
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. 
----------------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นั้น  

 บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  
และข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังต่อไปนี้ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 
๑  ๖๔๒๑๔๐๐๑๔ นางสาวสุพัตรา   ดวงจิตร์ 
๒  ๖๔๒๑๔๐๐๑๐ นางณัทญา   ใสเย็น 
๓  ๖๔๒๑๔๐๑๙๒ นายธีรพัฒน์   คำภา 
๔  ๖๔๒๑๔๐๐๓๘ นายสรวิศ   เดชประมวลพล 
๕  ๖๔๒๑๔๐๐๓๐ นางสาวกัลยพร   นวหิรัญกุล 
๖  ๖๔๒๑๔๐๐๘๗ นางสายฝน   มาแย้ม 
๗  ๖๔๒๑๔๐๐๕๔ นางสาวสุธาสินี   คงคสุทธิ์ 
๘  ๖๔๒๑๔๐๐๗๙ นางสาวกวินทิพย ์  ทัพซ้าย 
๙  ๖๔๒๑๔๐๑๕๘ นางสาวอรุญรัตน์   จรูญสนธ์ 

๑๐  ๖๔๒๑๔๐๒๖๐ นายณัฐวัฒน์   เฮงเส็ง 
๑๑  ๖๔๒๑๔๐๐๓๒ นางสาวธนัญญา   มูลป้อม 
๑๒  ๖๔๒๑๔๐๐๕๘ นางสาวเกศดาว   ผลเหม 
๑๓  ๖๔๒๑๔๐๓๗๖ นางสาวสุรินทร์ยา   ทองแสงจันทร์ 
๑๔  ๖๔๒๑๔๐๐๘๙ นายดำรง   ม่วงมนตรี 
๑๕  ๖๔๒๑๔๐๐๒๓ นางสาวกาญจน์โชติกา   เอมณรดา 
๑๖  ๖๔๒๑๔๐๐๖๙ นายจักรพงศ์   จุมปูบุญ 
๑๗  ๖๔๒๑๔๐๑๕๐ นางบุญชู   สดเสมอ 
๑๘  ๖๔๒๑๔๐๑๔๘ นางสาวเขมชญา   แจ่มจันทร์ 
๑๙  ๖๔๒๑๔๐๒๕๓ นางสาวศิรินาถ   อรรคศรีวร 
๒๐  ๖๔๒๑๔๐๔๖๕ นางสาวสุกัญญา   พรหมบุตร 
๒๑  ๖๔๒๑๔๐๐๒๙ นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์   มุณีพรหม 
๒๒  ๖๔๒๑๔๐๒๙๐ นางสาวอนงค์นาฏ   โลหะการก 
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ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 
๒๓  ๖๔๒๑๔๐๐๒๘ นางสาวนัสรีน   จาหลง 
๒๔  ๖๔๒๑๔๐๕๐๙ นางสาวอมรรัตน์   ชัยนาม 
๒๕  ๖๔๒๑๔๐๒๖๙ นางสาวสุพรรณษา   ก้อนคำ 
๒๖  ๖๔๒๑๔๐๑๖๘ นางสาวสุลัดดา   ศิริมูล 
๒๗  ๖๔๒๑๔๐๒๒๓ นางสาวพรสุดา   สืบสุข 
๒๘  ๖๔๒๑๔๐๐๖๕ นางสาวชนินันท์   ชยรพ 
๒๙  ๖๔๒๑๔๐๐๖๓ นางสาวอรุณี   อภัยโรจน์ 
๓๐  ๖๔๒๑๔๐๐๗๕ นายบวรชัย   โคตรพรม 
๓๑  ๖๔๒๑๔๐๐๙๐ นางสาวสุรางค์   จำเริญเจือ 
๓๒  ๖๔๒๑๔๐๑๐๑ นางสาวศิราณ ี  ทิพย์เสนา 
๓๓  ๖๔๒๑๔๐๑๖๕ นางสาวจิณห์จุฑา   มูลเทพ 
๓๔  ๖๔๒๑๔๐๔๓๔ นางสาวณัฏฐานันท์   ขวัญเพิ่มพร 
๓๕  ๖๔๒๑๔๐๐๔๗ นางสาวอรทัย   นามกร 
๓๖  ๖๔๒๑๔๐๑๔๕ นายนครินทร์   จำปาลา 
๓๗  ๖๔๒๑๔๐๑๙๖ นางปนัดดา   มั่นเขียว 
๓๘  ๖๔๒๑๔๐๑๗๗ นายพฤทธ์   แก้วจำปาศรี 
๓๙  ๖๔๒๑๔๐๐๕๙ นายพรชัย   ยินดีธรรม 
๔๐  ๖๔๒๑๔๐๓๓๙ นางสาวกัญชววรรณ   ฤทธิ์ประเสริฐ 
๔๑  ๖๔๒๑๔๐๕๑๐ นางสาววิมล   เฉยฉาย 
๔๒  ๖๔๒๑๔๐๓๗๓ นางสาวธาริณี   ภักดีมง 
๔๓  ๖๔๒๑๔๐๒๕๐ นางสาวพาฝัน   สมบูรณ์ 
๔๔  ๖๔๒๑๔๐๒๕๕ นางสาวจิรัชยา   เปล่งรัตน์ 
๔๕  ๖๔๒๑๔๐๒๒๑ นายสุรสิทธิ์   แสนคำ 
๔๖  ๖๔๒๑๔๐๔๓๕ นางอัจฉรา   ธรรมมูลตรี 
๔๗  ๖๔๒๑๔๐๐๗๓ นางสาวกชพร   สถิตธนพัฒน์ 
๔๘  ๖๔๒๑๔๐๔๙๑ นางสาวอุษา   วัชรจรัสกุล 
๔๙  ๖๔๒๑๔๐๑๐๖ นางสาวอรสา   หล้าแหล่ง 

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า 

 ๑. บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ใช้ ได้ ไม่ เกินสองปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน 
ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

 ๒. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ  



๓ 
 

  ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 
  ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันและเวลาที่กำหนด 
  ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง 
ในตำแหน่งที่สอบได้  
  ๒.๔ ผู้นั้นไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ของสำนักงาน ก.พ. 
เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ไม่รับโอน  
  ๒.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี  
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน  

 ๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบ  
รายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ของสำนักงาน ก.พ. ลำดับที่ ๑ – ๓๑ มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                                                         (ลงชื่อ)  ปิยวัฒน์  ศิวรักษ์ 
 (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
 เลขาธิการ ก.พ. 
 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวชุตินันท์  ผดุงกิ่งตระกลู) 
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 


