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 ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รับสมัครสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว 

ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขันดังต่อไปนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๑๒๐๐๐๐๐๑ นางสาวอรสา ถึงถ่ิน 
๖๑๒๐๐๐๐๐๒ นางสาวพรระวี พงษ์มา 
๖๑๒๐๐๐๐๐๓ นางสาวขนิษฐา วิมุตติพงศ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๐๔ นางสาวสุทธดา ศรีศักดิ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๐๕ นางสาววลัยพร ใจสืบจร 
๖๑๒๐๐๐๐๐๖ นางสาวสมใจ สมานประชา 
๖๑๒๐๐๐๐๐๗ นางสาวพาลินี นาซ า 
๖๑๒๐๐๐๐๐๘ นางสาวสุภาภรณ์ สีเขียว 
๖๑๒๐๐๐๐๐๙ นายชานนท์ ต่างโอฐ 
๖๑๒๐๐๐๐๑๐ นางสาววาสนา แย้มม่ังมี 
๖๑๒๐๐๐๐๑๑ นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วด า 
๖๑๒๐๐๐๐๑๒ นางสาวสุพรรษา ขวัญเสาว์ 
๖๑๒๐๐๐๐๑๓ นางสาวชรินทร์ทิพย์ ยินดีพิธ 
๖๑๒๐๐๐๐๑๔ นางสาวประภัสสร มูลเสนา 
๖๑๒๐๐๐๐๑๕ นางอภิชญา ตันแปง 
๖๑๒๐๐๐๐๑๖ นายอธิพงศ์ เรืองเทพ 
๖๑๒๐๐๐๐๑๗ นางสาวจิราภรณ์ หมุดนันใจ 
๖๑๒๐๐๐๐๑๘ นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วเมืองไชย 
๖๑๒๐๐๐๐๑๙ นางสาวกมลทิพย์ ถุงแก้ว 
๖๑๒๐๐๐๐๒๐ นางสาวกรนิกา สิทธิกูลนะ 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๑๒๐๐๐๐๒๑ นางสาวอัจฉราภรณ์ วิรากร 
๖๑๒๐๐๐๐๒๒ นายพรชัย พลมารักษ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๒๓ นายอรรถพล ชมกรด 
๖๑๒๐๐๐๐๒๔ นางสาวณิชาภา ตะมะพุฒ 
๖๑๒๐๐๐๐๒๕ นางสาวอ าพรพันธุ์ เคหะรุณ 
๖๑๒๐๐๐๐๒๖ นางสาวหัทยา เตชะเสน 
๖๑๒๐๐๐๐๒๗ นางพรศิริ กิตินันท์ 
๖๑๒๐๐๐๐๒๘ นางสาวมนฤดี นันธิ 
๖๑๒๐๐๐๐๒๙ นางสาวชบาวรรณ ภูวนตรัยเดโช 
๖๑๒๐๐๐๐๓๐ นายวีระชัย แก้วดี 
๖๑๒๐๐๐๐๓๑ นางมลฤดี ศรีเมืองสุข 
๖๑๒๐๐๐๐๓๒ นางสาวกิ่งเทียน โล่ศิริกุล 
๖๑๒๐๐๐๐๓๓ นางสาวกฤมล ทองอยู่ 
๖๑๒๐๐๐๐๓๔ นางอัยรดา สวนแสน 
๖๑๒๐๐๐๐๓๕ นางเมธาวี ดวงมณี 
๖๑๒๐๐๐๐๓๖ นายเสรีรัตน์ รื่นอารมณ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๓๗ นางสาวดุจเดือน ค าใจ 
๖๑๒๐๐๐๐๓๘ นางสาวศศิมาพร กาจุด๊ 
๖๑๒๐๐๐๐๓๙ นางสาวเสาวภา สาระขันธุ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๔๐ นางสาววรินทิพย์ ศรียอด 
๖๑๒๐๐๐๐๔๑ นางสาวปทิตตา หมื่นนุปิง 
๖๑๒๐๐๐๐๔๒ นางสาวน้ าทิพย์ ไชยนวล 
๖๑๒๐๐๐๐๔๓ นางสาวนาตอนงค์ เชิดชูสดใส 
๖๑๒๐๐๐๐๔๔ นางเฉลิมศรี แก้วบริสุทธิ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๔๕ นางเรณู เชื้อเตจ๊ะ 
๖๑๒๐๐๐๐๔๖ นางสาวประวีณา อ่อนเกษ 
๖๑๒๐๐๐๐๔๗ นางสาวสุวรา กุลนิษฐา 
๖๑๒๐๐๐๐๔๘ นางสาวนพรัตน์ นกจันทร์ 
๖๑๒๐๐๐๐๔๙ นายกรกฏ ทาสุวรรณ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๕๐ นางสาวนันทิดา พันธ์ชาติ 

