
ประกาศส านักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  

ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
----------------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น  

 บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของส านักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยเรียงล าดับตาม 
เลขประจ าตัวสอบ พร้อมทั้งก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ดังนี้ 

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๖๑๓๐๐๐๐๐๓ นางสาวสโรชา พัฒนวิบูลย์ 
๖๑๓๐๐๐๐๐๔ นายพงศธร วรมาลี 
๖๑๓๐๐๐๐๐๖ นางสาวศิริภรณ์ บุญเพียร 
๖๑๓๐๐๐๐๐๗ นางสาวณัฐหทัย ประไวย์ 
๖๑๓๐๐๐๐๐๙ นางสาวธิดาวรรณ พจนโพธา 
๖๑๓๐๐๐๐๑๓ นายศาตนันทน์ สุขสอาด 
๖๑๓๐๐๐๐๑๔ นางสาวพัฐญกานต์ ขันดี 
๖๑๓๐๐๐๐๑๕ นางสาวสุชานัน หมื่นแก้ว 
๖๑๓๐๐๐๐๑๖ นางสาวฐิตานันท์ ศรีภัทรานุสรณ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๑๗ นางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ 
๖๑๓๐๐๐๐๑๘ นางวิลาสินี บุญมาก 
๖๑๓๐๐๐๐๒๐ นางรัศมี ทองชัย 
๖๑๓๐๐๐๐๒๑ นางสาวมุทิตา ค าเชิด 
๖๑๓๐๐๐๐๒๒ นางสาวศิริวิมล พิมพ์โคตร 
๖๑๓๐๐๐๐๒๓ นางสาวฐิตาภา สิริจิตตานนท์ 
๖๑๓๐๐๐๐๒๔ นายกัมพล ศรีรักษา 
๖๑๓๐๐๐๐๒๕ นางสาวณฐมน ราชนาค า 
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เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๖๑๓๐๐๐๐๒๖ นายกุณฑสูติ อรุณสุดา 
๖๑๓๐๐๐๐๒๗ นางสาวกนกวรรณ สดใส 
๖๑๓๐๐๐๐๒๘ นางสาวเกวลิน รุกขพันธุ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๓๐ นายธีรดนย์ ศรีฟ้า 
๖๑๓๐๐๐๐๓๑ นางสาววราภรณ์ เข่งสมุทร 
๖๑๓๐๐๐๐๓๒ นายรัฐกิจ วิรัตโนทัย 
๖๑๓๐๐๐๐๓๓ นายจักรี อินท า 
๖๑๓๐๐๐๐๓๔ นางสาวเอ้ือการย์ ภู่ขจร 
๖๑๓๐๐๐๐๓๕ นายพงศธร กิ่งพุทธพงษ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๓๖ นางสาวจิรัชยา จิ้นสุริวงษ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๓๘ นางสาวอริน รูปคมอิทธิกูล 
๖๑๓๐๐๐๐๓๙ นางสาวสุจินดา ใจกิ่วแล 
๖๑๓๐๐๐๐๔๐ นายธนกฤต พ่วงทรัพย์ 
๖๑๓๐๐๐๐๔๔ นางสาวสุรีย์ จ าปาเงิน 
๖๑๓๐๐๐๐๔๗ นางสาวภัทรา จิตราวัลย์ 
๖๑๓๐๐๐๐๔๘ นายกิตติพงษ์ ชาติของตน 
๖๑๓๐๐๐๐๔๙ นายชนกันต์ เจริญรัมย์ 
๖๑๓๐๐๐๐๕๐ นางสาวนิ่มนวล อาจแก้ว 
๖๑๓๐๐๐๐๕๒ นางสาวพนัชกร จันทร์ธนะกุล 
๖๑๓๐๐๐๐๕๓ นายปิยะณัฐ บุญหลาย 
๖๑๓๐๐๐๐๕๔ นายกิจพฤทธ์ ชมกรด 
๖๑๓๐๐๐๐๕๕ นางสาววรพิชชา ทามะนิตย์ 
๖๑๓๐๐๐๐๕๖ นางสาวอัมพวา ไชยเพชร 
๖๑๓๐๐๐๐๖๑ นางสาวเกษจรินทร์ ไชยมนตรี 
๖๑๓๐๐๐๐๖๒ นางสาวฉัตราภรณ์ นิยมธรรม 
๖๑๓๐๐๐๐๖๓ นางสาวปภาณิน สุขสืบนุช 
๖๑๓๐๐๐๐๖๔ นายณัฐวุฒิ วัฒนอุดม 
๖๑๓๐๐๐๐๖๕ นางสาวปริญะพร เสมอใจ 
๖๑๓๐๐๐๐๖๗ นายพิเศษฤทธิ์ โพธิ์ย้อย 
๖๑๓๐๐๐๐๗๒ นายจักรเพ็ชร เตมีรักษ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๗๕ นางสาวกนกวรรณ น้อยเสนา 
๖๑๓๐๐๐๐๗๖ นางสาวนพวรรณ ไชยภักดี 
๖๑๓๐๐๐๐๗๗ นางสาวพิชญ์นรี ทรงฤกษ์ 
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เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๖๑๓๐๐๐๐๘๐ นายรณชัย ทองใบ 
๖๑๓๐๐๐๐๘๒ นางสาวธัญญารัตน์ ทวีธนะ 
๖๑๓๐๐๐๐๘๖ นางสาวปาจารี ศรีทองใบ 
๖๑๓๐๐๐๐๘๗ นายณัฐกานต์ โมคภา 
๖๑๓๐๐๐๐๘๘ นางสาวทิศาชล คามบุตร 
๖๑๓๐๐๐๐๘๙ นางสาวเปมิกา แจ้งพลอย 
๖๑๓๐๐๐๐๙๒ นางสาวนุชเนตร ไพรสณฑ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๙๔ นางสาวสุธิสา ทองดี 
๖๑๓๐๐๐๐๙๕ นางสาวสุภัทรา สุวานิช 
๖๑๓๐๐๐๐๙๖ นายยศพงษ์ งามรัตนไพบูลย์ 
๖๑๓๐๐๐๐๙๙ นางสาวเกศดาว เกิดพิทักษ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๐๐ นางสาวปิยรัตน์ รัตนมังคละ 
๖๑๓๐๐๐๑๐๑ นางสาวสิวล ี นันทนพิบูล 
๖๑๓๐๐๐๑๐๔ นายณัฐดนัย แย้มทับ 
๖๑๓๐๐๐๑๐๕ นายภาสวุฒ ิ นาไพศาล 
๖๑๓๐๐๐๑๐๖ นางสาวเพ็ญพิชชา สุริยะจันทร์ 
๖๑๓๐๐๐๑๐๗ นางสาวกานต์ธีรา กล่อมแสง 
๖๑๓๐๐๐๑๑๐ นางสาวสุกัลยา ศรีไสยเพชร 
