
 
 
 

  
 
 

         ประกาศจังหวัดพัทลุง 
       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

    -------------------------------- 

  ตามที่ ได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยส านักงานประมงจังหวัดประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดส านักงานประมง
จังหวัดพัทลุง จ านวน 5 อัตรา ก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ผู้สนใจและประสงค์
สมัครสามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์ เน็ต ที่ เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com ตลอด  
24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้สมัครที่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตภายในวันและเวลาที่ก าหนดในประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ (ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา) ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
คือวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิและขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มา
ตั้งแต่ต้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
  ก)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
       ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ข)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

1. ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) 
ก่อน และจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ส าหรับ
วัน เวลา สถานที่สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะประกาศให้ทราบต่อไป 

2. ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ตามวัน เวลา 
และสถานที่สอบ เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ และไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ณ โรงเรียนวัดวิหารเบิก ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

ต าแหน่ง 
และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

อุปกรณ์ที่ใช้ท าตอบ 

รายงานตัวเพื่อคัดกรอง 
เวลา 8.30 – 9.15 น. 

   

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 
เวลา 9.30 – 11.30 น. 
ณ โรงเรียนวัดวหิารเบิก 

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน 
วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
- ความรู้ทั่วไปด้านการประมง 
- พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 
 

33510001 
ถึง 

33510127 

    ปากกาน้ าเงิน 
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- ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 และเพิ่มเติม 
พ.ศ.2560 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 
-การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA 
- ระเบียบงานสารบรรณ 
- พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติของต าแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและ
แผน 
 

รายการเอกสารและหลกัฐานที่จะต้องย่ืนในวันประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

  ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  
      ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังนี้ 

1. ต้องแต่งกายชุดให้สุภาพเรียบร้อย ห้าม สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า หรือสวมเสื้อไม่มีแขน 
หรือสวมรองเท้าแตะฟองน้ าเข้าห้องสอบ ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้ 

1.1 ให้ผู้เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าไว้ตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสนามสอบ 
และในห้องสอบ 

1.2 ท าความสะอาดมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าห้องสอบ 
1.3 หากผู้เข้าสอบพบว่าตนเองป่วย หรือเริ่มป่วย มีไข้เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 

หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ควรติดต่อเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอน ก่อนวันประเมิน
สมรรถนะ และในวันประเมินสมรรถนะ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย 

1.4 เข้ารับการคัดกรองเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพ่ือตรวจคัดกรอง
ร่างกาย กรณีพบว่าผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะรายใดมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ท าการตรวจวัดซ้ า 
หากยืนยันเป็นไข้ หรือมีภาวะกลุ่มเสี่ยง ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

1.5 กรณีผู้ที่ เ พ่ิงเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเพ่ิงเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบก่อนเข้าห้องสอบ 

1.6 ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ฉบับปัจจุบัน  

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ และไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ผู้ใดไปถึง
สถานที่ภายหลังที่การสอบได้ด าเนินไปแล้ว 30 นาที กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้าประเมิน
สมรรถนะก็ได้ 

3. แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสือ
เดินทาง (Passport) หรือใบอนุญาตขับรถ ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง 
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 



 3 
 

4. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง ก าหนดให้ 
ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนกระดาษค าตอบ 

5. ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ตามที่ก าหนดไปด้วยตนเอง 
นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

6. ห้ามน าต ารา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้
ค านวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง เอกสาร ต ารา หนังสือ นอกเหนือจากที่ก าหนด เข้าห้องสอบโดย
เด็ดขาด ยกเว้น นาฬิกา กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป๋าเงิน หากน าเข้ามาในห้องสอบ ให้วางไว้ใต้เก้าอ้ีที่นั่ง
สอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการเสียหาย หรือสูญหาย จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  

7. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

8. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งนี้ 

9. เขียนเลขประจ าตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการตอบข้อสอบ และเขียนเลข
ประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น  

10. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือติดต่อ
กับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของ
กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

11. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
12. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาท าตอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
13. ห้ามคัดลอกข้อสอบ น าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่

