
ประกาศส านักงาน ก.พ. 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงานของส านักงาน ก.พ. 
----------------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นั้น  

 บัดนี้ การด าเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
และข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 
๑  ๖๑๒๐๐๐๐๕๘ นางสาววิภาพร  เมฆกระจ่าง 
๒  ๖๑๒๐๐๐๐๘๔ นางสาวกาญจนา  ทรัพย์สมใจ 
๓  ๖๑๒๐๐๐๐๘๕ นายเสกสรรค์  สาตร์แย้ม 
๔  ๖๑๒๐๐๐๐๓๕ นางเมธาวี  ดวงมณี 
๕  ๖๑๒๐๐๐๑๑๑ นางสาวพนิดา  เพราะจะโป๊ะ 
๖  ๖๑๒๐๐๐๑๑๗ นางสาวนันทพร  จันทรฆาฏ 
๗  ๖๑๒๐๐๐๑๘๗ นางสาววรณัน  รักษาราษฎร์ 
๘  ๖๑๒๐๐๐๐๗๖ นางสาววิปัศยา  พิมศักดิ์ 
๙  ๖๑๒๐๐๐๐๑๗ นางสาวจิราภรณ์  หมุดนันใจ 

๑๐  ๖๑๒๐๐๐๑๗๕ นางสาวกรรณิกา  บุญมี 
๑๑  ๖๑๒๐๐๐๑๓๘ นายณัฏฐ์ฐากูร  บูรณกูล 
๑๒  ๖๑๒๐๐๐๑๘๘ นางจิตรลดา  ค าวงษา 
๑๓  ๖๑๒๐๐๐๐๑๓ นางสาวชรินทร์ทิพย์  ยินดีพิธ 
๑๔  ๖๑๒๐๐๐๑๖๓ นางสาววรรณดี  หมวดแก้ว 
๑๕  ๖๑๒๐๐๐๐๖๔ นางสาวสลักจิตร  เพชรด า 
๑๖  ๖๑๒๐๐๐๑๔๐ นายนิกร  ชัยบุรมย์ 
๑๗  ๖๑๒๐๐๐๑๐๒ นางสาวดวงพร  เทียนแสง 
๑๘  ๖๑๒๐๐๐๑๙๑ นางสาวน้ าผึ้ง  ชุ่มแช่ม 
๑๙  ๖๑๒๐๐๐๐๐๕ นางสาววลัยพร  ใจสืบจร 
๒๐  ๖๑๒๐๐๐๐๔๑ นางสาวปทิตตา  หมื่นนุปิง 

  

  (ส าเนา) 
 

 