 

 



๓ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๑๒๐๐๐๐๕๑ นางสาวจีธาภา เนตรแก้ว 
๖๑๒๐๐๐๐๕๒ นางสาวสุนิตสา อุปชาค า 
๖๑๒๐๐๐๐๕๓ นายสุขประเสริฐ สิริมงคลไชย 
๖๑๒๐๐๐๐๕๔ นางสาวนุชรินทร์ สินทร 
๖๑๒๐๐๐๐๕๕ นางสาวภคพร สุริโย 
๖๑๒๐๐๐๐๕๖ นางสาวลักษณาวรรณ พอจิต 
๖๑๒๐๐๐๐๕๗ นางสาวภาสินี เพชรจรัส 
๖๑๒๐๐๐๐๕๘ นางสาววิภาพร เมฆกระจ่าง 
๖๑๒๐๐๐๐๕๙ นางสาวนลพรรณ รุ่งประเสริฐ 
๖๑๒๐๐๐๐๖๐ นางสาวธัญชนก อ าพาศ 
๖๑๒๐๐๐๐๖๑ นางสาวจันทร์อรุณ มหาวรรณ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๖๒ นางสาวกมลชนก ประมูปถัมภ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๖๓ นางสาวกาญจนา จ าปาศรี 
๖๑๒๐๐๐๐๖๔ นางสาวสลักจิตร เพชรด า 
๖๑๒๐๐๐๐๖๕ นางสาวเพ็ญนภา รัตวาสี 
๖๑๒๐๐๐๐๖๖ นางสาวเสาวลักษณ์ แสนค าวัง 
๖๑๒๐๐๐๐๖๗ นายวัชระ กองทองนอก 
๖๑๒๐๐๐๐๖๘ นางสาวศรัญยพัตร์ มาทา 
๖๑๒๐๐๐๐๖๙ นางสุจิรา ลักษณา 
๖๑๒๐๐๐๐๗๐ นางสาวนลิณี พันธ์คูณ 
๖๑๒๐๐๐๐๗๑ นางวรรณี   ศรีศิริวรรณกุล 
๖๑๒๐๐๐๐๗๒ นางสาวนริสรา ทาธง 
๖๑๒๐๐๐๐๗๓ นางสาวจุฑารัตน์ คงชู 
๖๑๒๐๐๐๐๗๔ นางสาวจันทร์ธณา ปัตเมฆ 
๖๑๒๐๐๐๐๗๕ นางสาวณัฐธิยา เกิดหิรัญ 
๖๑๒๐๐๐๐๗๖ นางสาววิปัศยา พิมศักดิ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๗๗ นางสาวมาริสา สุขไส 
๖๑๒๐๐๐๐๗๘ นางปวีณา ศรีโชค 
๖๑๒๐๐๐๐๗๙ นางสาวรัชนีย์ วิชาเงิน 
๖๑๒๐๐๐๐๘๐ นางสาวบัณฑิตา ชูจิตร์ 

 

 



