
 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
เรื่อง การขึ้นบัญชีผูไ้ดร้ับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุผู้ได้รับทนุโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
------------------------------------ 

ตามที่ ได้มีประกาศส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน
โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

บัดนี้ การด าเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

หน่วยท่ี ๒ ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ) 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 2004 นางสาวนัฏวิภา  แตะกระโทก 
2 2005 นายวริัช  แสงโชต ิ

หน่วยท่ี ๓ ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาจีน) 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 
1 3002 นางสาวปาณิศา  ประอาง 
2 3001 นางสาวสุกัลยา  มีลา่ม 

หน่วยท่ี ๔ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 4001 นางสาวอมรรตัน ์ โม้ชัย  

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกทราบว่า 
๑. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันประกาศ  

แต่ถ้าส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนนี้อีก 
และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นการยกเลิก 
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