ นางเยาวลักษณ์ อิทธิวิบูลย์ 

  
 
 

 



๒ 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 
๒๓  ๖๒๒๑๒๐๐๒๑ นางสาววิชุดา ทองทวี 
๒๔  ๖๒๒๑๒๐๐๗๙ นางสาวศศิธร ตะกรุดทอง 
๒๕  ๖๒๒๑๒๐๐๗๐ นางสาวสัญญารักษ์ ไวคงคา 
๒๖  ๖๒๒๑๒๐๑๙๕ นางสาวอัจฉราภรณ์ วิรากร 
๒๗  ๖๒๒๑๒๐๒๑๕ นายธนกฤษ แสนเชียงเนา 
๒๘  ๖๒๒๑๒๐๒๘๙ นางสาวสุนันทา สายปั้นเหน่ง 
๒๙  ๖๒๒๑๒๐๐๘๙ นางกาญจนา กันทวัง 
๓๐  ๖๒๒๑๒๐๑๓๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิง มัญชรี ก้อนทอง 
๓๑  ๖๒๒๑๒๐๐๗๓ นางสาวสุภาภรณ์ ปัญญาแก้ว 
๓๒  ๖๒๒๑๒๐๐๕๔ นางสาวมณีรัตน์ สิริสุข 
๓๓  ๖๒๒๑๒๐๐๘๔ นางสาวกนกวรรณ โพเกตุ 
๓๔  ๖๒๒๑๒๐๐๙๘ นางสาวจำนงค์ สาลีวงษ์ 
๓๕  ๖๒๒๑๒๐๐๓๔ นายวรุณ เปลี่ยนแสง 
๓๖  ๖๒๒๑๒๐๐๑๑ นางสาวพรพรรณ ใจวงค์ 
๓๗  ๖๒๒๑๒๐๑๘๔ นางสาวดาว แสงงาม 
๓๘  ๖๒๒๑๒๐๐๙๔ นางสาวดวงสมร พุทธโคตร 
๓๙  ๖๒๒๑๒๐๑๕๖ นางสาวรุ่งอรุณ บุญเรือง 
๔๐  ๖๒๒๑๒๐๐๔๐ นางรัชต์รวีย์ จักษุสุวรรณ 
๔๑  ๖๒๒๑๒๐๑๔๑ นางสาววายุริน ศรีเพียงจันทร์ 
๔๒  ๖๒๒๑๒๐๐๓๘ นางสาวพชรพรพรรณ สอนหาจักร 
๔๓  ๖๒๒๑๒๐๐๕๙ นางสาววรัญญา แก่นคูณ 
๔๔  ๖๒๒๑๒๐๐๔๖ นางสาวณัฐชนก ตันฑเตมีย์ 
๔๕  ๖๒๒๑๒๐๐๒๙ นางสาวจันธิมา มีงาน 
๔๖  ๖๒๒๑๒๐๑๖๗ นางสาวพิชชาพร คำหน้อย 

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า 

 ๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน 
ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

 ๒. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ  
  ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 
  ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันและเวลาที่กำหนด 



๓ 
 

  ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง 
ในตำแหน่งที่สอบได้  
  ๒.๔ ผู้นั้นไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ของสำนักงาน ก.พ. 
เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ไม่รับโอน  
  ๒.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี  
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน  

 ๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบ  
รายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ ๑ – ๑๑ มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที ่สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
         (ลงชื่อ)       พัชรภากร  เทวกุล 
          (หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
           เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 

 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางนงเยาว์  อรุณศิริวงศ์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


