
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ. 
----------------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ไปแล้ว นั้น  

 บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  
และข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังต่อไปนี้ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ               ชื่อ – นามสกุล 
๑  ๖๕๔๑๑๐๐๗๙ นางสาวชินนภา   รบไว 
๒  ๖๕๔๑๑๐๐๑๗ นายชัยทัต   รัตนภักดี 
๓  ๖๕๔๑๑๐๐๖๓ นางสาวจิณณ์ณิชา   สุคำวังชัยภักดิ์ 
๔  ๖๕๔๑๑๐๐๑๕ นางสาวภัสวัน   เณรบำรุง 
๕  ๖๕๔๑๑๐๑๖๔ นางสาวเกวลี   ศรีนคร 
๖  ๖๕๔๑๑๐๐๖๘ นางสาวกฤติกา   ไกรเดช 
๗  ๖๕๔๑๑๐๑๔๙ นางสาวศุธินี   บุนนาค 
๘  ๖๕๔๑๑๐๑๑๒ นางสาวศิวพร   โคปาละสุต 
๙  ๖๕๔๑๑๐๑๐๒ นางสาวณัฐธิชา   ศรีสุกใส 

๑๐  ๖๕๔๑๑๐๐๔๗ นางสาวณัฐกานต์   สรรค์ศุภศิริกุล 
๑๑  ๖๕๔๑๑๐๐๔๔ นางสาวณัฐชยา   ปัญญาใจ 
๑๒  ๖๕๔๑๑๐๑๖๑ นางสาวกุลฑรีย์   สุวรรณภูมิ 
๑๓  ๖๕๔๑๑๐๑๐๓ นางสาววรลักษณ์   แสงธาราทิพย์ 
๑๔  ๖๕๔๑๑๐๑๓๒ นายนครินทร์   แก้วศรีงาม 
๑๕  ๖๕๔๑๑๐๐๙๒ นางสาวทิวากร   แสร์สุวรรณ 
๑๖  ๖๕๔๑๑๐๑๓๐ นายพิทักษ์   สุขสุราษฎร์ 
๑๗  ๖๕๔๑๑๐๑๒๗ นางชลิดา   พลอยประดับ 
๑๘  ๖๕๔๑๑๐๐๒๙ นางสาวธนวรรณ   พยัคฆ์ทัศน์ 
๑๙  ๖๕๔๑๑๐๑๒๔ นางสาวศศวรรณ   กลีบบรรจง 
๒๐  ๖๕๔๑๑๐๐๐๕ นางสาวกิตติพร   ถิระโคตร 
๒๑  ๖๕๔๑๑๐๑๔๒ นางสาวทักษพร   แก้วนนท์ 
๒๒  ๖๕๔๑๑๐๐๙๘ นางสาวภัททิยา   แสงโพธิ์ 

  
 
 

 



๒ 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ               ชื่อ – นามสกุล 
๒๓  ๖๕๔๑๑๐๑๑๖ นางสาวกัญจนาภรณ์   ปิยะธรรม 
๒๔  ๖๕๔๑๑๐๑๐๐ นางสาวโสภีธิดา   คำมา 
๒๕  ๖๕๔๑๑๐๑๕๕ นายวรกฤต   ชื่นจิตต์ 
๒๖  ๖๕๔๑๑๐๐๑๙ นายพุฒิพล   นาคะรังษี 
๒๗  ๖๕๔๑๑๐๐๖๔ นายอธิษฐ์   รัตนเดช 
๒๘  ๖๕๔๑๑๐๑๖๓ นางสาวอารัชพร   กระตุดเงิน 
๒๙  ๖๕๔๑๑๐๐๖๒ นางสาวอัญชลี   เรืองเดช 
๓๐  ๖๕๔๑๑๐๐๕๔ นางสาวสุธิดา   เงินยวง 
๓๑  ๖๕๔๑๑๐๐๐๑ นายอัคคเดช   ประทีปแก้ว 
๓๒  ๖๕๔๑๑๐๑๒๒ นางสาวชมอัชฌา   พุกบ้านยาง 
๓๓  ๖๕๔๑๑๐๐๙๖ นางสาวนภาพร   ธะระณีวัฒน์ 
๓๔  ๖๕๔๑๑๐๑๕๔ นายปิติพงศ ์  บุปผไชย 
๓๕  ๖๕๔๑๑๐๐๗๘ นางสาวกมลวรรณ   มั่นดี 
๓๖  ๖๕๔๑๑๐๑๕๗ นางสาวสตพร   จุลช ู
๓๗  ๖๕๔๑๑๐๑๓๑ นางสาวกัณฑ์ศิษฏ์ฏา   กิจวรรณ 
๓๘  ๖๕๔๑๑๐๑๕๐ นางสาวกุลวดี   คณาวิทยา 
๓๙  ๖๕๔๑๑๐๐๑๑ นางสาวเจนนินทร์   สารีคำ 
๔๐  ๖๕๔๑๑๐๐๒๒ นางสาวชนาภา   บำรุงชัย 
๔๑  ๖๕๔๑๑๐๐๗๖ นางสาวลดานันท์   มั่นคง 
๔๒  ๖๕๔๑๑๐๐๑๘ นางสาวปุณิกา   พัฒนกุล 
๔๓  ๖๕๔๑๑๐๑๕๑ นางสาวพลอยไพลิน   โชคสวัสดิ ์
๔๔  ๖๕๔๑๑๐๐๕๗ นายต้นตระการ   ตั้งบริบูรณ์สุข 
๔๕  ๖๕๔๑๑๐๑๑๗ นายทัตเทพ   เตโชพิทยากูล 
๔๖  ๖๕๔๑๑๐๐๓๖ นางสาววิชชุดา   วัฒนาสันติกุล 
๔๗  ๖๕๔๑๑๐๐๔๘ นางสาวกวินดา   เสถียรกานนท์ 
๔๘  ๖๕๔๑๑๐๑๓๓ นายมัตตัญญ ู  แจ้งโถง 
๔๙  ๖๕๔๑๑๐๐๕๙ นายจักรพันธ์   จันละมูล 
๕๐  ๖๕๔๑๑๐๑๓๘ นายอานนท ์  ไกรป๊อก 
๕๑  ๖๕๔๑๑๐๑๒๖ นายนิติ   ลิ่มสถิตคงวิศาล 
๕๒  ๖๕๔๑๑๐๐๖๙ นางสาวศุภางค ์  ศรีประโพธ 
๕๓  ๖๕๔๑๑๐๐๕๒ นางสาวจิณัฐตา   ทองปิ่นแก้ว 
๕๔  ๖๕๔๑๑๐๐๔๙ นางสาวสุขสันต์   จันทร์งาม 

 



๓ 
 

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า 

 ๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน 
ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

 ๒. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ  
  ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 
  ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันและเวลาที่กำหนด 
  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
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
(ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ. ลำดับที่ ๑ – ๒๐ มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม 
๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                                                          (ลงชื่อ)  ปิยวัฒน์  ศิวรักษ์ 
 (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
    เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวชุตินันท์  ผดุงกิ่งตระกลู) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 