๔ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๑๒๐๐๐๐๘๑ นางสาวอัญชลี สุขสมโภชน ์
๖๑๒๐๐๐๐๘๒ นางสาวปรัชญา ดงภักดี 
๖๑๒๐๐๐๐๘๓ นางสาวจุฑามาศ เติมอารมณ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๘๔ นางสาวกาญจนา ทรัพย์สมใจ 
๖๑๒๐๐๐๐๘๕ นายเสกสรรค์ สาตร์แย้ม 
๖๑๒๐๐๐๐๘๖ นายวีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์ 
๖๑๒๐๐๐๐๘๗ นางสาวปิยพัศ เขียวพุ่มพวง 
๖๑๒๐๐๐๐๘๘ นายธนบัตร แลพวง 
๖๑๒๐๐๐๐๘๙ นางสาวพลอยปภัส ค าภีระ 
๖๑๒๐๐๐๐๙๐ นางสาวกนกพิชญ์ สีหามาศ 
๖๑๒๐๐๐๐๙๑ นางสาวปวีย์ธิดา โรจน์ตระกูล 
๖๑๒๐๐๐๐๙๒ นางสาวณัฐกานต์ ลิมปพนาทอง 
๖๑๒๐๐๐๐๙๓ นางสาวทิพย์วลี อรรถโยโค 
๖๑๒๐๐๐๐๙๔ นางสาวจิตตานันทิ์ บรรณารักษ์ชูมณี 
๖๑๒๐๐๐๐๙๕ นางสาวสุกัญยาภัทร์ เวียงทองรุจ 
๖๑๒๐๐๐๐๙๖ นางสาวกนกกร เรืองแก้ว 
๖๑๒๐๐๐๐๙๗ นางสาวนภัสสรณ์ ละลี 
๖๑๒๐๐๐๐๙๘ นางสาวสุจิรา เวทย์จรัส 
๖๑๒๐๐๐๐๙๙ นางสาวกฤษณี รัตนทองมา 
๖๑๒๐๐๐๑๐๐ นางสาวอภิชญา พ่วงศิริ 
๖๑๒๐๐๐๑๐๑ นางสาวเมธาพร ประมวลทอง 
๖๑๒๐๐๐๑๐๒ นางสาวดวงพร เทียนแสง 
๖๑๒๐๐๐๑๐๓ นายวรวัตร แก้วย้อย 
๖๑๒๐๐๐๑๐๔ นางสาวภัทรภร นาคเสวก 
๖๑๒๐๐๐๑๐๕ นางสาวเสาวณี ข าพวง 
๖๑๒๐๐๐๑๐๖ นางสาวขนิษฐา มะสะพันธุ์ 
๖๑๒๐๐๐๑๐๗ นางสาวนฤมล พิทักษ์สินสกุล 
๖๑๒๐๐๐๑๐๘ นางสาวมณีรัตน์ คชสีห์ 

๖๑๒๐๐๐๑๐๙ นางสาวสุฑาธิษธ์ สุรัตนศิลป์ 

๖๑๒๐๐๐๑๑๐ นางสาวจันธิมา มีงาน 

 

 



