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เลขประจ าตวัสอบ
31001 นาย เฉลิมชน ภูสมศรี
31002 นางสาว รัสยากร ขวัญเอียด
31003 นางสาว กาญจนา หมวดดิษฐ์
31004 นางสาว วิณิตา โคสิตานนท์
31005 นางสาว ลลิตวดี พุม่บุญฤทธิ์
31006 นาย ชัยวุฒิ สุวรรณบุบผา
31007 นาย ศรัณย์ ทันตานนท์
31008 นางสาว วิภาวรรณ ปุสวิโร
31009 นางสาว พีรดา บุศย์น้้าเพชร
31010 นางสาว เบญจวรรณ รอดโรคะ
31011 นางสาว ชุติมา จันทฤทธิ์
31012 นาย ชุติเทพ ลาภมา
31013 นางสาว กานต์รวี หงษ์พญา
31014 นางสาว สุวรีย์ พิมพาภัย
31015 นาย ติณณ์ วราสิทธิชัย
31016 นาย ธนากร โสมด้า
31017 นาง ศศิภัทร์ อินทจักร์
31018 นาย สิรวัช คณานุรักษ์
31019 นางสาว พรวิภา มรุตัณฑ์
31020 นาย ชานวาทิก ชนะวงศ์
31021 นางสาว วันพรรษา อินทรโพธิ์
31022 นางสาว พธูสิริ เอี่ยมวิจารณ์
31023 นางสาว เสาวรส ห้องทองแดง
31024 นางสาว ปฏิญญา มั่งค่ัง
31025 นาย ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ
31026 นางสาว ณฐมน จันทร์มา
31027 นางสาว อุณากุล อภิวนัสบดี
31028 นางสาว อุสรา เอนกปัญญากุล
31029 นางสาว ฐิติรัตน์ รัตนะ
31030 นาง อัจนา บัวอยู่

31031...

แนบท้ายประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที ่๑๑ มถุินายน พ.ศ. 2563
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประกาศรายชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการ

ชื่อ - นามสกุล
ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัตกิาร

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



เลขประจ าตวัสอบ
31031 นางสาว อิงอร อารีย์วงศ์
31032 นางสาว ยศุเนตร ธรรมปาน
31033 นาย ภูมิใจ กระแสร์นุช
31034 นางสาว สโรชา แสงอากาศ
31035 นางสาว ชญาณี ภูเ่จริญชัยวรรณ
31036 นางสาว มนัสวี จุลละสุวรรณ
31037 นางสาว สุนันทา ศรีมงคล
31038 นาย บวรศักด์ิ สาลีฉันท์
31039 นางสาว ภัทราพันธุ์ วัชระพันธ์
31040 นางสาว กัณฐรัตน์ กลางประพันธ์
31041 นางสาว พรศิริ ปิน่ปล้ืมจิตต์
31042 นางสาว บุณฑริก ภูอ่่อน
31043 นางสาว กฤติมา โฆสิตสมิต
31044 นางสาว สุจิตรัตน์ ทิพย์ธารัตน์
31045 นางสาว ณัฐมน สุนทรารักษ์
31046 นาย อติชาต ศรีธีระวิโรจน์
31047 นาย รัชพล รัชตะปิติ
31048 นางสาว มาริณีย์ เข็มทอง
31049 นางสาว นรี มรดกเกษม
31050 นางสาว ภัทรพร ขาวงาม
31051 นาย พลาธิป อู่ทิฆมัพร
31052 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณะจันทร์
31053 นางสาว นูรีฮา บินอาแซ
31054 นาย กนก อ้านวยพร
31055 นาย อภิสิทธิ์ นิตยะ
31056 นางสาว ณิชา ชัยชาติ
31057 นาย จิรกร ปิฎกรัชต์
31058 นาง ปุญชรัสมิ์ นพรัตน์
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ชื่อ - นามสกุล



 

 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เรื่อง   ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการในต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันของหนังสือส านักงาน  ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  และข้อ ๗ ของประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

