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รายชื่อผู้มีสิทธเิขา้รับการประเมินสมรรถนะ (ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง) 
แนบท้ายประกาศส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ลงวันท่ี     กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

………………………………………………….. 
 

หน่วยที่ ๑  ต าแหน่งพนักงานบริการ 
 

 เลขประจ าตัวผู้สมัคร       ชื่อ – สกุล 

                 01001 นายศรีสมพร อินทร์ณรงค ์
 01002 นายวงศพัทธ ์ สระภ ู

01003 นางสาวจุฑามาศ  ทองครบุร ี
 01004 นางสาวประวินดา ขวัญเมือง 
 01005 นายอมร แก่นจ าปา 

01006 นายธนศักดิ ์ การผลด ี
 01007 นางสาวนชุล ี นุชอยู ่
 01008 นางสาวอมรรตัน ์ ส่งกิตติโรจน ์
 01009 นายสุทิน บุตรสมศร ี
 01010 นางสาวนนัทภัทร ธูปเทียนทอง 
 01011 นางนิภัทรา แช่มชืน่ 

01012 นายยุทธพล ชาวเหนือ 
 01013 นางสาวสุปภารัตน ์ จันทรว์งศ ์
 01014 นางสาววรรณนิสา ผิวงาม 
 01015 นายบุรนิทร ์ ขวัญมณ ี
 01016 นายธนกฤต วรรณธนธร 
 01017 นางสาวอภิญญา   มีพา 
 01018 นายเกรียงไกร พุทธสาย 
 01019 นางสาวธดิารัตน ์ ผิวแดง 
 01020 นายคณติิน   ศิริธรีวฒันสขุ 
 01021 นางสาวนก    บุญทศ 
 01022 นางสาวสายพิณ นาหา 
 01023 นางสาวปรียาวด ี   ภู่ระย้า 
 01024 นางสาวทานตะวนั   พัดมา 
 01025 นางสาวแสงแข   ศิริทับ 
 01026 นางนิตยา   งามพริ้ง 
 01027 นางสาวนนัทพร   สิงห์ทอง 

01028 นางสาววนัวิสา   วิริยะกริ่มกมล 
 01029 นายพสิษฐ ์   จตุพัฒนกุล 
 01030 นางสาวชมพนูุช   ช่องสาร 
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01031 นายอิศรานนท ์   บังเกดิผล 
 01032 นายพิษณ ุ   บุญคลี ่
 01033 นายกฤตวัฒน ์   สังข์วาร ี
 01034 นายวรพจน ์   บุตรดา 
 01035 นางสาววนดิา   อนุรักษ ์
 01036 นายสุทธิพงษ ์   การผลด ี
 01037 นางสาวสุจติรา   อินอุเทน 
 01038 นายณัฐพล   เวิ่นทอง 
 01039 นางสาวพรพิมล   ยินดียุทธ ์
 01040 นางสาวอาภัสรา   พจน์ปฏิญญา 
 01041 นางสาววรรณศิา   บุญเสรมิ 
 01042 นางสาวนิภาวรรณ   นาถาบ ารงุ 
 01043 นางสาวจามจุล ี     มาตรบัวใหญ ่

01044 นายนพรตัน ์   ค าอ่วม 
 01045 นางสาวปรียานุช   ประทมุทอง 
 01046 นางสาวเกศรา   จักรโนวนั 
 01047 นางสาวกนกพร   ราตรีโชต ิ
 01048 นางสาวสุวิภา    วิเศษสวุรรณ ์
 01049 นางสาวสุภลักษณ ์   สุวรรณ ์
 01050 นางสาวกมลพรรณ   เพชรด า 
 01051 นางสาวชนิภรณ ์   ศิริคง 
 01052 นายสุรเดช   อ้วนแกว้ 

01053 นางสาวลออวัลย ์   ส้มเกลี้ยง 
01054 นายธนพล   บุญเรอืง 

  
 