๕ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๑๒๐๐๐๑๑๑ นางสาวพนิดา เพราะจะโป๊ะ 
๖๑๒๐๐๐๑๑๒ นางนฤมล แก้วขาว 
๖๑๒๐๐๐๑๑๓ นางสาวศุภลักษณ์ สุขแก้ว 
๖๑๒๐๐๐๑๑๔ นางสาวสิริลักษณ์ จิ้มลิ้ม 
๖๑๒๐๐๐๑๑๕ นางสาวจันทร์เพ็ญ หอมสุวรรณ 
๖๑๒๐๐๐๑๑๖ นางสาวพัลลดา หล้าค าลือ 
๖๑๒๐๐๐๑๑๗ นางสาวนันทพร จันทรฆาฏ 
๖๑๒๐๐๐๑๑๘ นางอภิกา อนุอัน 
๖๑๒๐๐๐๑๑๙ นายศิริศักดิ์ สัพโส 
๖๑๒๐๐๐๑๒๐ นางสาวนุจรีย์ อากาศวิภาต 
๖๑๒๐๐๐๑๒๑ นางสาวพราว พลเสน 
๖๑๒๐๐๐๑๒๒ นายภูมินทร์ ตะโกภู่ 
๖๑๒๐๐๐๑๒๓ นางชนินาถ คชมิตร 
๖๑๒๐๐๐๑๒๔ นางสาววรรณพร สุขอภัย 
๖๑๒๐๐๐๑๒๕ นางสาวพัชรินทร์ เนตรทิพย์ 
๖๑๒๐๐๐๑๒๖ นางสาววีรนันท์ ชนาภัทรจิระประไพ 
๖๑๒๐๐๐๑๒๗ นางสาวกนกวรรณ ราชานาค 
๖๑๒๐๐๐๑๒๘ นางสาววาสินี เฟ่ืองเมธี 
๖๑๒๐๐๐๑๒๙ นางสาวธนพรรษ ทิพยาวงษ์ 
๖๑๒๐๐๐๑๓๐ นางสาวดลนภา เบ้าภาระ 
๖๑๒๐๐๐๑๓๑ นางสาวรสสุริน ชินอ่อน 
๖๑๒๐๐๐๑๓๒ นางเบญจพร ป้อสิงห์ 
๖๑๒๐๐๐๑๓๓ นางสาวพัชริดา ยันตะกนก 
๖๑๒๐๐๐๑๓๔ นางสาวภัทรวดี สุขแจ่ม 
๖๑๒๐๐๐๑๓๕ นายอนุรักษ์ ต้อยปาน 
๖๑๒๐๐๐๑๓๖ นางสาวพิชชา พัสดร 
๖๑๒๐๐๐๑๓๗ นางสาวเปรมฤดี หล้าอ้วน 
๖๑๒๐๐๐๑๓๘ นายณัฏฐ์ฐากูร บูรณกูล 
๖๑๒๐๐๐๑๓๙ นางสาวฐิติยา ศรีทิพย์ 
๖๑๒๐๐๐๑๔๐ นายนิกร ชัยบุรมย์ 

 

 



๖ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๑๒๐๐๐๑๔๑ นางสาวมัลลิกา แก้วเสนา 
๖๑๒๐๐๐๑๔๒ นางดลฤดี เนตรสกุล 
๖๑๒๐๐๐๑๔๓ นางสาวพิณทิพย์ ไชยมาศ 
๖๑๒๐๐๐๑๔๔ นางสาวจิรัชญา รอดเครือมิตร 
๖๑๒๐๐๐๑๔๕ นางสาวฉัตรฤดี เครือเนตร 
๖๑๒๐๐๐๑๔๖ นางสาวสุนิภา เดชขจร 
๖๑๒๐๐๐๑๔๗ นางสาวแก้วมณี น้อยแดง 
๖๑๒๐๐๐๑๔๘ นางสาวพุทธมาศ ค านึก 
๖๑๒๐๐๐๑๔๙ นางสาวศศิรินทร์ นุ่นเกิด 
๖๑๒๐๐๐๑๕๐ นางสาวฐิติยา ปานนิน 
๖๑๒๐๐๐๑๕๑ นางสาวธาราทิพย์ เงางาม 
๖๑๒๐๐๐๑๕๒ นางสาวเบญจวรรณ บรรชรรัตน์ 
๖๑๒๐๐๐๑๕๓ นางสาวฐิติชยา ข้ามสี่ 
๖๑๒๐๐๐๑๕๔ นางสาวสุภาพร พลแก้ว 
๖๑๒๐๐๐๑๕๕ นางสายฝน สร้างไร่ 
๖๑๒๐๐๐๑๕๖ นางสาวพรพัสนันท์ ธรรมวิเศษ 
๖๑๒๐๐๐๑๕๗ นางสาวพิมพิไล กันทาใจ 
๖๑๒๐๐๐๑๕๘ นางสาวสุกัญญา ค าจันทร์ต๊ะ 
๖๑๒๐๐๐๑๕๙ นางสาวลัดดา จันทัด 
๖๑๒๐๐๐๑๖๐ นางสาวประมาณ นามสน 
๖๑๒๐๐๐๑๖๑ นางจรัสศรี จันทร์เจือ 
๖๑๒๐๐๐๑๖๒ นางสาวธนิษฐา สวัสดิ์ดวง 
๖๑๒๐๐๐๑๖๓ นางสาววรรณดี หมวดแก้ว 
๖๑๒๐๐๐๑๖๔ นางสาวภัทราพร พิมพ์ซา 
๖๑๒๐๐๐๑๖๕ นางสาวนฤมล สุดสิน 
๖๑๒๐๐๐๑๖๖ นางสาววนัสนันต์ หุนสุวงค ์
๖๑๒๐๐๐๑๖๗ นางสาวศิริลักษณ์ มีทางดี 
๖๑๒๐๐๐๑๖๘ นางสาวสุนิสา เจริญทรัพย์ 
๖๑๒๐๐๐๑๖๙ นางสาวธิดา รู้ชอบ 
๖๑๒๐๐๐๑๗๐ นางสาวเขมิกา พ่ึงป่า 