๖๑๓๐๐๐๑๑๑ นายพุทธิพงษ์ พันธ์ชูเพชร 
๖๑๓๐๐๐๑๑๒ นายชินวร รัตนตรัยวงค์ 
๖๑๓๐๐๐๑๑๔ นายสอ งานจัตุรัส 
๖๑๓๐๐๐๑๑๕ นายเอกราช เทพหนู 
๖๑๓๐๐๐๑๑๖ นายชัยสิทธิ วังสีคุณ 
๖๑๓๐๐๐๑๑๗ นายวีรพร สัมฤทธิ์วิริยะกุล 
๖๑๓๐๐๐๑๑๘ นายพงษ์พัฒน์ พลศรี 
๖๑๓๐๐๐๑๒๐ นางสาวทิพวัลย์ อินใจ 
๖๑๓๐๐๐๑๒๑ นางสาวฐิตารีย์ แพนเดช 
๖๑๓๐๐๐๑๒๒ นายมารุต เกยูรวงศ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๒๔ นางสาวลดารัตน์ ทาริวงศ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๒๕ นายทนงศักดิ์ สดใส 
๖๑๓๐๐๐๑๒๗ นายศรัณย์ พงษ์สาลี 
๖๑๓๐๐๐๑๒๘ นายอดิศักดิ์ เบ้านาวา 
๖๑๓๐๐๐๑๒๙ นายเสฏฐนันท์ จ าเนียรกุล 
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เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๖๑๓๐๐๐๑๓๐ นางสาวกรณิศ ท้วมทองดี 
๖๑๓๐๐๐๑๓๑ นางสาวสิรภัทร ปิยะเวช 
๖๑๓๐๐๐๑๓๒ นายพัชร หงสยาภรณ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๓๓ นางสาวกัญญาณี พัตตานนท์ 
๖๑๓๐๐๐๑๓๔ นายธีรศักดิ์ ไชยพล 
๖๑๓๐๐๐๑๓๕ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เสวตไอยาราม 
๖๑๓๐๐๐๑๓๖ นายกฤษวัชร์ เจริญกิจสุพัฒน์ 
๖๑๓๐๐๐๑๓๗ นางสาวชนากานต์ หนูพริก 
๖๑๓๐๐๐๑๓๘ นายถิรายุ จันทร์ด า 
๖๑๓๐๐๐๑๓๙ นางสาวรัตติยา สวัสดิ์ผล 
๖๑๓๐๐๐๑๔๐ นางสาววชิรา จันต๊ะคาด 
๖๑๓๐๐๐๑๔๒ นางสาวปรานต์ สิทธิชัย 
๖๑๓๐๐๐๑๔๓ นางสาวประทุมวรรณ เทียมเท่าเกิด 
๖๑๓๐๐๐๑๔๖ นายสุรศักดิ์ เผือกจีน 
๖๑๓๐๐๐๑๔๗ นางสาวปณิตา ศรีจ านงค์ 
๖๑๓๐๐๐๑๔๘ นางสาวณัฐณิชา ทรัพย์เกิด 
๖๑๓๐๐๐๑๕๐ นางสาวชุติมา ขุนประจวบ 
๖๑๓๐๐๐๑๕๑ นายบวรฉัตร จ าปานิล 
๖๑๓๐๐๐๑๕๒ นางสาวนฐกร เจริญรักษ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๕๔ นางสาวทิพย์ลักษณ์ นาเคณ 
๖๑๓๐๐๐๑๕๘ นางสาวปนัดดา ทองจันทึก 
๖๑๓๐๐๐๑๖๐ นางสาวพิชชาภา ราชพรหมมา 
๖๑๓๐๐๐๑๖๒ นางสาวนงภัค พุทธกาล 
๖๑๓๐๐๐๑๖๓ นายอัครวิธ จิตตานุปกรณ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๖๔ นายธรรมจักร ฟักสุวรรณ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๖๕ นางสาวพัชราพรรณ โพธิบัณฑิต 
๖๑๓๐๐๐๑๖๗ นายณัฐพล จันทร์โท 
๖๑๓๐๐๐๑๖๙ นางสาวมนสิการ สุระชิต 
๖๑๓๐๐๐๑๗๐ นางสาวนิศาชล พุทธารักษ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๗๑ นางสาวจินดา ประสิทธิ์พันธุ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๗๓ นางสาวเสาวคนธ์ อาจปักษา 
๖๑๓๐๐๐๑๗๕ นายณัฐพงศ์ สีเสมอ 
๖๑๓๐๐๐๑๗๖ นายพลช ไพรีพินาศ 
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๖๑๓๐๐๐๑๘๑ นายกานต์ เจิมพวงผล 
๖๑๓๐๐๐๑๘๒ นายฐนิตพันธุ์ สังข์สุวรรณ 
๖๑๓๐๐๐๑๘๓ นายพีรชัย ทรงก าพล 
๖๑๓๐๐๐๑๘๔ นางสาววิชิดา วิสมิตะนันท์ 
๖๑๓๐๐๐๑๘๕ นางสาวชนม์ณกานต์ โรจน์วิมลการ 
๖๑๓๐๐๐๑๘๖ นายพีรพัฒน์ มงคลหัตถี 
๖๑๓๐๐๐๑๙๐ นางสาวธัญจิรา ปันยารชุน 
๖๑๓๐๐๐๑๙๓ นางสาวตรองกมล ขีดวัน 
๖๑๓๐๐๐๑๙๔ นางสาวพิมพ์นิภา ศรีส าอางค์ 
๖๑๓๐๐๐๑๙๕ นางสาวแพรวพรรณ ชัยพร 
๖๑๓๐๐๐๑๙๖ นางสาวอมรรัตน์ สุนทร 
๖๑๓๐๐๐๑๙๗ นายรัฐกร ยอดปัญญา 
๖๑๓๐๐๐๑๙๙ นางสาวชุติรัตน์ พลค า 
๖๑๓๐๐๐๒๐๐ นายธีรพงษ์ มีค า 
๖๑๓๐๐๐๒๐๑ นายบพิตร พรหมสิทธิ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๐๒ นายธนทัต ภู่วรรณะ 
๖๑๓๐๐๐๒๐๓ นายทนงศักดิ์ อนุสาร 
๖๑๓๐๐๐๒๐๔ นายพลกฤษ ลิ่มสกุลไพศาล 
๖๑๓๐๐๐๒๐๕ นางสาววลัยลักษณ์ นิลก าแหง 
๖๑๓๐๐๐๒๐๘ นายภาณพ พงษ์วิจิตร 
๖๑๓๐๐๐๒๐๙ นางสาววราพร ไวนฤนาท 
๖๑๓๐๐๐๒๑๐ นางสาวอภิชญา ใจด ี
๖๑๓๐๐๐๒๑๑ นางสาวบุญญาพร บรรพหาร 
๖๑๓๐๐๐๒๑๔ นางสาวกรวีร์ ปิยธรรมวงศ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๑๕ นางสาวอาริยา อุปชิน 
๖๑๓๐๐๐๒๑๖ นายธรรมรินทร์ ญาณสุธี 
๖๑๓๐๐๐๒๑๘ นายสมศักดิ์ ทองสร้อย 
๖๑๓๐๐๐๒๑๙ นายจิราวุธ มณีบางกา 
๖๑๓๐๐๐๒๒๑ นางสาวธรารินทร์ บุญสีห์สรโชต ิ
๖๑๓๐๐๐๒๒๒ นางสาวพิมวดี ทองประชุม 
๖๑๓๐๐๐๒๒๔ นางสาวสุนิสา รักษา 
๖๑๓๐๐๐๒๒๕ นางสาวเกศมณี แสงทอง 
๖๑๓๐๐๐๒๒๖ นายฐิติพงศ์ อร่ามทอง 



