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  2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมส าเนาจ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที ่17 กรกฎาคม 2562 
 3) หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ วไป ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 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
23058 นางสาวปราณี สร้อยนาค
23059 นางสาวสุภา จันทกูล
23060 นางสาวอัจฉรา เปรมสุข
23063 นางสาวนิพัทธา จันทร์ศรี
23065 นางสาวภคินี บุพโกสุม
23066 นางสาววริศรา ทุง่เย็น
23073 นางสาวมณีรัตน์ สิริสุข
23079 นางสาวรุ่งทิพย์ เขียนโคกกรวด
23081 นางสาววิมล สดมสุข
23082 นางสาวรสสุริน ชินอ่อน
23084 นางสาวจันธิมา มีงาน
23086 นางสาวสุพรรณนา กลมเกล้ียง
23088 นายศุภชัย ขจีจิตร
23090 นางสาวเอมอร ภูสมตา
23092 นางสาวธิดาทิพย์ ปิยวงศ์สิริ
23093 นายธันยากร ครองยุติ
23094 นางสาวพิชญ์ปิยา แก้วอ่อน
23095 นายอมรเทพ สืบสาย
23097 นางสาวปราวีณา น้ าฉ่ า
23099 นางสาวปาริตา โมลี
23100 นางสาวศิริพร เผือกโสมณ
23103 นายกิตติพล นิลพันธ์
23104 นางสาวชญาภา อะมะมูล
23105 นางสาววนัชพร ศรีกอนติ
23106 นางสมใจ สวดโสม
23109 นายยศพนธ์ โตสมตน
23111 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์สนอง
23113 นางสาวโยษิตา กุลวัฒน์
23118 นายเจษฎา เข็มบุปผา
23121 นางสาวปาริชาติ สุวรรณ์
23126 นางสาวเปรมวดี จีนธู
23127 นางสาวภารดี เอี่ยมศรีเพ็ง
23128 นางสาวกนกวรรณ อินทร์ทองน้อย
23133 นางศิริมล ยาธะนะ
23136 นายเอกวิทย์ มีจั่นเพชร
23139 นางสาวจารุณี วุน่หวาน
23143 นางสาวชนกนาถ วิชิตแย้ม
23148 นายอรุณ สุภารี
23149 นางสาวสุจิตรา วงษ์ถาวร

23153...
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เลขประจ าตวัสอบ
23153 นายปิยังกูร ค าภีระ
23156 นางสาวบุหลัน บุญนูน
23159 นางสาววิภวาณี โฆษิตวรวุฒิ
23163 นางสาวธัญชนก ทองรักษ์
23165 นางสาววลัยพร บุญเทียน
23170 นางมณีรัตน์ เทพวงษ์
23173 นางสาวสุภาภรณ์ ปัญญาแก้ว
23180 นางสาวสุภาพร ค ามา
23181 นางสาวเพ็ญนภา คงอุดมธนกร
23182 นางสาวดาราวรรณ วิปัสสะ
23185 นายชาติมงคล วงค์มา
23186 นางสาวพชรพรพรรณ สอนหาจักร
23192 นางสาวสุจิตรา ศิริบาล
23197 นางสาวเกศราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ
23198 นางสาวสุมณฑา จูอ าไพ
23203 นางสาวณัฐชานันท์ สมบูรณ์
23204 นางสาวพัชรา อุ่นผัด
23205 นางสาวนพสร สุขแก้ว
23206 นางสาวขวัญจิรา รัตนบรรเจิดกุล
23207 นางสาวผกายมาศ คชบุตร
23208 นางสาวสธีรา คณานิตย์
23217 นางสาวปุณยวีร์ ถิตย์พิพิธ
23220 นางสาวจิตติมา จิณาวัลย์
23223 นางสาวอัญธิกา ศรีชัยวงค์
23224 นางสาวสุภาภรณ์ ยิ้มย่อง
23226 นางสาวมนธิรา ดวงสิทธิ์
23230 นางสาวฌัญษา จันทร์ทองวัฒนา
23232 นางสาวจิตรา สงหมด
23233 นางสาวดวงกมล เชยทอง
23234 นางสาวขนิษฐา เกตุประทุม
23235 นายสุพล จึงโอฬาร
23241 นางสาวนฤมล เชี่ยวชาญ
23242 นางสาวกันยามาศ เบีย้วโกฏิ
23244 นางสาวนิจจารีย์ แนวทอง
23245 นางสาวรภัสสา ฮวบเอม
23246 นางสาวกุหลาบ กร่อยกระโทก
23247 นางสาวณฤชล บุตรบรรจง
23250 นางพรพิชญ์ชญา โกกะบูรณ์
23251 นางสาวอุไรรัตน์ สุขคร

