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ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ของการสอบแข่งขัน   

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    

และตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน  และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 

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

  ตามที่ได้มีประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เร่ือง รับสมัคร

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตําแหน่ง      

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน  โดยได้ดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
(สอบข้อเขียน) เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ไปแล้ว  นั้น 

บัดนี้ ได้ประมวลผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)            

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๙ แห่งประกาศกรมประชาสัมพันธ์         

เร่ือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ฉบับดังกล่าว  จึงขอประกาศรายชื่อ   
ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  โดยเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ   

เป็นตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ดังรายละเอียด   

ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

สําหรับผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

สามารถยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครฯ ทั้งหมด ได้ด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ หรือทางไปรษณีย์ 
(โดย EMS) ไปยังฝ่ายสรรหาและประเมินประสบการณ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์             

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑        

ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม

แว่นตาดํา ถ่ายคร้ังเดียวไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 

 

 

(สําเนา) 
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 ๒. สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยต้องสําเร็จ

การศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑) 

จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ 

 ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๔. สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่     
ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ 

 ๕. สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี
ขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ . และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก .พ .       

จํานวน ๑ ฉบับ 

 สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ

ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็น    
ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ข้างต้นนี้ ตรวจดูรายละเอียด วัน เวลา 

และสถานท่ีสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งฯ ได้ทาง www.prd.go.th  ผู้ใดไม่ส่งหรือนําหลักฐาน

ไปย่ืนและไม่เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี

ดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

   ประกาศ ณ  วันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
                                         (ลงชื่อ)   พลโท   สรรเสริญ  แก้วกําเนิด  

 (สรรเสริญ  แก้วกําเนิด) 

รักษาราชการในตําแหนง่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
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๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