๖ 
 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๖๑๓๐๐๐๒๒๗ นายค้ าจุน บุญมา 
๖๑๓๐๐๐๒๒๘ นางสาวกฤตชญา นวลฟู 
๖๑๓๐๐๐๒๒๙ นายณัชภูมิ มีบัณฑิต 
๖๑๓๐๐๐๒๓๐ นางสาวทัศนีย์ ก่อเกียรติไพศาล 
๖๑๓๐๐๐๒๓๒ นางดวงธิดา บริพันธ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๓๓ นายบรรเจิด พูลสวัสดิ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๓๔ นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก 
๖๑๓๐๐๐๒๓๕ นายเฉลิมพล สง่า 
๖๑๓๐๐๐๒๓๖ นางสาวพรลดา สวัสด ี
๖๑๓๐๐๐๒๓๗ จ่าสิบต ารวจพชร แสงอรุณ 
๖๑๓๐๐๐๒๓๘ นายพัฒนพงศ์ พานทอง 
๖๑๓๐๐๐๒๓๙ นายธนกฤต บุณยาดิศัย 
๖๑๓๐๐๐๒๔๐ นายธิติ หนูรัตน์ 
๖๑๓๐๐๐๒๔๑ นางสาวนันท์นิภา ธานี 
๖๑๓๐๐๐๒๔๒ นางสาวนิโลบล หาแก่น 
๖๑๓๐๐๐๒๔๓ นางสาวไอศิการ์ มะธุระ 
๖๑๓๐๐๐๒๔๔ นางสาวเสาวรส พลเที่ยง 
๖๑๓๐๐๐๒๔๕ นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณประดิษฐ 
๖๑๓๐๐๐๒๔๖ นางสาวหนึ่งฤทัย สุนทรพงษ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๔๘ นายพงศธร จิตนา 
๖๑๓๐๐๐๒๔๙ นางสาวณัฐสุดา พลชา 
๖๑๓๐๐๐๒๕๑ นายไพฑูรย์ มุนินทรวัฒน์ 
๖๑๓๐๐๐๒๕๔ นายปฐมะ พงษ์ปฐม 
๖๑๓๐๐๐๒๕๕ นางสาวสุพัตรา โคตรศรีวงษ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๕๘ นายธวัชชัย จันที 
๖๑๓๐๐๐๒๖๑ นายสราวุฒิ บุญทอง 
๖๑๓๐๐๐๒๖๒ นายธนพล ปัญญาสาร 
๖๑๓๐๐๐๒๖๕ นายจิระยุทธ รจพจน์ 
๖๑๓๐๐๐๒๖๖ นางสาวกุลธิดา สุรวาท 
๖๑๓๐๐๐๒๖๗ นายภาคภูมิ ช านาญกิจ 
๖๑๓๐๐๐๒๖๘ นางสาวนภัสชล วิชัยธนพัฒน์ 
๖๑๓๐๐๐๒๗๑ นายมาโนชญ์ นันทมนตรี 
๖๑๓๐๐๐๒๗๒ นางสาวกนกอร สวนานุสรณ์ 