  (ก)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน 
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ส าหรับวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะประกาศให้ทราบในภายหลัง  
 2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ตามวัน 
เวลา และสถานที่สอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 (ข)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 1. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้ผู้ เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ 
และวิธีการสอบของแต่ละวิชา 
   2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น 
 ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่สุภาพ เช่น เสื้อผ้ายืดไม่มีปก กาง เกงขาสั้น 
กางเกง หรือกระโปรงยีนส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  
 ๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 
 2.3 บัตรแสดงตน 
 (1) ต้องน าใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ 
“ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
  (2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
๑๓ หลัก ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้ 
เข้าห้องสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องถูกยุติการสอบ 
 
 
 

 ๒.๔ การสอบแข่งขัน… 
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 ๒.๔ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (การสอบข้อเขียน) 
      (๑) ผู้สมัครสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที 
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
    (๒) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบ เวลา 09.00 น. 
ในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
    (๓) ผู้สมัครสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบฯ ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับวิชานั้น 
    (๔) ผู้สมัครสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตาราง
สอบไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
    (๕) ไม่น าต ารา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
เว้นแต่ต ารา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งก าหนดให้จัดหาเองในข้อ (๔) และที่กรรมการออกข้อสอบ 
ได้ก าหนดให้น าเข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
    (๖) เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ      
โดยเคร่งครัด 
    (๗) ภายในเวลา 60 นาทีนับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบ เวลา 09.00 น. 
ในตารางสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ  
 (๘) เขียนเลขประจ าตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตอบข้อสอบ
และให้เขียนเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น ห้ามเขียนชื่อลงบนกระดาษค าตอบโดยเด็ดขาด 
  (๙) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคล 
ภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
    (๑๐) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
   (๑๑) ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา เมื่อส่งค าตอบวิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุม สอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้  
     (๑๒) แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบ
จะน าออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจ าวิชา หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น 
     (๑๓) เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ 
ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
     (๑๔) เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่
ผู้ที่ยังสอบอยู่  
 ๒.๕ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 ๒.๖ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    (๑) ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบ 
ได้ด าเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้ 
      (๒) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ด าเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
 
 (๓) ต้องเข้าสอบ… 
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วันเสาร์ที่ 27 ต าแหน่งนักประชาสัมพันธป์ฏิบัตกิาร 31001  - 31058  - ปากกาหมึกสีน้้าเงิน
เดือน มิถนุายน การสอบแขง่ขนัเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต้าแหน่ง  - อปุกรณ์ส้าหรับใช้
พ.ศ. 2563 (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบขอ้เขยีน ในหัวขอ้วิชา ดังนี้    ในการออกแบบ
เวลา 09.00 น. 1. ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบักระทรวงการคลัง  - ยางลบ
ถงึเวลา 12.00 น. และส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

2. หลักการประชาสัมพันธ์และกลยทุธ์การส่ือสารภาครัฐยคุดิจทิัล 
ให้เลือกท้าขอ้ใดขอ้หนึง่ ดังต่อไปนี้
2.1 การเขยีนขา่ว
2.2 การออกแบบส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์
2.3 การวางกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

3. ความรู้และทักษะด้านการประสานงาน เช่น การประสานงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง และส่ือมวลชน

4. ความรู้เกี่ยวกบัการส่ือสารระหว่างประเทศ และทักษะด้านภาษาองักฤษ

ก าหนด วนั เวลา และสถานทีใ่นการสอบแข่งขันเพ่ือวดัความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง 
ต าแหน่งนักประชาสัมพันธป์ฏิบัตกิาร

สถานทีส่อบ ห้องประชุมวายภุักษ์ 4 ชัน้ 4 อาคารกระทรวงการคลัง              

วนัเสาร์ที ่27 เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวนัที ่๑๑ มิถุนายน พ.ศ. 2563

วนั เวลาสอบ ต าแหน่งและวชิาสอบ เลขประจ าตวัสอบ อุปกรณท์ีใ่ช้ในการสอบ
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แผนท่ีโดยสังเขป แสดงที่ตั้งกระทรวงการคลงั 
รถโดยสารประจ าทางที่วิ่งผ่านด้านถนนพระราม 6  คือ สาย 44, 67 และ ปอ. 536 

 

 




