
 
 
 
 
 
    

ประกาศส านักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
เกณฑ์การตัดสิน ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
และต าแหน่งเจา้หน้าที่การศึกษา ของส านักงาน ก.พ. 

-------------------------------------------       
     ตามที่ได้ประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
ในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  และต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่การศึกษา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งดังกล่าวของส านักงาน ก.พ. ดังนี้ 

  ๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
                       ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี

เลขประจ าตัวผู้สมัคร                    ชื่อ – สกุล 

๖๐๐๑๐๑            นางสาวอมรรัตน์  ม่วงลาย 

๖๐๐๑๐๒ นางสาวบวัชมภู  เพิกสวน 

๖๐๐๑๐๓            นางสาววันวิสาข์  รักษาเกณฑ ์

๖๐๐๑๐๔            นางสาวศศิวมิล  ผอ่งศาลา 
 

 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร                    ชื่อ – สกุล 

๖๐๐๒๐๑            นางสาวมาศสุภา  บุตรทา 

๖๐๐๒๐๒ นางสาวไอลดา  เทียมค า 
 

 

 



๒ 

 

 ต าแหน่งเจ้าหน้าทีก่ารศึกษา 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร                    ชื่อ – สกุล 

๖๐๐๓๐๑            นายพนมพร  อาภรณ์รัตน ์

๖๐๐๓๐๒ นางสาวดวงแกว้  ศรีชมชื่น 

๖๐๐๓๐๓            นางสาวอมรรัตน์  ม่วงลาย 

๖๐๐๓๐๔            นางสาวพรรณวรท  โพธิศ์รีชนน 

๖๐๐๓๐๕           นางสาวลดาวรรณ์  มหาโชติ 

๖๐๐๓๐๖           นางสาวบัวชมภ ู เพิกสวน 

๖๐๐๓๐๗ นางสาวศศิวิมล  ผ่องศาลา 

๖๐๐๓๐๘           นางสาววันวิสาข์  รักษาเกณฑ์ 

๖๐๐๓๐๙           นางสาวจุฬารัตน์  ก่อแก้ว 

๖๐๐๓๑๐           นายกาญจนศักดิ์  เที่ยงธรรม 

๖๐๐๓๑๑           นายรชต  ศิริเรียง 

 ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น ส านักงาน ก.พ. ได้ประกาศตาม
เอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือก หรือคุณวุฒิที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ.  มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศ 
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

๒. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก 
  สัมภาษณ์ผู้สมัคร (๑๐๐ คะแนน) 
            มีแนวทางการสมัภาษณ์และองค์ประกอบคะแนน  ดังนี ้ 

แนวทางการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม (๑๐๐ ) 
๑. ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และ              

ประสบการณ์ในการท างาน 
๒. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะจัดจ้าง 
๓. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ  
    วุฒภิาวะทางอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน ทัศนคติต่องานราชการ 

๕๐ 
 

๒๐ 
๓๐ 

 
                                                                               รวม ๑๐๐ 



๓ 

 

๓.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือขึ้นบัญชีในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา จะต้องได้คะแนน 
การสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

๔. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก  

วัน  เวลา สถานที่สอบ วิธีการคดัเลือก 

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๐๘.๓๐ น.   
ณ ห้องประชุมกลุม่งานการเจ้าหน้าที่  
อาคารส านักงาน ก.พ. ชั้น ๓ 
ส านักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุร ี

 สัมภาษณผ์ู้สมัครต าแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ี

     เลขประจ าตัว  ๖๐๐๑๐๑ – ๖๐๐๑๐๔ 
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมกลุม่งานการเจ้าหน้าที่  
อาคารส านักงาน ก.พ. ชั้น ๓ 
ส านักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุร ี

 สัมภาษณผ์ู้สมัครต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี 

     เลขประจ าตัว  ๖๐๐๒๐๑ – ๖๐๐๒๐๒ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกลุม่งานการเจ้าหน้าที่  
อาคารส านักงาน ก.พ. ชั้น ๓ 
ส านักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุร ี

 สัมภาษณผ์ู้สมัครต าแหน่งเจ้าหน้าที่
การศกึษา 

     เลขประจ าตัว  ๖๐๐๓๐๑ – ๖๐๐๓๑๑ 
 

ทั้ งนี้  ส านักงาน ก .พ . จะประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้ างชั่ วคราว ภายใน 
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ ส านักงาน ก.พ.  
จังหวัดนนทบุรี หรือดูได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th  หัวข้อ ข่าวสมัครงาน
ทั้งนี้ ก าหนดวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

                                ประกาศ ณ  วันที ่   ๑๓   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

 

                                                ลงชื่อ      สุวฒัน ์ เอือ้เฟื้อ 
(นายสุวฒัน ์ เอือ้เฟื้อ) 

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวของส านกังาน ก.พ. 

 

 ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายนิทัศน์  เปี่ยมปิ่น) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 
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