 

 



๗ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๑๒๐๐๐๑๗๑ นางสาวรุ้งตระวัน พุดตาล 
๖๑๒๐๐๐๑๗๒ นางสาวนิฤมล บริสุทธิ์ 
๖๑๒๐๐๐๑๗๓ นางสาวนุสรา เข็มทอง 
๖๑๒๐๐๐๑๗๔ นางสาวธิดารัตน์ บูรณ์เจริญ 
๖๑๒๐๐๐๑๗๕ นางสาวกรรณิกา บุญมี 
๖๑๒๐๐๐๑๗๖ นายอรรถพล นาคาพจน์ 
๖๑๒๐๐๐๑๗๗ นายมงคลนาถ มั่นศักดิ์ 
๖๑๒๐๐๐๑๗๘ นางสาวรติพร อุทัยอินทร์ 
๖๑๒๐๐๐๑๗๙ นางสาวนัดดา ดาวฤกษ์ภูมิชัย 
๖๑๒๐๐๐๑๘๐ นางสาวศิริวรรณ พรมนิ่ม 
๖๑๒๐๐๐๑๘๑ นางสาวกนกวรรณ อยู่ทอง 
๖๑๒๐๐๐๑๘๒ นายนภวุฒ ิ พรหมชมชา 
๖๑๒๐๐๐๑๘๓ นางพรปวีณ์ ทิมทวีป 
๖๑๒๐๐๐๑๘๔ นางสาวพิมลรัตน์ มาขวา 
๖๑๒๐๐๐๑๘๕ นางสาวศิรินทร์ญา โพธิ์แก้ว 
๖๑๒๐๐๐๑๘๖ นางสาวปาริชาติ สีดางาม 
๖๑๒๐๐๐๑๘๗ นางสาววรณัน รักษาราษฎร์ 
๖๑๒๐๐๐๑๘๘ นางจิตรลดา ค าวงษา 
๖๑๒๐๐๐๑๘๙ นางนวมน แช่มช้อย 
๖๑๒๐๐๐๑๙๐ นางสาวจีราวรรณ บุญศรี 
๖๑๒๐๐๐๑๙๑ นางสาวน้ าผึ้ง ชุ่มแช่ม 
๖๑๒๐๐๐๑๙๒ นางสาวปิยะมาศ อินทร์ไชยศรี 
๖๑๒๐๐๐๑๙๓ นายนิติกรณ์ วงรอบ 
๖๑๒๐๐๐๑๙๔ นายณัฐชนันท์ แย้มมะพลับ 
๖๑๒๐๐๐๑๙๕ นางสาวทิพวรรณ อภินันท์ 
๖๑๒๐๐๐๑๙๖ นายสุรศักดิ์ เล็กประโคน 
๖๑๒๐๐๐๑๙๗ นายอานนท์ วงษ์ยีเมาะ 
๖๑๒๐๐๐๑๙๘ นางสาวกุลนิภา เสนาวงค ์
๖๑๒๐๐๐๑๙๙ นางสาวสุพัตรา ก าลังเลิศ 
๖๑๒๐๐๐๒๐๐ นางกัลยา ไชยมุณี 