๗ 
 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๖๑๓๐๐๐๒๗๓ นายศาศวัต ทองสีด า 
๖๑๓๐๐๐๒๗๔ นางศิริรัตน์ จันทร์ตรี 
๖๑๓๐๐๐๒๗๕ นายภูผา เกิดสนอง 
๖๑๓๐๐๐๒๗๖ นางสาวทัดสุดา ปะระมัสโส 
๖๑๓๐๐๐๒๗๗ นายพลเพชร ประเสริฐสังข์ 
๖๑๓๐๐๐๒๘๐ นางสาวนิสานาถ วรสุทธิ์พิศาล 
๖๑๓๐๐๐๒๘๑ นางสาวนวลพรรณ ทองชื่น 
๖๑๓๐๐๐๒๘๒ นายพงศกร พิมพ์ตา 
๖๑๓๐๐๐๒๘๔ นายศรัณย์ ณ พัทลุง 
๖๑๓๐๐๐๒๘๗ นางสาวรัตนาภรณ์ กลิ่นสังข์ 
๖๑๓๐๐๐๒๘๘ นางสาววิชชญาณ์พร สุวอาภาพัชร์ 
๖๑๓๐๐๐๒๘๙ นายพิธิวัฒน์ นงค์โพธิ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๙๐ นายธนชล สุทธสุวรรณ 
๖๑๓๐๐๐๒๙๒ นางสาวรัชฎา เนื้อนาค 
๖๑๓๐๐๐๒๙๓ นางสาวตวงพร พิมเพราะ 
๖๑๓๐๐๐๒๙๕ นางสาวรตพร ชะเอม 
๖๑๓๐๐๐๒๙๗ นายสิทธิ อาษากิจ 
๖๑๓๐๐๐๒๙๙ นางสาวณัฐสรัลพร ปิยดนัยวุฒิกุล 
๖๑๓๐๐๐๓๐๑ นางสาวปาริฉัตร อาวุธ 
๖๑๓๐๐๐๓๐๒ นายวิสิฎฐ ์ กาญจนพรหม 
๖๑๓๐๐๐๓๐๓ นายสถาพร วรรณราช 
๖๑๓๐๐๐๓๐๘ นายฆโนทัย เดชะเทศ 
๖๑๓๐๐๐๓๑๑ นางสาวอารญา เกิดเทวา 
๖๑๓๐๐๐๓๑๓ นางสาวสิริกาญจน์ ไชยกมลโรจน์ 
๖๑๓๐๐๐๓๑๔ นายศิรวัจน์ ลิ้มวรวรรธน ์
๖๑๓๐๐๐๓๑๖ นายธนาเกียรติ คงคา 
๖๑๓๐๐๐๓๑๗ นางสาววิรัญยา กาพย์แก้ว 
๖๑๓๐๐๐๓๑๘ นายชนะโชค ศรีอนุสรณ์ชัย 
๖๑๓๐๐๐๓๒๐ นางสาวสุพัตรา พัวไพบูลย์วงศ์ 
๖๑๓๐๐๐๓๒๑ นายรัตน์ดนัย ชัยวงศ์ 
๖๑๓๐๐๐๓๒๓ นายปานเทพ สวัสด ี
๖๑๓๐๐๐๓๒๔ นายพงษ์พัฒน์ หาญเชิงชัย 
๖๑๓๐๐๐๓๒๕ นายศรนรินทร์ ทินบุตร 