เลขประจําตัวสอบ                 ชื่อ – นามสกุล

๖๑๑๐๐๐๐๐๓ นายภัทรดนัย บุญนํา

๖๑๑๐๐๐๐๑๗ นางสาวสุทิพวรรณ อ่ําเจริญ

๖๑๑๐๐๐๐๒๕ นางสาวสุมิตตรา หยิกซ้าย

๖๑๑๐๐๐๐๔๑ นางสาวกุลิสรา ยะกุณะ

๖๑๑๐๐๐๐๖๐ นางสาววราภรณ์ วงศ์เสงี่ยม

๖๑๑๐๐๐๐๖๑ นางสาวกรรณิการ์ ท่าชอบ

๖๑๑๐๐๐๐๖๕ นางสาวกานต์พิชชา อินทนาคม

๖๑๑๐๐๐๐๗๐ นางสาวสโรชา ศรีอนันต์

๖๑๑๐๐๐๐๗๕ นางพัชราภรณ์ คณะบุตร

๖๑๑๐๐๐๐๗๘ นางสาวนารถนรี หัทยาภิรมย์

๖๑๑๐๐๐๐๘๑ นางสาววราภรณ์ บุญสุข

๖๑๑๐๐๐๐๘๗ นางสาวเกตุกนก แซ่ตั้ง

๖๑๑๐๐๐๐๘๙ นายเอกภพ ทองพํานัก

๖๑๑๐๐๐๐๙๗ นางสาวพรรณวดี จันทร์วัฒนะ

๖๑๑๐๐๐๐๙๙ นางสาวปรารถนา ใจหงอก

๖๑๑๐๐๐๑๐๑ นางสาวชลธิดา เชนอาลามิน

๖๑๑๐๐๐๑๐๗ นางสาวชื่นจิตร์ แซ่โค้ว

๖๑๑๐๐๐๑๑๒ นางสาวคณิศร ศรีปาน

๖๑๑๐๐๐๑๒๕ นางสาวปาริชาต ขําเปีย

๖๑๑๐๐๐๑๒๖ นางสาวดวงฤทัย ดีน้อย

๖๑๑๐๐๐๑๒๙ นางสาวชนนิกานต์ ชเูสน

๖๑๑๐๐๐๑๓๘ นางสาวอัญชรี มุงวงษา

/ 611000142 …

เอกสารแนบท้ายประกาศ

       ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

 ก.   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง



เลขประจําตัวสอบ                 ชื่อ – นามสกุล

๖๑๑๐๐๐๑๔๒ นางอ้อยใจ ลือชัย

๖๑๑๐๐๐๑๔๙ นายวิทวัส ถีรศิลป์

๖๑๑๐๐๐๑๕๗ นางสาวพรศรี จันทร์ฉาย

๖๑๑๐๐๐๑๗๖ นางสาวทัศรินทร์ อินป๊อก

๖๑๑๐๐๐๑๘๖ นางสาวรุ่งอรุณ เชาว์เครือ

๖๑๑๐๐๐๒๐๑ นางสาววิลาวัณย์ ขวัญอโนชา

๖๑๑๐๐๐๒๐๗ นางสาวพัชรภรณ์ โรจน์วงษ์วิริยะ

๖๑๑๐๐๐๒๐๘ นางสาวจีระพร เซ็นกลาง

๖๑๑๐๐๐๒๒๑ นางสาวมุกดา สุวรรณธนิกา

๖๑๑๐๐๐๒๒๔ นางสาวณิชากร แสงโสดา

๖๑๑๐๐๐๒๒๘ นางสาวจิราภรณ์ แซ่อื้อ

๖๑๑๐๐๐๒๓๖ นางสาวธรรศญา จินดาศิวนาถ

๖๑๑๐๐๐๒๓๗ นายชัชวาลย์ จันทราช

๖๑๑๐๐๐๒๔๘ นางสาววิลาวัลย์ จันทบุบภา

๖๑๑๐๐๐๒๕๒ นางสาวรวีวรรณ กล่ินหอม

๖๑๑๐๐๐๒๕๘ นางสาวรัชนีกร วงษ์มัแก้ว

๖๑๑๐๐๐๒๖๓ นางสาวกรรณิกา แซ่โคว

๖๑๑๐๐๐๒๗๓ นางสาวธิดารัตน์ อภัยกาวี

๖๑๑๐๐๐๒๘๘ นางสาววรรณภา แก้วอินทร์ชัย

๖๑๑๐๐๐๒๙๔ นางสาวอรณัชชา อุไรเวศ

๖๑๑๐๐๐๓๐๐ นายชนันต์ญาต์ บุรี

๖๑๑๐๐๐๓๐๓ นางสาวฐิติมา สุระสังข์

๖๑๑๐๐๐๓๐๕ นายณัฐพร วุฑฒิโกวิทย์

๖๑๑๐๐๐๓๑๒ นางสาววิสารัตน์ ใจเย็น

/ 611000320 …
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เลขประจําตัวสอบ                 ชื่อ – นามสกุล

๖๑๑๐๐๐๓๒๐ นางสาวภัทราวดี แจ้งหมื่นไวย

๖๑๑๐๐๐๓๒๗ นางจันทิรา เต็งยะ

๖๑๑๐๐๐๓๓๒ นางสาวรสสุคนธ์ เดชทุ่งคา

๖๑๑๐๐๐๓๕๘ นางสาวศรีสุดา บุญสิงห์

๖๑๑๐๐๐๓๕๙ นางสาวปาริฉัตร อุ่นนาแซง

๖๑๑๐๐๐๓๖๙ นางกฤษณา โฉมสุข

๖๑๑๐๐๐๓๘๘ นางอารีรักษ์ ทองคํา

๖๑๑๐๐๐๔๐๗ นางสาวมนธนจิตร ไร่สงัด

- ๓ -



       ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เลขประจําตัวสอบ                 ชื่อ – นามสกุล

