
ประกาศส านักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

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

 ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยด าเนินการสอบแข่งขัน 
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 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. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

๖๑๒๐๐๐๐๐๑ นางสาวอรสา ถึงถ่ิน 
๖๑๒๐๐๐๐๐๓ นางสาวขนิษฐา วิมุตติพงศ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๐๕ นางสาววลัยพร ใจสืบจร 
๖๑๒๐๐๐๐๐๖ นางสาวสมใจ สมานประชา 
๖๑๒๐๐๐๐๐๗ นางสาวพาลินี นาซ า 
๖๑๒๐๐๐๐๑๓ นางสาวชรินทร์ทิพย์ ยินดีพิธ 
๖๑๒๐๐๐๐๑๕ นางอภิชญา ตันแปง 
๖๑๒๐๐๐๐๑๗ นางสาวจิราภรณ์ หมุดนันใจ 
๖๑๒๐๐๐๐๑๘ นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วเมืองไชย 
๖๑๒๐๐๐๐๑๙ นางสาวกมลทิพย์ ถุงแก้ว 
๖๑๒๐๐๐๐๒๐ นางสาวกรนิกา สิทธิกูลนะ 
๖๑๒๐๐๐๐๒๔ นางสาวณิชาภา ตะมะพุฒ 
๖๑๒๐๐๐๐๒๕ นางสาวอ าพรพันธุ์ เคหะรุณ 
๖๑๒๐๐๐๐๒๖ นางสาวหัทยา เตชะเสน 
๖๑๒๐๐๐๐๒๘ นางสาวมนฤดี นันธิ 
๖๑๒๐๐๐๐๓๐ นายวีระชัย แก้วดี 
๖๑๒๐๐๐๐๓๓ นางสาวกฤมล ทองอยู่ 

  

   (ส าเนา) 
 

 



๒ 
 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

๖๑๒๐๐๐๐๓๕ นางเมธาวี ดวงมณี 
๖๑๒๐๐๐๐๓๖ นายเสรีรัตน์ รื่นอารมณ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๔๑ นางสาวปทิตตา หมื่นนุปิง 
๖๑๒๐๐๐๐๔๒ นางสาวน้ าทิพย์ ไชยนวล 
๖๑๒๐๐๐๐๔๔ นางเฉลิมศรี แก้วบริสุทธิ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๔๕ นางเรณู เชื้อเตจ๊ะ 
๖๑๒๐๐๐๐๔๖ นางสาวประวีณา อ่อนเกษ 
๖๑๒๐๐๐๐๕๘ นางสาววิภาพร เมฆกระจ่าง 
๖๑๒๐๐๐๐๖๔ นางสาวสลักจิตร เพชรด า 
๖๑๒๐๐๐๐๖๘ นางสาวศรัญยพัตร์ มาทา 
๖๑๒๐๐๐๐๖๙ นางสุจิรา ลักษณา 
๖๑๒๐๐๐๐๗๓ นางสาวจุฑารัตน์ คงชู 
๖๑๒๐๐๐๐๗๕ นางสาวณัฐธิยา เกิดหิรัญ 
๖๑๒๐๐๐๐๗๖ นางสาววิปัศยา พิมศักดิ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๘๑ นางสาวอัญชลี สุขสมโภชน ์
๖๑๒๐๐๐๐๘๓ นางสาวจุฑามาศ เติมอารมณ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๘๔ นางสาวกาญจนา ทรัพย์สมใจ 
๖๑๒๐๐๐๐๘๕ นายเสกสรรค์ สาตร์แย้ม 
๖๑๒๐๐๐๐๙๐ นางสาวกนกพิชญ์ สีหามาศ 
๖๑๒๐๐๐๐๙๑ นางสาวปวีย์ธิดา โรจน์ตระกูล 
๖๑๒๐๐๐๐๙๔ นางสาวจิตตานันทิ์ บรรณารักษ์ชูมณี 
๖๑๒๐๐๐๐๙๖ นางสาวกนกกร เรืองแก้ว 
๖๑๒๐๐๐๑๐๐ นางสาวอภิชญา พ่วงศิริ 
๖๑๒๐๐๐๑๐๒ นางสาวดวงพร เทียนแสง 
๖๑๒๐๐๐๑๐๔ นางสาวภัทรภร นาคเสวก 
๖๑๒๐๐๐๑๐๕ นางสาวเสาวณี ข าพวง 
๖๑๒๐๐๐๑๑๑ นางสาวพนิดา เพราะจะโป๊ะ 
๖๑๒๐๐๐๑๑๔ นางสาวสิริลักษณ์ จิ้มลิ้ม 
๖๑๒๐๐๐๑๑๗ นางสาวนันทพร จันทรฆาฏ 
๖๑๒๐๐๐๑๒๑ นางสาวพราว พลเสน 
๖๑๒๐๐๐๑๓๕ นายอนุรักษ์ ต้อยปาน 
๖๑๒๐๐๐๑๓๘ นายณัฏฐ์ฐากูร บูรณกูล 
๖๑๒๐๐๐๑๔๐ นายนิกร ชัยบุรมย์ 



