
 
 
 
 
 
 

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

ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา ของส านักงาน ก.พ. 
------------------------------------------- 

  ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  
ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒– ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้น แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก  
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของส านักงาน ก.พ. ดังนี้ 

  ๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร          ช่ือ – สกุล 
๖๑๑๑๐๑ นายคเณศ  หน่อแก้ว 
๖๑๑๑๐๒ นายเพ่ิมบุญ  จันทร์สว่าง 
๖๑๑๑๐๓ นางสาวสุพิชชา  เทพเจริญ 
๖๑๑๑๐๔ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษา  โสฬส 
๖๑๑๑๐๕ นางสาวศิรินันท์  ระวังชื่อ 
๖๑๑๑๐๖ นายฉริยะพงศ์  คงความสุข 
๖๑๑๑๐๗ นางสาวรัชนีพร  วงศ์อน ุ
๖๑๑๑๐๘ นางสาวกันตา  วิมลวิทยา 
๖๑๑๑๐๙ นางสาวเชษฐสุภางค์  อาษาแก้ว 
๖๑๑๑๑๐ นางสาวกมลชนก  สังข์รอด 
๖๑๑๑๑๑ นางสาวสุธาทิพย์  ม่วงสีใส 
๖๑๑๑๑๒ นางสาวสุรางค์  โอนอ่อน 
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร          ช่ือ – สกุล 
๖๑๑๑๑๓ นางสุพินดา  สงวนตั้ง 
๖๑๑๑๑๔ นางสาวชมพูนุช  เกาศล 
๖๑๑๑๑๕ นายวทัญญู  กาญจนลาภ 
๖๑๑๑๑๖ นางสาวปุณฑริก  วสุวัต 
๖๑๑๑๑๗ นายพีรวัฒน์  คงเป็นไทย 
๖๑๑๑๑๘ นายปิยุตม์  รุจิวณิชย์กุล 
๖๑๑๑๑๙ นางสาวณัฏฐ์พิรีย์  ชาวคอนไชย 
๖๑๑๑๒๐ นางสาวพรรณธิดา  สวัสด ี
๖๑๑๑๒๑ นางสาวสุชาดา  สุภาพงษ ์
๖๑๑๑๒๒ นางสาวสุรภี  พ่ึงธรรม 
๖๑๑๑๒๓ นางสาวบุณณศิริ  เจริญอาจ 
๖๑๑๑๒๔ นายนิพิฐพนธ์  โชติวงษ ์
๖๑๑๑๒๕ นางสาวธนวรร  พงษ์พานิช 
๖๑๑๑๒๖ นางสาวธัญธารีย์  สิริภาสชวัลกุล 
๖๑๑๑๒๗ นางสาวอาภานุช  แสนประสิทธิ ์
๖๑๑๑๒๘ นายธนกร  พลภักด ี
๖๑๑๑๒๙ นายธนพงศ์  อุตสาหะ 
๖๑๑๑๓๐ นางสาวสรินยา  อุทัยแพน 
๖๑๑๑๓๑ นางสาวอริสา  คุณวุฒ ิ
๖๑๑๑๓๒ นางสาวเขมินทรา  สังสัพพันธ ์
๖๑๑๑๓๓ นายปารินทร์  ระฆังทอง 
๖๑๑๑๓๔ นางสาวรุจเรศ  เวชบุตต ์
๖๑๑๑๓๕ นางสาววรารัตน์  หัตถ ิ
๖๑๑๑๓๖ นายกัณธพิชญ์  ชัยสุภา 

  ทั้งนี้การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น ส านักงาน ก.พ. ได้ประกาศตาม
เอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ดังนั้น  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก หรือคุณวุฒิที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศ 
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
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๒. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก 
สัมภาษณ์ผู้สมัคร (๑๐๐ คะแนน) 
มีแนวทางการสัมภาษณ์และองค์ประกอบคะแนน ดังนี้ 

แนวทางการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม  
๑. ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และ              

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

๕๐ 
 

๒๐ 
๓๐ 

 
                                                                            รวม ๑๐๐ 

๓.เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือขึ้นบัญชีในต าแหน่งต าแหน่งเจ้าหน้าทีก่ารศึกษา 
จะต้องได้คะแนนการสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

๔. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 

วัน  เวลา สถานที่สอบ วิธีการคัดเลือก 

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  
อาคารส านักงาน ก.พ. ชั้น ๓ 
ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

 สัมภาษณผ์ู้สมัครต าแหน่งเจ้าหน้าที่
การศึกษา (ตามล าดับ) 

เลขประจ าตัว ๖๑๑๑๐๑ – ๖๑๑๑๓๖ 
 

ทั้งนี้ ส านักงาน ก .พ. จะประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ภายใน วันที่  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ ส านักงาน  ก.พ.  
จังหวัดนนทบุรี หรือดูได้จากเว็บไซต์ส านักงานก .พ. http://www.ocsc.go.th  หัวข้อข่าวสมัครงาน 
ทั้งนี้ ก าหนดวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

      ประกาศ  ณ วันที่      ๒๖       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                                                   ลงชื่อ    สุวฒัน์  เอือ้เฟ้ือ 
(นายสุวัฒน์  เอื้อเฟื้อ) 

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวของส านักงาน ก.พ. 

     ส าเนาถูกต้อง 

 
     (นายนิทัศน์  เปี่ยมปิ่น) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
     กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 
     ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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