ใช้ในการสอบที่กรรมการจัดหาให้ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  
14. ให้ยุติการท าตอบ หากพบว่าผู้ใดนั่งผิดที่นั่งสอบหรือห้องสอบ หรือมีสิ่งที่ห้ามน าเข้าห้อง

สอบ ผู้นั้นต้องยุติการท าตอบทันทีและจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาท าตอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้  
และจะไมไ่ด้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับบุคคลนั้น 

15. เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบต้องหยุดทันที 
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้วเทา่นั้น 

16. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องอ่านค าสั่งในการท าตอบให้ถูกต้อง หากท าตอบผิด
ค าสั่งตามท่ีกรรมการก าหนดไว้ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนในข้อที่ท าตอบผิดค าสั่ง 

17. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะโดยไม่ขัดต่อระเบียบโดยเคร่งครัด 

18. ต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะกับกรรมการ 
ตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการก าหนดให้เท่านั้น 

19. เมื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่
ประเมินสมรรถนะโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวน
แก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่ 

20. ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินการ 
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของกรมประมง 
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  จ) การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

กรมประมง โดยส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน)  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ส านักงานประมงจังหวัด
พัทลุง หรือทางเว็บไซต์ https://www4.fisheries.go.th/fpo-phatthalung โดยจะต้องได้คะแนนการสอบ
ข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ส าหรับวัน เวลา สถานที่สอบเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะประกาศให้ทราบต่อไป 

     ทั้งนี้ กรมประมงโดยส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วย
ความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการ 
หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย รวมทั้งให้เป็น
หน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของกรมประมง
และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

     ประกาศ  ณ  วันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
. 

 (นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์) 
 ประมงจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 

                                                     ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 
 
 
รายการเอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
  (1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์มาจากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่
สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1×1.5 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยไม่
มีรอยประทับตราใด ๆ บนรูปถ่าย และใช้กระดาษอัดรูปโดยเฉพาะเท่านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร
สอบให้ครบถ้วน  จ านวน 1 ชุด  
  (2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง จ านวน 1 ฉบับ 
 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  (5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
       - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
       - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
  (6) ส าเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ ดังนี้ 

(6.1) ส าเนาหนังสือส าคัญ (แบบ สด. 8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือ 

(6.2) ส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
(แบบ สด. 43) หรือ 

(6.3) ส าเนาใบส าคัญ (แบบ สด. 9) ส าหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 
เฉพาะผู้สมัครซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ ที่มีอายุระหว่าง 17 – 20 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น อนึ่ง กรณีผู้ที่มีอายุเกินกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
ต้องยื่นส าเนาหลักฐานทางทหารที่ก าหนดตามข้อ (6.1) หรือ (6.2) แล้วแต่กรณี 
  (7) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)  
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในส าเนา
หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วยทุกแผ่น และการใช้เอกสาร
หลักฐานในการสมัครเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจที่ทางราชการมิได้ออกให้จริง มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
บัญชีแนบท้ายประกาศจังหวัดพัทลุง  ลงวันที่  23 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ
และสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ 

33510001 นาย ฟาริส บุตรรักษ์ 
 33510002 นางสาว น้้าฝน แสงสว่าง 
 33510003 นางสาว กุลวรา จันทร์มี 
 33510004 นาง สิทธิฐนี ยกฉวี 
 33510005 นาย ณัฐดนัย แมนยี 
 33510006 นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์สุขศรี 
 33510007 นางสาว มณฑาทิพย์ พฤษพันธ์ 
 33510008 นาย ปิยพงศ์ นุ่นคง 
 33510009 นาย ชุติพนธ์ สงเดช 
 33510010 นางสาว อริสราภรณ์ จันทร์ต้น 
 33510011 นางสาว สโรชา ฤกขะวุฒิกุล 
 33510012 นางสาว สุอาภรณ์ ยูงทอง 
 33510013 นางสาว ศุภลักษณ ์ เถื่อนเทพ 
 33510014 นาง ณัฐกานต์ มากเปีย 
 33510015 นางสาว อรวรรณ อุปถัมภ์ 
 33510016 นางสาว มลธิชา ดังใจ 
 33510017 นาย พยุงศักดิ์ ยังช่วย 
 33510018 นาย วายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง 
 33510019 นาย ภานุพงศ ์ เมืองมา 
 33510020 นางสาว จิราวดี หนูวาส 
 33510021 นาย กรวิชญ ์ วีระสุนทร 
 33510022 นางสาว มัสลิญ ชัยตรี 
 33510023 นางสาว วรรณวิสา แก้วขาว 
 33510024 นางสาว วิรัชฎา เกตุชู 
 33510025 นางสาว พัณณิตา นุ้ยด้วง 
 33510026 นางสาว ดาเรศ จันทระ 
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เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ 