๖๑๒๐๐๐๐๐๓ นายมิณฑิตา ไชยานนท์

๖๑๒๐๐๐๐๐๔ นางสาวเกศณี ดําดี

๖๑๒๐๐๐๐๐๕ นางสาวธารนที ทองมี

๖๑๒๐๐๐๐๐๙ นางสาวเสาวภา สาลีโภชน์

๖๑๒๐๐๐๐๒๓ นางสาวกันต์ญาณิฏฐ์ บุญชู

๖๑๒๐๐๐๐๓๙ นางสาววีระพันธ์ วรรณะ

๖๑๒๐๐๐๐๔๐ นางสาวนิชชิมา มั่นคง

๖๑๒๐๐๐๐๔๒ นางสาวพัชนิดา พงษ์พจนารถ

๖๑๒๐๐๐๐๔๖ นางสาวนัฐศรัณย์ สินทอง

๖ ๒ ๔๙ นางสาวเกศริน คําควร๖๑๒๐๐๐๐๔๙ นางสาวเกศรน คาควร

๖๑๒๐๐๐๐๕๐ นางสาวสุนันทา ดาดก

๖๑๒๐๐๐๐๕๑ นางสาวฐิติพร ศรีเงินทรัพย์

๖๑๒๐๐๐๐๕๒ นางสาวดวงฤทัย สะอาด

๖๑๒๐๐๐๐๕๓ นางสาวสายชล เอ่ียมปาน

๖๑๒๐๐๐๐๕๗ นางสาวอัจชราพร มุ่งหมาย

๖๑๒๐๐๐๐๕๘ นางสาวดาวรุ่ง กาดสันเทียะ

๖๑๒๐๐๐๐๖๐ นางสาววาสิตา อ่อนในชาติ

๖๑๒๐๐๐๐๖๒ นางสาวปทิดา ทําพิทักษ์

๖๑๒๐๐๐๐๖๓ นายณัฏฐ์ฐากูร บูรณกูล

๖๑๒๐๐๐๐๖๘ นางสาวมนัสสินี สัญจร

๖๑๒๐๐๐๐๗๑ นางสาวโสรญา สระทองพูน

๖๑๒๐๐๐๐๘๐ นางสาวเจนจิฬา ขําโคกสูง

๖๑๒๐๐๐๐๘๙ นางสาวอรทัย สุคันธรัตน์

๖๑๒๐๐๐๐๙๓ นางสาวศุภนิดา ประเสริฐุ ฐ

/ 612000096 …



เลขประจําตัวสอบ                 ชื่อ – นามสกุล

๖๑๒๐๐๐๐๙๖ นางสาวอรชร อ่อนนางาม

๖๑๒๐๐๐๑๐๐ นางสาวปรารถนา เกมสูงเนิน

๖๑๒๐๐๐๑๐๑ นางสาวจิราพร เพชรรัตน์

๖๑๒๐๐๐๑๐๔ นางสาวเสาวนีย์ ต๊ะติ๊บ

๖๑๒๐๐๐๑๐๙ นางสาวบุษกร เถาวัลย์

๖๑๒๐๐๐๑๑๔ นางสาวชารียา สุวิจิตร

๖๑๒๐๐๐๑๑๗ นางสาววิกานดา ใจคําต๋า

๖๑๒๐๐๐๑๒๖ นางสาวลดาพร เอกจันทึก

๖๑๒๐๐๐๑๓๕ นางสาวกรณิกา ตาปวง

๖๑๒๐๐๐๑๓๗ นางสาวโชติกา มหาวรรณ์
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๖๑๒๐๐๐๑๓๗ นางสาวโชตกา มหาวรรณ

๖๑๒๐๐๐๑๔๔ นางสาวณกฤตสมญ คุณาวุฒิ

๖๑๒๐๐๐๑๖๑ นางสาวอมรรัตน์ อุทโท

๖๑๒๐๐๐๑๖๒ นางสาวสุพิชฌา พวงแก้ว

๖๑๒๐๐๐๑๗๐ นายจีระสิทธิ์ กองอ่อนศรี
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๖๑๓๐๐๐๐๐๑ นายบรรดาล ศิริโสภา