 

 



๘ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๑๒๐๐๐๒๐๑ นางสาวปภัตรอร เขียวจันทร์ 
๖๑๒๐๐๐๒๐๒ นางสาววริษา พูลศิลป์ 
๖๑๒๐๐๐๒๐๓ นางสาววิริยา จันทะการ 
๖๑๒๐๐๐๒๐๔ นางสาวมทุรส จันทะเสน 
๖๑๒๐๐๐๒๐๕ นางสาวกิ่งไผ่ นิลหงษ ์
๖๑๒๐๐๐๒๐๖ นายณัฐวัตร ทองใหม่ 
๖๑๒๐๐๐๒๐๗ นายสุรศักดิ์ ศรีชุมพวง 
๖๑๒๐๐๐๒๐๘ นายธนวัตน์ เปรมปรีชา 
๖๑๒๐๐๐๒๐๙ นางสาวแคธริณ แสงไพโรจน์ 
๖๑๒๐๐๐๒๑๐ นางสาววาทินี วิจารณ์ 
๖๑๒๐๐๐๒๑๑ นายทิชากร เอ่ียมสอาด 
๖๑๒๐๐๐๒๑๒ นางสาวเบญญาสิริ์ ดีมาก 
๖๑๒๐๐๐๒๑๓ นางสาวสุทธิดา ไฮค า 
๖๑๒๐๐๐๒๑๔ นางสาวสมถวิล พ่ึงโพธิ์ 
๖๑๒๐๐๐๒๑๕ นางระเบียบ นรินยา 
๖๑๒๐๐๐๒๑๖ นางสาวโนไฮณี รามเดช 
๖๑๒๐๐๐๒๑๗ นางสาวสุชาดา เชื้อทอง 
๖๑๒๐๐๐๒๑๘ นางสาวรัชนี ศรีเขียว 
๖๑๒๐๐๐๒๑๙ นางสาวศิริพรรณ ศิริเรือง 
๖๑๒๐๐๐๒๒๐ นางสาวอมรรัตน์ ศรีสมจิตร 
๖๑๒๐๐๐๒๒๑ นางสาวกฤษณา ชยามฤต 
๖๑๒๐๐๐๒๒๒ นางสาวกาญจนา ทองยศ 
๖๑๒๐๐๐๒๒๓ นางสาวสุดารัตน์ อุ่นอาสา 
๖๑๒๐๐๐๒๒๔ นางสาวฐริญชญาภัชก์ เจริญ 
๖๑๒๐๐๐๒๒๕ นางสาวพรรณทิพา ฟ้าร่วมปัญญา 
๖๑๒๐๐๐๒๒๖ นางสาวธิดาภรณ์ มาตรง 
๖๑๒๐๐๐๒๒๗ นายนราเศรษฐ์ จิโรจธนพงศ ์
๖๑๒๐๐๐๒๒๘ นายเจณิตา ฉัตรเงิน 
๖๑๒๐๐๐๒๒๙ นางสาวจันทร์จิรา โพธิเสน 
๖๑๒๐๐๐๒๓๐ นางสาวจันพร พัฒนาภมร 

 

 



๙ 
 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ประกาศตามข้อมูล 

และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม 

และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า  

ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่า

เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

 ส าหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 

ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  

โปรดน าหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ 

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า 

เป็นผู้สมัครสอบ ส านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพ่ิมเติมต่อไป ถ้าไม่ด าเนินการ

ภายในก าหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

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

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวธัญญาภรณ์  ไสวพันธ์)  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 


