
       
ประกาศส านักงาน ก.พ.  

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก 
เกณฑ์การตัดสิน ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา ของส านักงาน ก.พ. 
------------------------------------- 

ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น 

บัดนี้  การรับสมัครได้ เสร็จสิ้ นแล้ ว จึ งขอประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิ เข้ ารับการคัดเลือก 
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้าง 
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของส านักงาน ก.พ. ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๖๒๑๐๐๑ นางสาวนิภาภัทร์ พันธุ์หาญ 
๖๒๑๐๐๒ นางอรอนงค์ บรรพตนพเก้า 
๖๒๑๐๐๓ นางสาวจิรวรรณ รัตนกรณ์ 
๖๒๑๐๐๔ นางสาวนัฐกานต์ เสมอศรี 
๖๒๑๐๐๕ นายพันธ์สิทธิ ชุ่มชื่น 
๖๒๑๐๐๖ นางสาวจันทร์เพ็ญ สกลนุกรกิจ 
๖๒๑๐๐๗ นางสาวภัทฉรานิษฐ์ จันทร 
๖๒๑๐๐๘ นายอรรถชัย อินติยะ 
๖๒๑๐๐๙ นางสาวปวีณา ใหม่ศรี 
๖๒๑๐๑๐ นางสาวน้ าผึ้ง บุนนาค 
๖๒๑๐๑๑ นางสาวปานวาด พิชเคียน 
๖๒๑๐๑๒ นางสาวปวิตรา อรรถกิจการค้า 
๖๒๑๐๑๓ นางสาวณัชธญา นิลพานิชย์ 
๖๒๑๐๑๔ นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค 
๖๒๑๐๑๕ นายธนาคม บัญญัติ 
๖๒๑๐๑๖ นางสาวเบญญาพร สว่างเดือน 
๖๒๑๐๑๗ นางสาวบุณณศิริ เจริญอาจ 
๖๒๑๐๑๘ นางสาวนพลักษม์ วงษ์ไทย 
๖๒๑๐๑๙ นายเอกพงษ์ หงษ์เหมือน 

 



๒ 
 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๖๒๑๐๒๐ นายศุภการ กอผจญ 
๖๒๑๐๒๑ นางสาวกาญจนมาส เอกธรรมสุทธิ์ 
๖๒๑๐๒๒ นางสาวกฤติยาณี ศรีเนียม 
๖๒๑๐๒๓ นางสาวโสรยา ทองประสม 
๖๒๑๐๒๔ นางสาวนุสเราะห์ ประดิษฐาน 
๖๒๑๐๒๕ นางสาวชนานันท์ มุสตอฟาดี 
๖๒๑๐๒๖ นายกรภัทร์ กิจสมชีพ 
๖๒๑๐๒๗ นางสาวณัฐกานต์ สุขใจ 
๖๒๑๐๒๘ นายณัชพล แก้วมณีชัย 
๖๒๑๐๒๙ นางสาวพิมพ์มาดา อัจจิกุล 
๖๒๑๐๓๐ นางสาวธนิษฐา นพเทศน์ 
๖๒๑๐๓๑ นายสรชัย อินทโสตถิ 
๖๒๑๐๓๒ นางสาวจิรนันท์ จิตต์วิญญาน 
๖๒๑๐๓๓ นางสาวจิราพรรณ จิตต์วิญญาน 
๖๒๑๐๓๔ นางสาวอรนิชา พานิชเจริญ 
๖๒๑๐๓๕ นางสาวเกศรินทร์ ขานวน 
๖๒๑๐๓๖ นางสาวศิริลักษณ์ เหล็กศรี 
๖๒๑๐๓๗ นายหิรัณย์ เสาวกุล 
๖๒๑๐๓๘ นางสาวศศิวิมล ผ่องศาลา 
๖๒๑๐๓๙ นางสาวณัฐฐานนันท์ เตชะพัฒนพานิช 
๖๒๑๐๔๐ นางสาวปลื้มใจ ขันเล็ก 
๖๒๑๐๔๑ นางสาวลลิตวด ี พุ่มบุญฤทธิ์ 
๖๒๑๐๔๒ นายพิทักษ์ ไชยศร 
๖๒๑๐๔๓ นางสาวสุทธิภา เฉลิมพักตร์ 
๖๒๑๐๔๔ นางสาววรารัตน์ เล่าสกุลสุขไพศาล 
๖๒๑๐๔๕ นางสาวเจนจิรา สันกลาง 
๖๒๑๐๔๖ นางสาวสุพัฒตรา ฉิมคุ้ม 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น ส านักงาน ก.พ. ได้ประกาศตาม
เอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือก หรือคุณวุฒิที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศ
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 



๓ 
 

๒. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก 
สัมภาษณ์ผู้สมัคร (๑๐๐ คะแนน) 
มีแนวทางการสัมภาษณ์และองค์ประกอบคะแนน ดังนี้ 

แนวทางการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม  
๑. ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และ              

ประสบการณ์ในการท างาน 
๒. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะจัดจ้าง 
๓. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ  
    วุฒภิาวะทางอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน ทัศนคติต่องานราชการ 

๕๐ 
 

๒๐ 
๓๐ 

 
                                                                            รวม ๑๐๐ 

๓. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือขึ้นบัญชีในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา จะต้องได้
คะแนนการสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

๔. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 

วัน  เวลา สถานที่สอบ วิธีการคัดเลือก 

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  
อาคารส านักงาน ก.พ. ชั้น ๓ 
ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

• สัมภาษณ์ผู้สมัครต าแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา 
(ตามล าดับ) 

      เลขประจ าตัว ๖๒๑๐๐๑ – ๖๒๑๐๔๖ 
 

ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. จะประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือดูได้จากเว็บไซต์
ส านักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” ทั้งนี้  ก าหนดวันอาจเปลี่ยนแปลง 
ได้ตามความเหมาะสม 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                        (ลงชื่อ)     สุวัฒน์  เอื้อเฟ้ือ 
(นายสุวัฒน์  เอื้อเฟ้ือ) 

ประธานกรรมการ 
         คณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวของส านักงาน ก.พ. 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวธัญญาภรณ์  ไสวพันธ์)  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที ่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/File/map%20non.jpg