๖๑๓๐๐๐๐๐๒ นายอภิชัย กีรติอุณห์

๖๑๓๐๐๐๐๐๔ นายเสกสรรค์ หอมนวล

๖๑๓๐๐๐๐๐๖ นายอํานาจ ศิลป์สุวรรณ

๖๑๓๐๐๐๐๑๑ นายอดิศร สายแก้ว

๖๑๓๐๐๐๐๑๖ นายอภิชาติ ช้างกลาง

๖๑๓๐๐๐๐๑๙ นายสุทธิศักดิ์ ทิมพูล

๖๑๓๐๐๐๐๒๔ นายประสาน พิมพ์ใหญ่

๖๑๓๐๐๐๐๒๕ จ่าอากาศเอกเจนณรงค์ คมนัย

๖ ๒๗ นายสายยัณต์ ยางเย่ียม๖๑๓๐๐๐๐๒๗ นายสายยณต ยางเยยม

๖๑๓๐๐๐๐๒๘ นายอรรคพงษ์ บุญชีพ

๖๑๓๐๐๐๐๓๔ นายณรงค์ฤทธิ์ เกิดอุลิต

๖๑๓๐๐๐๐๔๑ นายวัชรพร เจริญศร

๖๑๓๐๐๐๐๔๓ นายไพฑูรย์ บุญรักษ์

๖๑๓๐๐๐๐๔๙ นายวันชาติ ชัยสิงห์เหนือ

๖๑๓๐๐๐๐๕๑ นายธนายุทธ ธนานันท์

๖๑๓๐๐๐๐๕๕ นายกิติพงษ์ ฟองต๋า

๖๑๓๐๐๐๐๕๗ นายอรรถพล หมื่นทุม

๖๑๓๐๐๐๐๖๕ นายธนาธิป สุวรรณพัฒน์

๖๑๓๐๐๐๐๗๒ ว่าท่ีเรือตรีสําฤทธิ์ สันตะพันธ์

๖๑๓๐๐๐๐๗๕ นายทนงศักดิ์ เสือสุด

๖๑๓๐๐๐๐๘๑ นายบัณฑิต มันปาฏิ

๖๑๓๐๐๐๐๘๒ นายณัฐพล ฉิมนอก

๖๑๓๐๐๐๐๘๓ นายสุรชัย ศรชัยุ
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๖๑๓๐๐๐๐๘๔ นายยุททธภูมิ รามศิริ

๖๑๓๐๐๐๐๘๗ นายศักดา พรมทองดี

๖๑๓๐๐๐๐๘๘ นายชัยพร โพธิ์คําฉาย

๖๑๓๐๐๐๑๐๓ นายสุรศักดิ์ ธรรมประสิทธิ์

- ๒ -
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๖๑๔๐๐๐๐๐๒ นายสุประวัติ เภสัชชา

๖๑๔๐๐๐๐๐๕ นางสาวปณิชา กล่ินจันทร์

๖๑๔๐๐๐๐๑๕ นายนภดล สุขทรัพย์

๖๑๔๐๐๐๐๒๓ นายศุภกฤต สุขกะใจ

๖๑๔๐๐๐๐๓๔ นายภาคิณ เดชะ

๖๑๔๐๐๐๐๔๓ นายธนกฤต สัตย์ต่อชาติ

๖๑๔๐๐๐๐๔๗ นายไพรัช บินชัย

๖๑๔๐๐๐๐๕๑ นายพสิษฐ์ สุจริตวิทยากูล



 
ข.   กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ดังนี้  
    

วัน  เวลาสอบ ตําแหน่ง / เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ หมายเหตุ 
 

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เวลา ๑๓.00 น. เป็นต้นไป 
 
 
 
 

 

 
ตําแหน่งนักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๖๑๑๐๐๐๐๐๓ – ๖๑๑๐๐๐๔๐๗ 
 

(จํานวน ๕๔ คน) 
 

ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงาน 
๖๑๔๐๐๐๐๐๒ – ๖๑๔๐๐๐๐๕๑ 
 

(จํานวน ๘ คน) 
 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน 
๖๑๒๐๐๐๐๐๓ – ๖๑๒๐๐๐๑๗๐ 
 

(จํานวน ๓๘ คน) 
 

ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
๖๑๓๐๐๐๐๐๑ – ๖๑๓๐๐๐๑๐๓ 
 

(จํานวน ๒๘ คน) 

 

 
ห้องประชุม ๑ - ๒ 

ชั้นล่าง 
หอประชุม          

กรมประชาสัมพันธ์ 
ซอยอารีย์สัมพนัธ์ 

เขตพญาไท   
กรุงเทพฯ 

 
 

- ให้ผู้เข้าสอบ   
  รายงานตัวเพื่อ   
  เข้าสอบรอบเช้า  
  เวลา ๐๘.๔๕ น. 
 

 
 
 
 
 
 

 
- ให้ผู้เข้าสอบ   
  รายงานตัวเพื่อ   
  เข้าสอบรอบบ่าย  
  เวลา ๑๒.๔๕ น. 
 
 
 
 

 

กรมประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีฯ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑             
ทาง www.prd.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 


