
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

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

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการสอบแข่งขัน 
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น  

 บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของสำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตาม  
เลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๐๐๒ นางสาวไอรดา บุญมาวงค์ 
๖๒๒๑๒๐๐๐๕ นางสาวกริ่มกมล ถาวร 
๖๒๒๑๒๐๐๐๙ นางสาวทิพวรรณ ทองล้น 
๖๒๒๑๒๐๐๑๑ นางสาวพรพรรณ ใจวงค ์
๖๒๒๑๒๐๐๒๑ นางสาววิชุดา ทองทวี 
๖๒๒๑๒๐๐๒๗ นางสาวพัชรี ง้าวไข่น้ำ 
๖๒๒๑๒๐๐๒๙ นางสาวจันธิมา มีงาน 
๖๒๒๑๒๐๐๓๔ นายวรุณ เปลี่ยนแสง 
๖๒๒๑๒๐๐๓๘ นางสาวพชรพรพรรณ สอนหาจักร 
๖๒๒๑๒๐๐๔๐ นางรัชต์รวีย์ จักษุสุวรรณ 
๖๒๒๑๒๐๐๔๖ นางสาวณัฐชนก ตันฑเตมีย์ 
๖๒๒๑๒๐๐๕๒ นางสาวธัญลักษณ์ หล้าเรียน 
๖๒๒๑๒๐๐๕๔ นางสาวมณีรัตน์ สิริสุข 
๖๒๒๑๒๐๐๕๙ นางสาววรัญญา แก่นคูณ 
๖๒๒๑๒๐๐๗๐ นางสาวสัญญารักษ์ ไวคงคา 
๖๒๒๑๒๐๐๗๓ นางสาวสุภาภรณ์ ปัญญาแก้ว 
๖๒๒๑๒๐๐๗๔ นางสาวกนกพร เปรมทอง 

  
 
 

 - ร่าง - 



๒ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล เลขประจำตัวสอบ 
๖๒๒๑๒๐๐๗๗ นางสาวประภัสสร อารมย์สุข 
๖๒๒๑๒๐๐๗๙ นางสาวศศิธร ตะกรุดทอง 
๖๒๒๑๒๐๐๘๔ นางสาวกนกวรรณ โพเกตุ 
๖๒๒๑๒๐๐๘๗ นางสาวกิรติกานต์ ชื่นแช่ม 
๖๒๒๑๒๐๐๘๙ นางกาญจนา กันทวัง 
๖๒๒๑๒๐๐๙๔ นางสาวดวงสมร พุทธโคตร 
๖๒๒๑๒๐๐๙๘ นางสาวจำนงค์ สาลีวงษ ์
๖๒๒๑๒๐๑๐๖ นางสาวจิตติมา จิณาวัลย์ 
๖๒๒๑๒๐๑๐๙ นางสาวอังคนางค์ จ้อยเกิด 
๖๒๒๑๒๐๑๑๑ นางสาวนริศรา อรุณฤกษ์ 
๖๒๒๑๒๐๑๓๑ นายอัครินทร์ สุโชคธนาเศรษฐ์ 
๖๒๒๑๒๐๑๓๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิง มัญชรี ก้อนทอง 
๖๒๒๑๒๐๑๓๖ นางสาวพลอยมิตา ทองอิน 
๖๒๒๑๒๐๑๓๗ นางสาวกนกกร ปัญญาประชุม 
๖๒๒๑๒๐๑๔๑ นางสาววายุริน ศรีเพียงจันทร์ 
๖๒๒๑๒๐๑๕๖ นางสาวรุ่งอรุณ บุญเรือง 
๖๒๒๑๒๐๑๖๗ นางสาวพิชชาพร คำหน้อย 
๖๒๒๑๒๐๑๗๒ นายปานิสรา นิลกำแหง 
๖๒๒๑๒๐๑๗๓ นางฐิติมา จุฬะแพทย์ 
๖๒๒๑๒๐๑๘๑ นางพจนีย์ สัมฤทธิ์รินทร์ 
๖๒๒๑๒๐๑๘๔ นางสาวดาว แสงงาม 
๖๒๒๑๒๐๑๙๓ นางสาวอริสรา ตั้งสกุล 
๖๒๒๑๒๐๑๙๕ นางสาวอัจฉราภรณ์ วิรากร 
๖๒๒๑๒๐๑๙๖ นางสาวพรทิพย์ รักษาชล 
๖๒๒๑๒๐๒๐๔ นางดนิตสา งามวิไล 
๖๒๒๑๒๐๒๑๕ นายธนกฤษ แสนเชียงเนา 
๖๒๒๑๒๐๒๒๓ นางสาววิลาสิน ี สงกุมาร 
๖๒๒๑๒๐๒๓๐ นางสาวพิมพ์ชนก กันธิยะ 
๖๒๒๑๒๐๒๗๙ นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์ 
๖๒๒๑๒๐๒๘๓ นางสาวเบญจมาศ ศรีทอง 
๖๒๒๑๒๐๒๘๙ นางสาวสุนันทา สายปั้นเหน่ง 
๖๒๒๑๒๐๒๙๓ นางเยาวลักษณ์ อิทธิวิบูลย์ 
๖๒๒๑๒๐๓๐๕ นางสาวนพสร สุขแก้ว 
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๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 ๒.๑ กำหนดสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้ 

เวลา กิจกรรม เลขประจำตัวสอบ สถานที ่

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รายงานตัว และส่งหลักฐานอ่ืนๆ ๖๒๒๑๒๐๐๐๒ – 

๖๒๒๑๒๐๓๐๕ 

ห้องรับรอง ชั้น ๓ 

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

(สัมภาษณ์) 

๖๒๒๑๒๐๐๐๒ – 

๖๒๒๑๒๐๐๗๔ 

ห้องประชุม ๑ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๖๒๒๑๒๐๐๗๗ – 

๖๒๒๑๒๐๑๖๗ 

ห้องประชุม ๒ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๖๒๒๑๒๐๑๗๒ – 

๖๒๒๑๒๐๓๐๕ 

ห้องประชุม ๕ ชั้น ๔ 

๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ 
สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-

นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ 
ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบ 
กำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาหลักฐาน บรรจุในซองเอกสารขนาด A๔ 

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 
ชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๓.๓ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ 
 ๓.๔ ต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากที่  
ได้เริ่มดำเนินการแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๓.๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด  
 ๓.๖ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 



๔ 
 

 ๓.๗ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

 ๔. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการบรรจุเข้ารับราชการ 
 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ 
สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com 
และจะบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าว 
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มารายงานตัวเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตาม
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้สละสิทธิในการเข้าสอบ หรือปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น
คุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับ 
การบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
                                                         (ลงชื่อ)   เมธินี  เทพมณ ี

(นางเมธินี  เทพมณี) 
เลขาธิการ ก.พ. 

  
 
 
 
 
 
 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวธัญญาภรณ์  ไสวพันธ์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 