33510027 นางสาว ทิชาพร ลิ่มอนุรักษ์ 
 33510028 นาย ศุภกฤต เฮ้งนุ้ย 
 33510029 นางสาว ทรงพร มีเสน 
 33510030 นางสาว อารีรัตน์ อ่อซ้าย 
 33510031 นางสาว วาสนา ฆังคะสะเร 
 33510032 นาย นันทิภาคย์ ตัวตน 
 33510033 นางสาว กรกนก หนูช่วย 
 33510034 นาย ศรัณย์ภัทร แก้วหวาน 
 33510035 นางสาว จุฑารัตน์ พรอ้านวยลาภ 
 33510036 นางสาว ศศิประภา เพ็งหนู 
 33510037 นางสาว สิรินภา สมมาตร 
 33510038 นางสาว ณัฐกานต์ หมื่นเพชร 
 33510039 นางสาว สายสุดา ณะมณ ี
 33510040 นางสาว ปวิณฑิพย์ ช่างแก้ว 
 33510041 นางสาว ชุติมา เพ็ชรน้อย 
 33510042 นาย ศุภวิชญ ์ อุ่นฤกษ ์
 33510043 นางสาว ลดาวัลย์ คงจ้ารูญ 
 33510044 นาย โชคนิษฐ์ เต็มราม 
 33510045 นาย กวีวัฒน ์ ทองดี 
 33510046 นางสาว วรางคณา พงศาปาน 
 33510047 นางสาว โชณรังสี บุญพงษ์ 
 33510048 นางสาว ศิรินทิพย์ ศิริสวัสดิ์ 
 33510049 นางสาว สุรัยนา ข้านุรักษ์ 
 33510050 นางสาว กัญจนากรณ์ เมืองสง 
 33510051 นางสาว เบญจมาศ รัตนะ 
 33510052 นางสาว ณัฐวรรณ บุญสวัสดิ์ 
 33510053 นางสาว เปรมทิพย์ ขุนยัง 
 33510054 นางสาว อภิชญา สระมุณ ี
 33510055 นางสาว มณีรัตน์ เกษตรสุนทร 
 33510056 นาย ศราวุฒิ ปล้องไหม 
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เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ 

33510057 นางสาว อภิตา ฤทธ์ิเลื่อน 
 33510058 นางสาว ศิริพร ศรีรักษา 
 33510059 นางสาว ณัชชา ทุ่งหว้า 
 33510060 นางสาว กาญจนา คงเพ็ชร 
 33510061 นางสาว ปานฝัน ปั้นนาค 
 33510062 นาย สุรศักดิ์ ชุมสง 
 33510063 นางสาว นิวดี พานิชกุล 
 33510064 นางสาว พิชาภัค สรรเสริญ 
 33510065 นางสาว พิมพิลัย แสงจันทร์ 
 33510066 นางสาว จิตรา เพ็งนวล 
 33510067 นางสาว ฐิติมา ไข่หน ู
 33510068 นาย กิตตินันท์ จันทร์ค้า 
 33510069 นาย ภานุวัฒน ์ เรืองรักษ์ 
 33510070 นางสาว ประกายทิพย์ ด้าพอรู้ 
 33510071 นาย ภาณุพงษ์ มณีพรหม 
 33510072 นาย วรวุฒิ วิเศษแก้ว 
 33510073 นางสาว มุขดา คงจรัส 
 33510074 นางสาว พลอยไพลิน นวลแก้ว 
 33510075 ว่าท่ี ร.ต. เจรนัย ชูพุ่มพัว 
 33510076 นางสาว รุ่งนภา พรหมเดชะ 
 33510077 นางสาว ชนกวรรณ ทองรักษ์ 
 33510078 นาย อติชาติ ช่วยข้า 
 33510079 นางสาว จริญ หม่ืนหนู 
 33510080 นางสาว สุดารัตน์ เหมือนพรรณราย 
 33510081 นางสาว ชุตินันท ์ หนูสังข์ 
 33510082 นางสาว เปมิกา โมราสิทธิ์ 
 33510083 นางสาว ชฎาพร ชาวนา 
 33510084 นาย ไพโรจน ์ จันบัว 
 33510085 นางสาว สุชาดา ชุมจีน 
 33510086 นาย ภูเบศร์ ปลอดด้า 
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เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ 