๘ 
 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๖๑๓๐๐๐๓๓๑ นางสาวนันทพร โชตน์รุ่งเรือง 
๖๑๓๐๐๐๓๓๒ นายยศธนันทน์ ทัศนภักดี 
๖๑๓๐๐๐๓๓๓ นางสาวปพิชญา กลิ่นจิตโต 
๖๑๓๐๐๐๓๓๔ นางสาวกนกอร อนันต์อาชญาสิทธิ์ 
๖๑๓๐๐๐๓๓๕ นางสาวนพวรรณ ค าปวง 
๖๑๓๐๐๐๓๓๖ นางสาวอาภัสรา พลอยระย้า 
๖๑๓๐๐๐๓๓๘ สิบต ารวจเอกนภรัตน์ ชยเศรษฐ์มนตรี 
๖๑๓๐๐๐๓๓๙ นางสาวปริยฉัตร ทัศแก้ว 
๖๑๓๐๐๐๓๔๒ นางสาวรัชนีกร ศรีพรม 
๖๑๓๐๐๐๓๔๓ นางสาวอุษมล ลุนส าโรง 
๖๑๓๐๐๐๓๔๕ นายบุรินทร์ แปะด า 
๖๑๓๐๐๐๓๔๗ นายจักรกฤษณ์ อุตโม 
๖๑๓๐๐๐๓๔๙ นางสาวนิภาพร ก้างออนตา 
๖๑๓๐๐๐๓๕๒ นางสาววรวีร ์ ภิรมย์วีระดล 
๖๑๓๐๐๐๓๕๖ นายปราชญา หนูน้อย 
๖๑๓๐๐๐๓๕๘ นางสาวทิพวรรณ อัฐนาค 

