
 

 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของส านักงาน ก.พ. 
----------------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของส านักงาน ก.พ. นั้น  

 บัดนี้ การด าเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และ 
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๑ ๖๐๔๐๐๐๐๔๐ นางสาวนวพีร์ หอมหวล 
๒ ๖๐๔๐๐๐๐๕๐ นางสาวจันจิรา ไชยาพร 
๓ ๖๐๔๐๐๐๐๑๙ นายบากบั่น แสงประทุม 
๔ ๖๐๔๐๐๐๑๑๙ นางสาวจันทกานติ์ ฉายะพงศ์ 
๕ ๖๐๔๐๐๐๑๐๒ นางสาววิภาวิน แสงรัตน์ 
๖ ๖๐๔๐๐๐๐๓๗ นางสาวฐิติกา บุญเจริญ 
๗ ๖๐๔๐๐๐๑๒๐ นายปวริศ วุฒิชัย 
๘ ๖๐๔๐๐๐๑๒๕ นางสาวรัมภา กีรติภัทรกุล 
๙ ๖๐๔๐๐๐๑๑๘ นายรุ่งโรจน์ บุญผูก 

๑๐ ๖๐๔๐๐๐๐๕๕ นางสาวณัฐสุดา ผดุงขันธ์ 
๑๑ ๖๐๔๐๐๐๐๑๕ นางสาวปัณณภัสร์ จิรานิธิศาสตร์ 
๑๒ ๖๐๔๐๐๐๐๙๓ นายสุระศักดิ์ อุ่นผาง 
๑๓ ๖๐๔๐๐๐๐๕๖ นางสาววรางคณา ขัดนาค 
๑๔ ๖๐๔๐๐๐๑๓๒ นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง 
๑๕ ๖๐๔๐๐๐๐๐๒ นางสาววีนัส ผลจริต 
๑๖ ๖๐๔๐๐๐๑๒๗ นางสาวอุบลรัตน์ แจ้งเจริญ 
๑๗ ๖๐๔๐๐๐๐๘๐ นางสาวพรปวีณ์ อนันตกิจไพศาล 
๑๘ ๖๐๔๐๐๐๐๑๓ นายธีรวัฒน ์ อ่ าเงิน 
๑๙ ๖๐๔๐๐๐๐๐๖ นางสาวเมธินี พันธุ์ไพโรจน์ 
๒๐ ๖๐๔๐๐๐๐๕๔ นางสาวปภาดา ส าราญพันธุ์ 
๒๑ ๖๐๔๐๐๐๐๒๙ นางสาวศิตา วงษ์สุเพ็ง 
๒๒ ๖๐๔๐๐๐๐๘๓ นางสาวนพกร ไพศาลมั่นคง 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๒๓ ๖๐๔๐๐๐๐๓๔ นายนพพร ใจซื่อ 
๒๔ ๖๐๔๐๐๐๐๒๐ นางสาวศิริพร ธรรมทิกูล 
๒๕ ๖๐๔๐๐๐๐๒๒ นายกิตติคุณ จิตยานันท์ 
๒๖ ๖๐๔๐๐๐๐๙๒ นางสาวณธิดา กสิวรเศรษฐ 
๒๗ ๖๐๔๐๐๐๐๘๗ นางสาวอาภาภรณ์ อาภาประสิทธิ์ 
๒๘ ๖๐๔๐๐๐๑๒๘ นางสาวกฤษณา บัวโรย 
๒๙ ๖๐๔๐๐๐๑๐๐ นางสาวพัฒน์ธีรา ศิลปกูลวิวัฒน์ 
๓๐ ๖๐๔๐๐๐๑๐๗ นายจิณพงษ์ สิทธิรักษ์ 
๓๑ ๖๐๔๐๐๐๑๑๖ นางสาวกนิษฐา มากมูล 
๓๒ ๖๐๔๐๐๐๑๓๙ นางสาวรัตนพร โพธิ์ย้อย 
๓๓ ๖๐๔๐๐๐๑๔๙ นายสุทธินันท์ มะโนนึก 
๓๔ ๖๐๔๐๐๐๐๖๕ นางสาวรณิดา สมิตานนท์ 
๓๕ ๖๐๔๐๐๐๐๖๓ นายนรากร นันทไตรภพ 
๓๖ ๖๐๔๐๐๐๐๖๔ นายวิวัธน ์ กนกมโนมัย 
๓๗ ๖๐๔๐๐๐๐๕๙ นางสาวปานกมล ทรัพยสาร 
๓๘ ๖๐๔๐๐๐๑๓๕ นางสาวจันทรัสม์ อรรถาโภชน์ 
๓๙ ๖๐๔๐๐๐๑๒๙ นางสาวธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี 
๔๐ ๖๐๔๐๐๐๑๓๓ นางพรพิมล ปั้นศักดิ์ 
๔๑ ๖๐๔๐๐๐๐๐๓ นางสาวสุกัญญา มีสมบัติ 
๔๒ ๖๐๔๐๐๐๐๒๑ นางสาวรัตตรินทร์ เรืองแจ่ม 