33510087 นาย กฤตภาส อ้านวยสุข 
 33510088 นางสาว นุชฤด ี หนูหมอก 
 33510089 นางสาว ปาริชาติ นวลเกลี้ยง 
 33510090 นางสาว ณัฐวดี เล็กพุ่ม 
 33510091 นางสาว อุมาพร พูลเอียด 
 33510092 นางสาว วรัญญา หอมอ่อน 
 33510093 นางสาว กลิกา คงฤทธ์ิ 
 33510094 นาย ฐิติศักดิ์ คงแก้ว 
 33510095 นางสาว พินิดา ณ สุย 
 33510096 นาย อานนท์ รามสวัสดิ์ 
 33510097 นางสาว กนกพิชญ์ แผ้วไพรี 
 33510098 นาย ธนาธร เกตุสุวรรณ 
 33510099 นาย ฤทธิพร วงศ์อินทรัตน์ 
 33510100 นางสาว คชาภรณ์ นาคมิตร 
 33510101 นางสาว จารุวรรณ เสนานุวงค์ 
 33510102 นาย ณัฐวัฒน์ รัตนพันธ์ 
 33510103 นางสาว วิภาดา ทองไหม 
 33510104 นางสาว สุรลักษณ์ กลับทอง 
 33510105 นางสาว สิริจันทร์ ปานด้า 
 33510106 นาย พิสุทธิวัฒน์ ฤทธิรตัน์ 
 33510107 นาย เฉลิมพงศ์ คงปราบ 
 33510108 นางสาว ชนินทรา ปราบท่าโพธิ์ 
 33510109 นาย พงศกร ชนะไพริน 
 33510110 นางสาว พิมพ์รัมภ ์ ชายเกตุ 
 33510111 นางสาว วิลาสินี ขาวสุด 
 33510112 นางสาว ณัฏยา กรดสัน 
 33510113 นางสาว สุปราณี เกตุแดง 
 33510114 นาย สุวิทย์ ด้วงสา 
 33510115 นาย รัตนโชต ิ จุลรอด 
 33510116 นางสาว สุทธิดา เต็มราม 
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เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ 

33510117 นาย ภาณุวัตร อักษรเนียม 
 33510118 นางสาว โรจนพรรณ เทพอ่อน 
 33510119 นาย สกุลศักดิ์ หมอกม่วง 
 33510120 นางสาว ชนิกานต์ เรณุมาศ 
 33510121 นางสาว ประภัสสร นิ่มมณี 
 33510122 นางสาว ไอศวรรย์ แสงแก้ว 
 33510123 นาย วรวิทย์ มีปาน 
 33510124 นางสาว ซุลยานา สะมะแอ 
 33510125 นางสาว กรรณิการ์ แก้วมรกต 
 33510126 นางสาว สุนิสา อนุศิร ิ
 33510127 นาย กมลพรรต เกื้อเผือก 
 

     หมายเหตุ 1. ก าหนดให้ผู้สมัครน าหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัครให้เจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 

    

            2. ส าเนาหลักฐานที่ยื่นประกอบใบสมัครทุกแผ่นให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”ลงชื่อ วันที่  
และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมล่างด้านขวาของส าเนาเอกสารทุกแผ่น และรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐาน 
ประกอบ บรรจุซองขนาดซี 4 (ขนาด 229 x 324 มิลลิเมตร) พร้อมเขียนรายการหลักฐานในซองไว้ที่หน้าซองตาม 
จ านวนที่บรรจุในซองและมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ 

   
      

 

 
 


