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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… 
 







เลขประจ าตวัสอบ
21084 นางสาวภัทรธีรา ใช้สง่า
21085 นางสาวมัณฑิกา ภูม่าลี
21086 นางสาวชลธิชา โพธิแ์ดง
21088 นายจิรวัฒน์ สุวรรณเกษร
21091 นางสาวศิวลัคน์ สุนทร
21093 นายพิสุทธิ์ พัฒนะกิจจากร
21095 นางสาวศิประภา ทะริน
21104 นายบุณยกร อุทัย
21105 นางสาววิรอร วงศ์วราการ
21107 นางสาวพิชญรัศมิ์ มณีวงษ์
21110 นางสาวพิไลรัตน์ ผลเงินชัย
21111 นายนิรันดร บุญจันทร์
21112 นางสาววิทิตา พิสิฐพร
21116 นางสาวภิญญาพัชญ์ ศรีสุภา
21117 นางสาวทิพวัลย์ แสงสว่าง
21118 นางสาวเสาวลักษณ์ เหลืองอร่าม
21124 นางสาวกัญญาภัค รัดคุ่ย
21138 นางอมรรัตน์ ระฆงัทอง
21143 นางสาววิภัสรา ทิพรัตน์
21144 นางสาวนิรภัฎ ทองดี
21150 นางอิศราภัทร์ พาสิงห์ศรี
21151 นายณัฏฐชัย อภิพรมงคล
21156 นางสาวจิตพิศุทธิ์ บุญยะประสิทธิ์
21157 นางสาวธัณย์จิรา เพียงจันทร์
21159 นางสาวธนสิตา ลอยฟู
21162 นางสาวชลธิชา ยี่สรง
21167 นายชัยรักษ์ หริรักษ์ด ารง
21170 นางสาวเสาวลักษณ์ ชื่นชม
21174 นายธนากร ปลายกระสินธุ์
21176 นายณัฐพล ทัดจ าปา
21180 นางสาวกันต์ฤทัย ภาชนสมบูรณ์ชัย
21182 นางสาวสุจีรา เครือแส
21184 นางสาวนันท์วลักษ์ สว่างใจธรรม
21187 นางสาวลาวัลย์ พลสระน้อย
21189 นางสาวหทัยภัทร วันโส
21190 นางสาวพีร์พริศชา สังฆรัตน์
21192 นางสาวดวงพร ลิขิตบัณฑูร
21197 นางสาวนภัทร บุญภาวีรภัทร์
21198 นางสาวพรพิมล มากผล

21200...
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เลขประจ าตวัสอบ
21200 นางสาวนิภาพร ปลีบุตร
21201 นางสาวโชษิตา ชาติรักษา
21202 นางสาวชณุตพร ทับทิมหิน
21203 นางสาวซูไรดา โต๊ะเด็ง
21204 นายณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม
21210 นางสาวอุทัยวรรณ มูลพันธุ์
21212 นางสาวดาริกา ไชยพิมพ์
21215 นางสาวธัญวรัตน์ วรรัตน์กุล
21218 นางสาวสุรีย์พร เสรีรักษ์
21221 นายธนวัฒน์ รัตนพันธ์
21222 นางสาวศุภาพิชญ์ พูลสุวรรณ
21227 นายอนุวัฒน์ เพ็งแก้ว
21233 นายสรวีย์ วิจิตรอินทรามาศ
21234 นางสาวปิยะฉัตร เปล่ียนศรี
21239 นางสาวณัฐณิชา จันทร์ศิริ
21240 นางสาววารุณี ผิวค า
21244 นางสาวชลิตา กลางจันทร์
21251 นางสาวฉัตรฤดี เครือเนตร
21252 นายภาณุวิชญ์ ปานแก้ว
21254 นางสาวเพ็ญนภา บุญเพ็ง
21255 นางผานิตย์ ปรือปรัก
21256 นางสาวณัฐชา ชมสาคร
21258 นายรัฐพันธุ์ ชูนาค
21259 นายชัยณรงค์ แก้วกระจ่าง
21260 นางสาวธารทิพย์ เกรียงยะกุล
21261 นางสาวกมลรัตน์ เถินภูว่ิไล
21262 นางสาวปัณฑารีย์ เสกขุนทด
21263 นายเจษฎา วิชยณรงค์
21266 นางสาวเชนิยา เศษสันต์
21270 นางสาวมธุรส กุสุมาวลี
21272 นางสาวกมลเนตร รัตนประดิษฐ์
21275 นายอธิวัฒน์ เทีย่งธรรม
21280 นายทรงชัย มีเอี่ยม
21281 นายเพชรพัฒน์ นิ่มเรือง
21283 นางสาววิภารัตน์ ศิริสุทธา
21286 นางสาวเพียงพลอย เลิศเด่นธรรม
21289 นางสาวธิติกานต์ ค าตุ่น
21292 นางสาวเมธาวี สิงห์ช านาญ
21294 นางสาวพรทิพย์ เข่งสมุทร