  
หน่วยที่ ๒ ต าแหน่งผู้ช่วยงานพัสด ุ

 
 เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล  

  02001 นางสาวณัฐพัชร ์ เครือเนตร 
  02002 นางสาวสุพัตรา ตรีสงา่ 
  02003 นางสาวพิณทิรา ช านาญสิง 
  02004 นางสาวญาตาว ี จ าวงค์ลา 
  02005 นายอิศราง ภูผากา 
  02006 นายจิณณวฒัร ยิ่งยงค ์
  02007 นายกติติศกัดิ ์ มีโพง 
  02008 นางสาววรินทร จันกง 
  02009 นายปฐมพร เอี่ยมสอาด 
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  02010 นางอภิชญา พรหมรกัษา 
  02011 นางสาวนชุรีพร สุวรรณมณ ี
  02012 นางสาวอรุณ ี  อุ่นเมือง 
  02013 นางกาญจนา  ดีปร ี
  02014 นางสาววรรษมน บุญปก 
  02015 นางสาวอนันดา มั่นปาน 
  02016 นางสาวชนิสรา เคหะจติต 
  02017 นางสาวชฎาภรณ ์ ชัยออ 
  02018 นายวัชรพงษ ์  จิตปรดีา 
  02019 นางสาวพรดารา มณีเจริญ 
  02020 นางสาวอุษา   ฝึกด ี
  02021 นายธรีะยุทธ   นิยมทรัพย ์
  02022 นางสาวอรพรรณ ตู้ลา 
  02023 นางสาวอญัฐรญิา ทองด ี
  02024 นางสาวสุนนัทา ใจตรง 
  02025 นางสาวน้ าทิพย์ มาตยน์อก 
  02026 นางสาวจีรวัฒน ์ ปานนาค 
  02027 นางสาววรางคณา รอดทัพ 
  02028 นางสาวสุธาสิน ี ชลธาร 
 

หน่วยที่ ๓ ต าแหน่งพนักงานสนับสนุนการประชุม 
 

 เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
 03001 นางสาวบญุญาภรณ ์ บุญสนอง 
 03002 นางสาวณัฐรดา ศรีสวัสดิ ์
 03003  นางสาวนนัธชิา แก่นจนัทร ์
 03004 นางสาวสุธดิา การเวก 
 03005 นางสาวทิพวรรณ ดวงประเสรฐิ 
 03006 นางสาวรัชชนก ภูเหลี่ยม 
 03007 นางสาวธันย์จิรกานต์ เขียวออน 
 03008 นายคเณศพงษ ์ สระทอง 
 03009 นางสาวศกลวรรณ พ่ึงฉ่ า 
 03010 นางสาวจุฑารตัน ์ จรสุข 
 03011 นายวสนิธิ ์   จรสุข 
 03012 นางสาวสุภาพรรณ บุนนาค 
 03013 นางสาวอรญัญา ศิริกุล 
 03014 นายมารุต  ประดิษฐกุล 
 03015 นางสาวณัฐทติา เรืองศริิเดช 



- ๖ - 

 