23254...
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เลขประจ าตวัสอบ
23254 นางสาวสัญญารักษ์ ไวคงคา
23255 นางสาวนิตยา วงคุต
23257 นางกาญจนา กันทวัง
23258 นางสาวทิพย์วิมล คเชนทร์ชาติ
23265 นางสาวปิยรัตน์ เปียเงิน
23266 นางสาวพนิดา กลอกกระโทก
23268 นางสาวจรินทร์ทิพย์ เพชรทัง่
23270 นายสุเมธี วิทยานุกรณ์
23271 นางสาวรจนี รังษีสาคร
23273 นายธวัช เจือจันอัด
23275 นางสาวพิมพ์ชนก กันธิยะ
23277 นางสาววรรณา เต็มเปีย่ม
23278 นางสาวพรทิพย์ รักษาชล
23280 นางสาวสุชาดา เรืองโรจน์วิริยา
23281 นางสาวสาธินี ทิมสวาสด์ิ
23286 นางสาวสาวิตรี แย้มยาง
23288 นางสาวฉวีวรรณ ทรงศรี
23289 นางดารัตน์ ศรไชย
23290 นางสาวประภัสรา พุม่โพธิสาร
23293 นางสาวณกฤตสมญ คุณาวุฒิ
23294 นางสาววลัยพร ขุนรงค์
23295 นางสาวณัฐรดา วชิรเรืองธนสิริ
23300 นายกรกช ยอดศรีเมือง
23303 นางสาวภัคจิรา อยู่พ่วง
23312 นางสาวศรีสุภัค สุวรรณรัตน์
23316 นางสาวกัญญสร สกุณณา
23318 นางสาวนูรมา เปาะสา
23326 นางสาวอภิรดี บุญยิ้ม
23330 นายสุชาติ เอี่ยมโอษฐ์
23331 นางสาวสุพรรณิกา เธียรประดิษฐ์
23332 นางสาวพรปวีณ์ ใจเรือน
23333 นางสาวภมรรัตน์ สิงหเดช
23334 นายอัครินทร์ สุโชคธนาเศรษฐ์
23336 นางสาวสุวรรณา วาทหงษ์
23337 นางสาวอัจจิมา ภูจักรนิน
23338 นางสาวเมลดา จาติกานนท์
23344 นางสาวอังคนางค์ จ้อยเกิด
23345 นางสาวปรียานุช สุขสดเขียว
23354 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีสุวรรณ์

