
ประกาศส านักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

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

 ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยด าเนินการสอบแข่งขัน 
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 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 

๖๒๓๑๑๐๐๐๖ นางสาวณิชาดา เพ็งนาม 
๖๒๓๑๑๐๐๐๗ นายเอกพล ตระกูลขุนพล 
๖๒๓๑๑๐๐๐๙ นางสาวพิมพา ศรีอ าไพ 
๖๒๓๑๑๐๐๑๐ นางสาวสุภัสรา สุนทรพงษ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๑๔ นางสาวทิพวัลย์ แท่งทอง 
๖๒๓๑๑๐๐๑๙ นางสาวปัณณพร ง้วนพันธ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๒๐ นางสาววาสนา คงอ้ิว 
๖๒๓๑๑๐๐๒๕ นางสาวปัทมา เหลืองวิวาย 
๖๒๓๑๑๐๐๓๑ นางสาวปิยณัฐ อุปนันท์ 
๖๒๓๑๑๐๐๓๓ นางสาวสุภาวด ี บัวหลวง 
๖๒๓๑๑๐๐๓๗ นางสาวสาธินี อุ่นกาศ 
๖๒๓๑๑๐๐๔๐ นางสาวชาลินี นุ้ยห้วยแก้ว 
๖๒๓๑๑๐๐๔๖ นางสาวชุติมา อมรไพศาลเลิศ 
๖๒๓๑๑๐๐๔๘ นายณัฐพร วุฑฒิโกวิทย์ 
๖๒๓๑๑๐๐๕๖ นางสาวอัจฉรา เกตยา 
๖๒๓๑๑๐๐๖๐ นางสาวกัญญาลักษณ์ สุขพันธ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๖๑ นางสาวธมนวรรณ เย็นนุ่ม 
๖๒๓๑๑๐๐๖๔ นางสาวพิชญาภา แสนแสน 

  
 
 

 



๒ 
 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

๖๒๓๑๑๐๐๖๙ นางสาวประภารัตน์ ชัยกิตติภณณ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๗๙ นางสาวจตุพร กุบแก้ว 
๖๒๓๑๑๐๐๘๓ นางสาวนฤมล แก้วเมตตา 
๖๒๓๑๑๐๐๘๔ นางสาววันดี ไทยแก้ว 
๖๒๓๑๑๐๐๘๖ นางสาวภาวิณี ศรีสวัสดิ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๙๓ นางสาวภคนันท์ ภิรมย์เลิศ 
๖๒๓๑๑๐๑๐๐ นางสาวเกตุศินี ประกอบ 
๖๒๓๑๑๐๑๐๒ นางสาวเฉลิมขวัญ นิตย์ค าหาญ 
๖๒๓๑๑๐๑๐๓ นางสาวศศิประภา สิงห์กุล 
๖๒๓๑๑๐๑๐๔ นางสาวจุฑารัตน์ คูหา 
๖๒๓๑๑๐๑๐๕ นางสาวปวีณา วิริยภาพ 

๒. ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 ๒.๑ ก าหนดสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
ณ อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้ 

รอบเช้า (เลขประจ าตัวสอบ ๖๒๓๑๑๐๐๐๖ ถึง ๖๒๓๑๑๐๗๙) 

เวลา กิจกรรม เลขประจ าตัวสอบ สถานที ่

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รายงานตัว และส่งหลักฐานอ่ืนๆ ๖๒๓๑๑๐๐๐๖ – 

๖๒๓๑๑๐๐๗๙ 

ห้องประชุม ๒ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สัมภาษณ์) 

๖๒๓๑๑๐๐๐๖ – 

๖๒๓๑๑๐๐๗๙ 

ห้องประชุม ๑ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

รอบบ่าย (เลขประจ าตัวสอบ ๖๒๓๑๑๐๐๘๓ ถึง ๖๒๓๑๑๐๑๐๕) 

เวลา กิจกรรม เลขประจ าตัวสอบ สถานที ่

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. รายงานตัว และส่งหลักฐานอ่ืนๆ ๖๒๓๑๑๐๐๘๓ – 

๖๒๓๑๑๐๑๐๕ 

ห้องประชุม ๒ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สัมภาษณ์) 

๖๒๓๑๑๐๐๘๓ – 

๖๒๓๑๑๐๑๐๕ 

ห้องประชุม ๑ กลุ่มงาน 

การเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ 
ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-

นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ 
ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบ 
ก ากับไว้มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐาน บรรจุในซองเอกสารขนาด A๔ 



๓ 
 

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 าตัว
ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ ฉบับจริง ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสาร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๓.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อหรือ 
ชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๓.๓ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ 
 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. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
ทางเว็บไซต์ส านักงาน ก .พ. (http://www.ocsc.go.th)  หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” และทางเว็บไซต์
https://personnel-ocsc.job.thai.com และจะบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
ทั้งนี้ ก าหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้สละสิทธิในการเข้าสอบ หรือปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น
คุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับ 
การบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                                                       (ลงชื่อ)     เมธินี  เทพมณ ี
 (นางเมธินี  เทพมณี) 
 เลขาธิการ ก.พ. 

ส าเนาถกูตอ้ง 

 
(นางสาวธัญญาภรณ ์ ไสวพันธ์)  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจา้หน้าที ่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 