๒ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 
๒๑  ๖๑๒๐๐๐๒๒๕ นางสาวพรรณทิพา  ฟ้าร่วมปัญญา 
๒๒  ๖๑๒๐๐๐๑๘๙ นางนวมน  แช่มช้อย 
๒๓  ๖๑๒๐๐๐๐๓๓ นางสาวกฤมล  ทองอยู่ 
๒๔  ๖๑๒๐๐๐๐๔๖ นางสาวประวีณา  อ่อนเกษ 
๒๕  ๖๑๒๐๐๐๑๔๓ นางสาวพิณทิพย์  ไชยมาศ 
๒๖  ๖๑๒๐๐๐๐๙๖ นางสาวกนกกร  เรืองแก้ว 
๒๗  ๖๑๒๐๐๐๒๐๓ นางสาววิริยา  จันทะการ 
๒๘  ๖๑๒๐๐๐๑๔๔ นางสาวจิรัชญา  รอดเครือมิตร 
๒๙  ๖๑๒๐๐๐๐๙๑ นางสาวปวีย์ธิดา  โรจน์ตระกูล 
๓๐  ๖๑๒๐๐๐๑๐๔ นางสาวภัทรภร  นาคเสวก 
๓๑  ๖๑๒๐๐๐๐๖๘ นางสาวศรัญยพัตร์  มาทา 
๓๒  ๖๑๒๐๐๐๐๔๔ นางเฉลิมศรี  แก้วบริสุทธิ์ 
๓๓  ๖๑๒๐๐๐๐๖๙ นางสุจิรา  ลักษณา 
๓๔  ๖๑๒๐๐๐๐๑๘ นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วเมืองไชย 
๓๕  ๖๑๒๐๐๐๐๓๐ นายวีระชัย  แก้วดี 
๓๖  ๖๑๒๐๐๐๒๒๘ นายเจณิตา  ฉัตรเงิน 
๓๗  ๖๑๒๐๐๐๐๗๕ นางสาวณัฐธิยา  เกิดหิรัญ 
๓๘  ๖๑๒๐๐๐๑๐๕ นางสาวเสาวณี  ข าพวง 
๓๙  ๖๑๒๐๐๐๐๔๒ นางสาวน้ าทิพย์  ไชยนวล 
๔๐  ๖๑๒๐๐๐๑๑๔ นางสาวสิริลักษณ์  จิ้มลิ้ม 
๔๑  ๖๑๒๐๐๐๑๕๐ นางสาวฐิติยา  ปานนิน 
๔๒  ๖๑๒๐๐๐๐๙๔ นางสาวจิตตานันทิ์  บรรณารักษ์ชูมณี 
๔๓  ๖๑๒๐๐๐๒๐๖ นายณัฐวัตร  ทองใหม่ 
๔๔  ๖๑๒๐๐๐๑๙๓ นายนิติกรณ์  วงรอบ 
๔๕  ๖๑๒๐๐๐๒๑๙ นางสาวศิริพรรณ  ศิริเรือง 
๔๖  ๖๑๒๐๐๐๐๒๖ นางสาวหัทยา  เตชะเสน 
๔๗  ๖๑๒๐๐๐๑๒๑ นางสาวพราว  พลเสน 
๔๘  ๖๑๒๐๐๐๑๕๕ นางสายฝน  สร้างไร่ 
๔๙  ๖๑๒๐๐๐๒๐๙ นางสาวแคธริณ  แสงไพโรจน์ 
๕๐  ๖๑๒๐๐๐๐๐๓ นางสาวขนิษฐา  วิมุตติพงศ์ 
๕๑  ๖๑๒๐๐๐๐๑๙ นางสาวกมลทิพย์  ถุงแก้ว 
๕๒  ๖๑๒๐๐๐๐๒๘ นางสาวมนฤดี  นันธิ 



๓ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 
๕๓  ๖๑๒๐๐๐๑๔๑ นางสาวมัลลิกา  แก้วเสนา 
๕๔  ๖๑๒๐๐๐๒๑๒ นางสาวเบญญาสิริ์  ดีมาก 
๕๕  ๖๑๒๐๐๐๑๘๕ นางสาวศิรินทร์ญา  โพธิ์แก้ว 
๕๖  ๖๑๒๐๐๐๑๙๒ นางสาวปิยะมาศ  อินทร์ไชยศรี 
๕๗  ๖๑๒๐๐๐๐๘๑ นางสาวอัญชลี  สุขสมโภชน ์
๕๘  ๖๑๒๐๐๐๑๕๖ นางสาวพรพัสนันท์  ธรรมวิเศษ 
๕๙  ๖๑๒๐๐๐๐๑๕ นางอภิชญา  ตันแปง 
๖๐  ๖๑๒๐๐๐๐๘๓ นางสาวจุฑามาศ  เติมอารมณ์ 
๖๑  ๖๑๒๐๐๐๒๑๐ นางสาววาทินี  วิจารณ์ 
๖๒  ๖๑๒๐๐๐๐๒๐ นางสาวกรนิกา  สิทธิกูลนะ 
๖๓  ๖๑๒๐๐๐๒๒๔ นางสาวฐริญชญาภัชก์  เจริญ 
๖๔  ๖๑๒๐๐๐๐๐๖ นางสาวสมใจ  สมานประชา 

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า 

 ๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน 
ในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

 ๒. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ  
  ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
  ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันและเวลาที่ก าหนด 
  ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง 
ในต าแหน่งที่สอบได้  
  ๒.๔ ผู้นั้นไมป่ระสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ของส านักงาน ก.พ. 
เนื่องจากส านักงาน ก.พ. ไม่รับโอน  
  ๒.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี  
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน  

 ๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบ 
รายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศส านักงาน ก.พ. ฉบับนี้ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 



๔ 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ล าดับที ่๑ – ๑๘ มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที ่ส านักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                                                        (ลงชื่อ)    เมธินี  เทพมณ ี
 (นางเมธินี  เทพมณี) 
 เลขาธิการ ก.พ. 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวธัญญาภรณ์  ไสวพันธ์)  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 


