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  2) ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมส าเนาจ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 
 3) หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ของส านักงาน ก.พ. พร้อมส าเนาจ านวน 1 ฉบับ 
  4) บัตรประจ าตัวประชาชน  
  5) ส าเนาเอกสารทางทหาร เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจ าตัว
ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบส าคัญ (แบบ สด.9) ส าหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 
หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) จ านวน 1 ฉบับ 
  6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  7) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี 
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาของส าเนาเอกสารด้วย 
อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้เข้าสอบมีคุณสมบัติทั่วไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้
รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้เข้าสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
 3.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ 
 1) สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก และกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็น
สุภาพชน 
 2) สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 3.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ  
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ 
 
 

3.3 ต้องไปถึงสถานที่… 
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เลขประจ าตวัสอบ
22095 นางสาวนิศาชล พุทธารักษ์
22113 นางสาวธัญรดี โฉมศรี
22115 นายทนงศักด์ิ คงด้วง
22122 นางสาวศศลักษณ์ สินด้วง
22127 นางสาวพิชญ์นรี ทรงฤกษ์
22135 นางสาวสุชาภัคณ์ นาดอน
22137 นางสาวพิมพ์นิภา สุวรรณมณี
22140 นายกฤตเมธ ทองประไพ
22144 ร.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ อุทิศานนท์
22147 นางสาวสกาย ยอดแก้ว
22148 นายฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ
22149 นายราเชน กางถิ่น
22150 นางสาวปัญญารัตน์ นิมาลา
22159 นางสาวกัลยา พงษ์กล้า
22162 นายธีระศักด์ิ ทองบุ
22163 นางสาวนัฐพัชร์สร ศิริผล
22168 นางสาวเกศมณี แสงทอง
22176 นางสาวอัญชสา สัณฑมาศ
22183 นางสาวมุนินทร มากด า
22184 นางสาวอิสรียา สีชาเหง้า
22185 นางสาวชลิตา คงประเสริฐ
22188 นางสาวตรีญาภรณ์ สีกู่กา
22191 นายปภังกร วิเศษสุขวรกุล
22192 นางสาวพณาวรรณ นรเทพกิตติ
22195 นายศิวารุธ วัตถุสินธุ์
22196 นางสาวศิริวรรณ จันทร์ละออ
22198 ว่าที ่ร.ต.คมกริบ รัตนภิบาล
22201 นางสาวศุทธิณี ยะอนันต์
22204 นางสาวอินทุพา อินทะศร
22207 นายพรภวิษย์ ชูใหม่
22208 นายวิทูรย์ ชาติเง้ียว
22209 นางสาววศมล แซ่ซ่ิม
22210 นางสาวสุธิดา เพิม่พุล
22212 นายศักด์ิชัย สุทธิชาติ
22213 นางสาวอังคณา อานนท์
22226 นายศรายุทธ ศรีศรัทธา
22233 นายประพจน์ ชูแก้ว
22234 นางสาวเรณุมาศ สุวรรณศรี

22235…
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เลขประจ าตวัสอบ
22235 นายภัทรพงศ์ ไชยยา
22236 นายกอบชัย ขวัญมงคล
22238 นายพงศ์ภัค มาลาเพชร
22240 นายเมธี เนติวุฒิสาร
22242 นางสาวธมนวรรณ คัมภีระ
22245 นายสุวาทิตย์ ผ้ังประเสริฐศิลป์
22257 นางสาวนิภาพร ก้างออนตา
22262 นายจิรเชษฐ์ แสงสุข
22265 นางสาวนิลทกานต์ เทีย่งนิล
22266 นายรณชัย อุดมเพชร
22271 นายวันชัย สุทธิธารธวัช
22272 นายวสุพล มงคลศิริ
22273 นายต่อศักด์ิ ภูร่ะหงษ์
22282 นายวชิรวิชญ์ เลิศสิทธินนท์
22286 นางสาวฐิติยา ศิริสม
22294 ว่าที ่ร.ต.ณัชกร ชัยทอง
22295 นายจักรเพ็ชร เตมีรักษ์
22298 นายธนบดี มาลยมณฑล
22306 นางสาวพิชญานิน ล้ิมสกุล
22308 นางสาวณัฐนันท์ มังกรแก้ว
22309 นางสาวพิมชนก อรุโณประโยชน์
22312 นายพิสุทธิ์ โคนพันธ์
22314 นางสาวพชรวรรณ วรรณวงษ์
22318 นางสาวมัลลิกา ศรีริทิพย์
22320 นางณัฐพัชรธิดา ฉันทะ
22321 นายจักรพงษ์ เขื่อนแก้ว
22323 นายอวิรุทธ์ สุเพ็งค าภา
22326 นางสาวรวีวรรณ สถิตย์พงษ์
22332 นางสาวธนวรรณ ณ นคร
22338 นางสาวนิชาภัส จันทร์ด า
22339 นางสาวศิรินทิพย์ วงค์ใจ
22346 นางสาวทิศาชล คามบุตร
22349 นางสาวศิริพร กายแก้ว
22350 นายอภิสิทธิ์ กวางทอง
22358 นางสาวอรพรรณ ชาติเอกชัย
22362 นางสาวพิมพิสุทธิ์ ยมภักดี
22370 นายมนูญ ภูคงสด
22374 นางสาวธัญจิรา ปันยารชุน