๓ 
 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

๖๑๒๐๐๐๑๔๑ นางสาวมัลลิกา แก้วเสนา 
๖๑๒๐๐๐๑๔๓ นางสาวพิณทิพย์ ไชยมาศ 
๖๑๒๐๐๐๑๔๔ นางสาวจิรัชญา รอดเครือมิตร 
๖๑๒๐๐๐๑๕๐ นางสาวฐิติยา ปานนิน 
๖๑๒๐๐๐๑๕๕ นางสายฝน สร้างไร่ 
๖๑๒๐๐๐๑๕๖ นางสาวพรพัสนันท์ ธรรมวิเศษ 
๖๑๒๐๐๐๑๖๓ นางสาววรรณดี หมวดแก้ว 
๖๑๒๐๐๐๑๗๐ นางสาวเขมิกา พ่ึงป่า 
๖๑๒๐๐๐๑๗๕ นางสาวกรรณิกา บุญมี 
๖๑๒๐๐๐๑๘๕ นางสาวศิรินทร์ญา โพธิ์แก้ว 
๖๑๒๐๐๐๑๘๖ นางสาวปาริชาติ สีดางาม 
๖๑๒๐๐๐๑๘๗ นางสาววรณัน รักษาราษฎร์ 
๖๑๒๐๐๐๑๘๘ นางจิตรลดา ค าวงษา 
๖๑๒๐๐๐๑๘๙ นางนวมน แช่มช้อย 
๖๑๒๐๐๐๑๙๑ นางสาวน้ าผึ้ง ชุ่มแช่ม 
๖๑๒๐๐๐๑๙๒ นางสาวปิยะมาศ อินทร์ไชยศรี 
๖๑๒๐๐๐๑๙๓ นายนิติกรณ์ วงรอบ 
๖๑๒๐๐๐๒๐๓ นางสาววิริยา จันทะการ 
๖๑๒๐๐๐๒๐๖ นายณัฐวัตร ทองใหม่ 
๖๑๒๐๐๐๒๐๙ นางสาวแคธริณ แสงไพโรจน์ 
๖๑๒๐๐๐๒๑๐ นางสาววาทินี วิจารณ์ 
๖๑๒๐๐๐๒๑๑ นายทิชากร เอ่ียมสอาด 
๖๑๒๐๐๐๒๑๒ นางสาวเบญญาสิริ์ ดีมาก 
๖๑๒๐๐๐๒๑๙ นางสาวศิริพรรณ ศิริเรือง 
๖๑๒๐๐๐๒๒๔ นางสาวฐริญชญาภัชก์ เจริญ 
๖๑๒๐๐๐๒๒๕ นางสาวพรรณทิพา ฟ้าร่วมปัญญา 
๖๑๒๐๐๐๒๒๘ นายเจณิตา ฉัตรเงิน 

 
  



๔ 
 

๒. ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง และหลักฐาน
ที่ต้องย่ืน 
 ๒.๑ ก าหนดสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้ 

รอบเช้า (เลขประจ าตัวสอบ ๖๑๒๐๐๐๐๐๑ ถึง ๖๑๒๐๐๐๐๙๑) 

เวลา กิจกรรม เลขประจ าตัวสอบ สถานที ่

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. รายงานตัว และส่งเอกสารหลักฐาน

การสมัครสอบ 

๖๑๒๐๐๐๐๐๑ – 

๖๑๒๐๐๐๐๙๑ 

ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ 

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สัมภาษณ์) 

๖๑๒๐๐๐๐๐๑ – 

๖๑๒๐๐๐๐๑๘ 

ห้องประชุม ๑ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๖๑๒๐๐๐๐๑๙ – 

๖๑๒๐๐๐๐๓๕ 

ห้องประชุม ๒ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๖๑๒๐๐๐๐๓๖ – 

๖๑๒๐๐๐๐๖๘ 

ห้องประชุม ๕ ชั้น ๔ 

๖๑๒๐๐๐๐๖๙ – 

๖๑๒๐๐๐๐๙๑ 

ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ 

รอบบ่าย (เลขประจ าตัวสอบ ๖๑๒๐๐๐๐๙๔ ถึง ๖๑๒๐๐๐๒๒๘) 

เวลา กิจกรรม เลขประจ าตัวสอบ สถานที ่

๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. รายงานตัว และส่งเอกสารหลักฐาน

การสมัครสอบ 

๖๑๒๐๐๐๐๙๔ – 

๖๑๒๐๐๐๒๒๘ 

ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สัมภาษณ์) 

๖๑๒๐๐๐๐๙๔ – 

๖๑๒๐๐๐๑๒๑ 

ห้องประชุม ๑ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๖๑๒๐๐๐๑๓๕ – 

๖๑๒๐๐๐๑๖๓ 

ห้องประชุม ๒ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๖๑๒๐๐๐๑๗๐ – 

๖๑๒๐๐๐๑๙๓ 

ห้องประชุม ๕ ชั้น ๔ 

๖๑๒๐๐๐๒๐๓ – 

๖๑๒๐๐๐๒๒๘ 

ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ 

 
  



๕ 
 

๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ 
(๑) ส าเนาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  
จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัด 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งได้ ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัตปิระกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันรับสมัครสอบ
วันสุดท้ายมายื่นแทน 

ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรหรือ
อนุปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้น 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. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า 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 



๖ 
 

 ๓.๔ ต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากที่ 
ได้เริ่มด าเนินการแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 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. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ทางเว็บไซต์ส านักงาน ก .พ. (http://www.ocsc.go.th)  หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” และทางเว็บไซต์
https://personnel-ocsc.job.thai.com และจะบรรจุ ผู้ สอบแข่งขันได้ เข้ ารับราชการในวั นจันทร์ที่  
๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ก าหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

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

 ประกาศ ณ วันที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                                                        (ลงชื่อ)    เมธินี  เทพมณ ี
 (นางเมธินี  เทพมณี) 
 เลขาธิการ ก.พ. 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวธัญญาภรณ์  ไสวพันธ์)  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 