23355...
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เลขประจ าตวัสอบ
23355 นางสาวฐิติมา สาระไพฑูรย์
23356 นางอภิชญา ตันแปง
23357 นางสาวอรุณี สวนสมจิตร
23359 นางสาวธณภักพร เซ่ียงฉิน
23360 นางสาววัลลีย์ สุริยาธนรัชต์
23362 นายทวีรักษ์ สลางสิงห์
23365 นางสาววาสินีย์ ดอกกุหลาบ
23367 นางสาววรฤทัย ปิงเมือง
23368 นายอภิบูลย์ เข็มทอง
23371 นางสาวอัจจิมา ยาดี
23372 นางสาวปริยาภัทร ไชยหวัง
23376 นางฐานิตา ปุกสันเทียะ
23377 นางสาวธิดา ปิน่ทอง
23378 นางสาวกัลยกร แซงบุญนาง
23379 นางสาวสิรภัทร ไสยวงศ์
23380 นายสกาย วรวุฒินันท์
23382 นางสาวนันทวัน รับศรีสุขสกุล
23387 นางสาวสุชัญญ์ญา เรือศรีจันทร์
23393 นางสาวพันธ์ุทิพย์ สายน้ าผ้ึง
23396 นางสาวนิภาพร อินทร์นันทะ
23397 นางสาวประดับพร พรหมลุน
23400 นางสาวกาญจนา บุญทัน
23401 นางสาวศศิภา พรมมี
23404 นางสาววันณวรรธน์ เทพพิทักษ์
23405 นางสาวศรีวรรณ ช่วยแก้ว
23406 นางสาวชุติกาญจน์ เอกจิต
23411 นางสาวลลนา ทรงผาสุข
23414 นางสาวธันยากานต์ วิริยะหิรัญไพบูลย์
23420 นางสาวสินีนาฎ ไตรกูล
23422 นายปิยังกูร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
23424 นางสาวน้ าพลอย ข าเมือง
23425 นางสาวญาณิศา ค าสด
23427 นางสาวประภาวดี มั่งมูล
23430 นางสาวสุภัสรา เย็นศิริ
23436 นางณัฐกานต์ ศรีสวัสด์ิ
23439 นายพรเลิศ กายนาคา
23441 นางสาวบุญญาลักษณ์ วัลภัย
23444 นางสาวสุทธมน ชัยประภา
23451 นางสาวธิดา รู้ชอบ

23454...
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23454 นางสาวกรณิกา ไพศาลแรง
23455 นางสาวจิรภัทร์ ธิมา
23456 นางสาวสุภัสสรา กิริกา
23458 นางสาวปิยนุช หมู่โพธิ์
23460 นางอริศรา ทิมเกล้ียง
23464 นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์มาก
23465 นางสาวทิพวรรณ ภูมิชัย
23471 ว่าที ่ร.ต.หญิงณัฏฐินันท์ กฤษสุริยา
23472 นางสาวไพลิน จูเปีย
23475 นางพรปวีณ์ ไพรสนธิ์
23477 นางสาวรานี มะยายา
23478 นางสาวกัญนิกา โชติกุล
23479 นางสาวศิริวรรณ วิลาบุตร
23483 นางฐิติมา จุฬะแพทย์
23485 นางสาวขวัญศิริ สิงห์ดงเมือง
23486 นางสาวภัทรวดี สุขแจ่ม
23489 นางสาวนิลุมล มิ่งมูล
23493 นางสาวไพรรินทร์ เนียมหอม
23496 นางสาวทิพวรรณ ทองล้น
23506 นางสาวนพมาศ ไพค านาม
23508 นางสุจิน เกริกชัยวัน
23511 นางสาวรัตนาวดี เข็มสีดา
23514 นางสาวจิราภรณ์ นวลหงษ์
23516 นางสาวกรสุดา แก้วสังข์
23517 ว่าที ่ร.ต.หญิงนิภาพร ศรีลารักษ์
23522 นางสาวเบญจรัตน์ โพธิท์องค า
23526 นายยศพงศ์ วิเชียรวรรณ์
23528 นายจิตรทิวัส จิตติพร
23529 นางสาวสุรีพร กุลสุทธิ์
23533 นางสาวชนม์ณกานต์ ราชาตัน
23538 นางสาวณิชากร สร้อยสนธิ
23542 นางสาวสุนันทา สายปัน้เหน่ง
23544 นางสาวปนิตา พูลศิลป์
23546 นางสาววิรตีย์ คืนครีบ
23549 นางสาวอุไรวรรณ ค าสว่าง
23553 นางสาวเกศรินทร์ เดชโยธิน
23557 นางสาวศศิภา เรืองพูล
23558 นางสาวสุรีสิวัลย์ จันทร์เพ็ญ
23561 นายรัฐพงศ์ นาถนิติธาดา
23569 นางณัฐณิชา เชื้อดวงทิพย์
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ใบตรวจรับเอกสาร 
ชื่อ – นามสกุล.................................................................................... เลขประจ าตัวสอบ.......................... ...........  
ต าแหน่งที่สมัคร......................................................... วันที่.................................... เวลารายงานตัว..................... 
 

ส าหรับ 
เจ้าหน้าท่ี เอกสาร จ านวน 

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

    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 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
อนุมัตปิระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 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 

 