22375…
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เลขประจ าตวัสอบ
22375 นางสาวอรอนงค์ อุมา
22376 นายมนชัย ใจชื่น
22382 นายภานุพงศ์ เกียรติผดุงพงศ์
22383 นายพชร จรโคกกรวด
22388 นางสาวกุลนิษฐ์ พุทธรักษา
22399 นายธนิสร เกิดสม
22401 นายซอดีกีน ตูแป
22403 นางสาวกรกนก หลอดค า
22406 นายเพิม่พูล สุขเปรม
22410 นายจักรพงศ์ จรัณพันธพงค์
22415 นางสาวปัทวิกา เขตอนันต์
22417 นางสาวอชิรญา โชติพนัส
22419 นายอุกฤษ ชูเทพ
22426 นางสาวนภสร สวัสด์ิวอ
22430 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เสวตไอยาราม
22435 นางสาววิชญาพร พวงจันทร์
22440 นางสาวนภัสสร ทิพย์สุวรรณ
22442 นางสาวกัญญาพัชร ภูว่รรณะ
22445 นางสาวปารีณา ปาละวงศ์
22446 นายพงศ์ภัค เจนวัฒนวิทย์
22448 นายภูมิธิป ปฏิสนธิ
22451 นายวงศ์วริศ เตชะประจักษ์จิตต์
22453 นายภูริณัฐ อุนจะน า
22457 นายนุรัสกร พงษ์ปรีชา
22463 นางสาวรุ่งนภา อุตสาห์
22464 นายภูกิจ อัฝรีเอล(เบลล์)
22465 นางสาวอริยพร อริยสุนทร
22469 นายศรัณย์วุฒิ น้อยภู่
22470 นางสาวศุภนารี บุญศรี
22475 นางสาวสุรัสวดี โสภาการ
22476 นายรัฐพงษ์ มีชูพร
22477 นายสุทธิพงษ์ พรหมเกตุ
22479 นางสาวภัสชญา บุญเลิศ
22481 นายกีรติ สวยงาม
22489 นางสาวรริตาภรณ์ พิมพ์ศรี
22501 นายธีรศาสตร์ มหาสิงห์
22505 นางสาวอริศรา ศรีทองเย็น

22509…
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เลขประจ าตวัสอบ
22509 นางสาวปพิชญา แจงจ ารูญ
22510 นายอรรถพงษ์ ด าวงค์
22511 นายวศิน วรวิทยาคม
22516 นางสาวกานต์พิชชา กิจแสวงศักด์ิ
22522 นางสาวภัคจิรา ปรีเปรม
22527 นางสาวภัทรภร พวงภาคีศิริ
22529 นางสาววิชชญาณ์พร สุวอาภาพัชร์
22537 นางสาวพัชราภรณ์ ชูแก้ว
22546 นายพงค์พันธ์ สะอาดพรรค
22547 นายมารุต บ ารุงพานิชย์
22552 นางสาวบุศรากร จินาพันธ์
22554 นางสาวณัฐธิดา ล้อสุวรรณ
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เอกสารแนบท้าย 2 

ใบตรวจรับเอกสาร 
ชื่อ – นามสกุล.................................................................................... เลขประจ าตัวสอบ.......................... ...........  
ต าแหน่งที่สมัคร......................................................... วันที่.................................... เวลารายงานตัว..................... 
 

ส าหรับ 
เจ้าหน้าท่ี เอกสาร จ านวน 

 1. ปริญญาบัตร พร้อมส าเนา  2 ฉบับ 
 2. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) พร้อมส าเนา 2 ฉบับ 
 3. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  

    ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของส านักงาน ก.พ. พร้อมส าเนา 
1 ฉบับ 

 4. บัตรประจ าตัวประชาชน   
 5. ส าเนาเอกสารทางทหาร เช่น สด. 8 หรือ สด. 9 หรือ สด. 43 1 ฉบับ 
 6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ 
 7. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  

    (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น  
อย่างละ 
1 ฉบับ 

หมายเหตุ 
 1. คุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษา 1 - 2 
มายื่นได้ ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 มายื่นแทน 
 2. ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี 
และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

 

 
 
ลงชื่อ ............................................................. ผู้สมัครสอบ 
       (....................................................) 
       วันที่ ........... กันยายน 2562 

ลงชื่อ...................................................... เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
      (..................................................) 
       วันที่ .......... กันยายน 2562 

 
 

ให้จัดเรียงเอกสารทั้งหมดตามล าดับ พร้อมทั้งเขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัวสอบ ต าแหน่งที่สมัคร  
วันเวลาที่รายงานตัว ให้เรียบร้อย 

 
 