๔๓ ๖๐๔๐๐๐๑๔๓ นางสาวบงกชพร เนาวนัติ 
๔๔ ๖๐๔๐๐๐๑๔๔ นางสาวฉัฏฐมณฑน์ แย้มเกตุ 
๔๕ ๖๐๔๐๐๐๑๑๒ นางสาวพัชนีวรรณ เชื้อเล็ก 
๔๖ ๖๐๔๐๐๐๐๑๐ นางสาวจุไรภรณ์ รื่นเริง 
๔๗ ๖๐๔๐๐๐๑๔๒ นางสาวพัชรินทร์ มะลิเผือก 
๔๘ ๖๐๔๐๐๐๐๐๗ นางสาวสุมนมิ่ง ค าแก้ว 
๔๙ ๖๐๔๐๐๐๐๔๒ นางสาวอาริยา ช้อนวัฒนะ 
๕๐ ๖๐๔๐๐๐๐๓๙ นายนริศ ลาวัง 
๕๑ ๖๐๔๐๐๐๐๐๘ นายธวัชชัย กันหาทุย 
๕๒ ๖๐๔๐๐๐๑๐๔ นางสาวรยานันท์ สิทธาทิพย์ 
๕๓ ๖๐๔๐๐๐๐๖๑ นางสาวศิริพร เอมเสม 
๕๔ ๖๐๔๐๐๐๐๖๗ นางสาววัชราภรณ ์ บุตรหิน 
๕๕ ๖๐๔๐๐๐๐๒๓ นางสาวภัสสร์ภัค ตรีมุข 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๕๖ ๖๐๔๐๐๐๐๐๕ นางสาวปวีณา พันธุ์ไพโรจน์ 
๕๗ ๖๐๔๐๐๐๐๙๘ นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ณรงค์ 

 ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า 

 ๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน 
ในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

 ๒. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ  
  ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
  ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันและเวลาที่ก าหนด 
  ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง 
ในต าแหน่งที่สอบได้  
  ๒.๔ ผู้นั้นไมป่ระสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ของส านักงาน ก.พ. 
เนื่องจากส านักงาน ก.พ. ไม่รับโอน  
  ๒.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี  
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน  

 ๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบ  
รายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศส านักงาน ก.พ. ฉบับนี้ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 
ของส านักงาน ก.พ. 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
(ปริญญาโท) ของส านักงาน ก.พ. ล าดับที่ ๑ – ๕ มารายงานตัว เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 ประกาศ ณ วันที่  ๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (ลงชื่อ) เมธินี  เทพมณ ี
 (นางเมธินี  เทพมณี) 
 เลขาธิการ ก.พ. 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายธีรวัจน์  พวงรอด) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 