21299....
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เลขประจ าตวัสอบ
21299 นางสาวศิริวรรณ โพธิสุ์ข
21301 นางสาวณศิภัสร์ นิธิอัมราศักด์ิ
21304 นางสาวขนิษฐา ภูมิโคกรักษ์
21305 นายศุภณัฐ เทียนแย้ม
21306 นางสาวศุภภรณ์ วัฒนสิน
21310 นางสาวปิยชนก สุนทรหงส์
21312 นางสาวพรชิตา รุกขชาติ
21313 นางสาวตรีรัตน์ ชาญสวัสด์ิ
21314 นางสาวรัชนิดา โสภากุล
21315 นางสาวปัทมา วาวงศ์มูล
21317 นายภิญโญ ชัยยายอง
21323 นางสาวรัตตินันท์ หวังสมบัติเจริญ
21333 ว่าที ่ร.ต.ไกรฤกษ์ การภักดี
21338 นางสาวชญาณี นันตสุวรรณ
21340 นายนพดล ปะปุณไต
21344 นายธนโชติ เชี่ยวภาษา
21353 นางสาวเหมือนฝัน เขียวแดง
21356 นายนัฐพล ต้ังมงคลธรรม
21357 นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์
21362 นางสาวทัศนีย์ มาดาสิทธิ์
21363 นางสาวชลธิชา เทพเรณู
21364 นายกฤษฎากร แก้วคง
21369 นายพันโท มะรินทร์
21375 นางสาวณัฐรดา ขาวเต็มดี
21388 นางสาวกนกกาญจน์ กุหลาบ
21392 นางสาวณัฐกา ภัทรธ ารง
21394 นายตุลาชัย วีรสุนทรสกุล
21397 นางสาวอมรรัตน์ ศรีค า
21407 นายอิทธิพัทธ์ คุ้มโหมด
21411 นางสาวฐิติพร อินทรักษ์
21416 นายดนัยวุฒิ สระทองพลอย
21417 นายศักด์ิสิทธิ์ สว่างศุข
21418 นางสาวพราวตา พุฒตาล
21425 นางสาวปกิตตา สังข์เงิน
21431 นางสาวฐิติมา กรวาทิน
21433 นางสาวเสาวนีย์ จันทร์ชวลิต
21434 นางสาวจรรยพร เก๊าทอง
21436 นางสาวอทิตตา แซ่หลู่
21437 นางสาววิไรรักษ์ เชื้อชัย

21438....
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เลขประจ าตวัสอบ
21438 นางสาวธิฌาฎา สมสี
21440 นางสาวดวงนภา วรรณทอง
21441 นางสาวน้ าผ้ึง ชุ่มแช่ม
21442 นางดารณี เชื้อแถว
21443 นางสาวรมณีย์ มัธยมนันท์
21446 นางสาวเบญจวรรณ สวนกูล
21447 นางสาวศรัญญา บุษราคัม
21448 นางมัลลิกา แก้วไฝ
21449 นางสาวณัฐภัสสร บุญกิจ
21450 นางสาวสุจารี กล่ันสุวรรณ
21451 นายศุกลกรณ์ ล่องลอย
21465 นายบริพัตร เอี้ยวน้าว
21474 นางสาวศุภรัชต์ ทรัพย์ศรีทอง
21478 นายภิรายุ สัยพร
21480 นางสาวอมลพิสุทธิ์ จิตขันธี
21482 นางสาวอภิญญา บุญมา
21484 นางสาวมุนินทร์ รู้วิชา
21485 นางสาวแสงสุรีย์ มะมินทร์
21487 นางสาววันชุลี โพธิเ์ลิศ
21492 นายทรงยศ พาลพล
21493 นายศุภชัย สุภาภรณ์
21498 นางนลินพร แก้วศศิวิมล
21499 นางสาวธัชชา สุขเอม
21515 นางสาวสุวิดา มหาเดชะกุล
21517 นางสาวพัชรารีวรรณ ดีค า
21525 นายอนุศักด์ิ แดหวัน
21526 นางสาวกานต์รวี อาภาขจร
21535 นางสาววิไลวรรณ โตวงอ่วม
21538 นางสาวพัชยา นารักษ์
21544 นายชานนท์ ยุติธรรม
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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 

 
 