๒. ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง และหลักฐาน
ที่ต้องย่ืน 
 ๒.๑ ก าหนดสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้ 

รอบเช้า (เลขประจ าตัวสอบ ๖๑๓๐๐๐๐๐๓ ถึง ๖๑๓๐๐๐๑๕๐) 

เลขประจ าตัวสอบ เวลา กิจกรรม สถานที ่
๖๑๓๐๐๐๐๐๓ -
๖๑๓๐๐๐๑๕๐ 

๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. รายงานตัว และส่งเอกสาร
หลักฐานการสมัครสอบ 

อาคาร ๕ 
(อาคารสโมสร) 

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

อาคาร ๖ 
(อาคารศูนย์สุขภาพ) 

 

รอบบ่าย (เลขประจ าตัวสอบ ๖๑๓๐๐๐๑๕๑ ถึง ๖๑๓๐๐๐๓๕๘) 
เลขประจ าตัวสอบ เวลา กิจกรรม สถานที ่

๖๑๓๐๐๐๑๕๑ - 
๖๑๓๐๐๐๓๕๘ 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รายงานตัว และส่งเอกสาร
หลักฐานการสมัครสอบ 

อาคาร ๕ 
(อาคารสโมสร) 

 ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

อาคาร ๖ 
(อาคารศูนย์สุขภาพ) 



๙ 
 

๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ 
(๑) ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ  
ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งได้ 
ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้ายมายื่นแทน 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย 
 (๒) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
ส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป จ านวน ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาของส าเนาเอกสาร บรรจุใน  
ซองเอกสารขนาด A๔ 

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ๓.๑ ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตั ว
ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ ฉบับจริง ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสาร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๓.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ 
  (๑) สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก กระโปรงหรือชุดสูทกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้า 
หุ้มส้นหรือรัดส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ผู้ที่สวมเสื้อไม่มีแขน กระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์ และกระโปรงสั้น
หรือกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 
  (๒) สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ผู้ที่สวมกางเกงยีนส์หรือกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ  
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 
 ๓.๓ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ 
 ๓.๔ ต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากที่ 
ได้เริ่มด าเนินการแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 



๑๐ 
 

 ๓.๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด  
 ๓.๖ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
 ๓.๗ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่  

๔. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการบรรจุเข้ารับราชการ  
ส านักงาน ก.พ. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th)  หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ 
https://personnel-ocsc.job.thai.com และจะบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ทั้งนี้ ก าหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งตามวัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 
(นายธีรวัจน์  พวงรอด) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที ่
๒๓ พ.ค. ๒๕๖๑ 