 03016 นางสาวจินตนา ประสานวงษ ์
 03017 นางสาวชญาภรณ ์ ค าประสงค ์
 03018 นางสาวชวัลญา ค าประสงค ์
 03019 นางสาวหทัยภัทร เทศจ าปา 
 03020 นางสาวคัททิยา อยู่เย็น 
 03021 นายกระมล  โตเหี้ยม 
 03022 นางสาวณัฐธิดา สาสนรักกิจ 
 03023 นางสาวสวรส คงสมจติต ์
 03024 นายนพดล  พรมรักษา 
 03025 นางสาวณัฐกมล นุริตมนตร ี
 03026 นางสาวขวัญฤทัย เฉลิมพรไพศาล 
 03027 นางสาวชฎารชั พุ่มเรืองนาม 
 03028 นางสาวภารว ี อนุศิร ิ
 03029 นายอนศุักดิ ์ ณ.พัทลุง 
 03030 นางสาวเพ็ญพรรณ เม่นวิจิตร 
 03031 นางสาวสุชาดา ภิญโญยิ่งทรัพย์ 
 03032 นางสาวปฐมพร ชวาลนธิิพร 
 03033 นางสาวอรณชิา รัตนจติต ์
 03034 นางสาวปสตุา สมเสมอ 
 03035 นางสาวสิรภัทร สร้างถาวร 
 03036 นางสาวกวิตา เพ็ชรแบน 
 03037 นางสาวธนรนิทร ์ พร้อมพิมพ ์
 03038 นายรุ่งโรจน ์  จุ้ยแหวว 
 03039 นางสาวปาริฉตัร นามสิงห ์
 03040 นางสาวณัฐกัญญา ขอเจรญิ 
 03041 นายสิทธศิักดิ ์ ส่งกิตติโรจน ์
 03042 นายตรีสิทธิ ์  การะเกต ุ
 03043 นายนนทกฤษ ยอดราช 
 03044 นางกญัญ์ณณฐั ยศหมึก 
 03045 นายสาทิศ  จูสวัสดิ ์
 03046 นางสาวจันจริา ยองเพชร 
 03047 นางสาวชนลดา ทองรังษ ี
 03048 นายภัทรพล  ช้างเย็นฉ่ า 
 03049 นางสาววฒันา บัวทอง 
 03050 นายซมัร ี  ดือระซอ 
 03051 นายกติติศกัดิ ์ โชตมิา 
 03052 นางสาวนชุสรา ทองคง 
 03053 นางสาวเกษณัฎฐ์ชา  เศรษฐวัฒน ์
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 03054 นายอาวุธ  ค าสิบ 
 03055 นางสาวสุธนา สุขเกษม 
 03056 ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ อยู่ตาด 
 03057 นายศตวรรษ  ทองศร ี
 03058 นางสาวอญัชล ี วีมาล ี
 03059 นางสาวนชุรา ภักด ี
 03060 นายวริษฐ ์  โอฐยิ้มพราย 
 03061 นางสาวณิชนันทน ์ ไกยะฝ่าย 
 03062 นายสถาพร  วิเศษรตันากุล 
 03063 นางสาวณัฐมน มีเจริญ 
 03064 นางสาวกมลชนก เจาะด ี
 03065 นายพัฒนากร ไชยสัตย ์
 03066 นายจักรพงษ ์ ผูกพันธ ์
 03067 นายเกียรติกร ภู่ภูสิทธิ์ 
 03068 นางสาวอรพนิท ์ จิตรกสวิัฒนา 
 03069 นายพิพัฒน ์  ธนาคสุต 
 03070 นายกฤษฏา  สงวนนาภีร ์
 03071 นางสาวศมิาภรณ ์ เชื้อสายมาก 
 03072 นางสาวภัทราภรณ ์ หมื่นปทุม 
 03073 นายภัคพล  สุภาพ 
 03074 นางสาวเบญจรตัน ์ เชียงพันธ ์
 03075 นางสาวปาริชาต ิ รักษาวงศ ์
 03076 นายตุลย ์  สีเหลือง 
 03077 นางสาวขวัญดาว วังใน 
 03078 นางสาวณิชาภัทร ชัยภัทร ์ศร 
 03079 นายนีพล  มงคลหมาย 
 03080 นางสาวสุพัสตรา ชาวโพธิ ์
 03081 นางสาวเบญจพร นันทะสิทธิ ์
 03082 นางสาวปฐมพร ปาลิวนิช 
 03083 นางสาวจิตราพร ค าแสน 
 03084 นางสาวชรนิดา หน่อแกว้ 
 03085 นางสาวพิมพ์จุฑา กรีกุล 
 03086 นายทัชชา  พูลสวัสดิ ์
 03087 นางสาวชนนิกานต ์ สุประดิษฐ 
 03088 นายสัจจพันธ ์ สุขวิลัย 
 03089 นางสาวศศิวัลย ์ อยู่เลิศ 
 03090 นายอภิชาต ิ  มาลัยกุล 
 03091 นางสาวภวริศา สิริวรรณสิน 
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 03092 นางสาวธนวรรณ สวัสดนีาม 
 03093 นายเตชินท ์  ชรอย 
 03094 นางสาวภัทรภรณ ์ เจินท า 
 03095 นางสาวปิยะวรรณ วงคศ์ิลา 
 03096 นางสาววรรณวิสา ไทยสกุล 
 03097 นายกติติศกัดิ ์ ฟุ้งฤกษ์เพ็ง 
 03098 นางสาวณัฐกานตณ ์ ใจเย็น 
 03099 นายสมศกัดิ ์  แก้วแกมทอง 
 03100 นายอดศิร   พฤกษ์เจริญสขุ 
 03101 นายภัทรศักดิ ์ อมรสิน 
 03102 นางสาวรัชนก ตีระศิริพันธุ ์
 03103 นางสาวยุพิน  สุดตา 
 03104 นายธนน  เนื้อเยน็ 
 03105 นางสาวพรทวิา กระจ่างงาม 
 03106 นายอตริุจ  หุณะปนุ 
 03107 นางสาววิภาวน ี บาทกลาง 
 03108 นายวรวฒุ ิ  ฉันทกิจนุกูล 
 03109 นายพิพัฒน์พล เพิ่มพูล 
 03110 นางสาวสุนทร ี สันทรนาถ 
 

หน่วยที่ ๔  ต าแหน่งพนักงานซ่อมบ ารุง (ปฏิบตัิงานดา้นไฟฟ้า) 
 

 เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล  

 04001 นายพงษ์เทพ พิมพ์ทอง 
 04002 นายชยณัฐ   ผุดผ่อง 
 04003 นายอรรถนนท ์ ทัพธาน ี
 04004 นายพีรอัศม ์  ดีมาก 
 04005 นายชารกัษ ์   อมราพิทักษ ์
 04006 นายอภิชัด  พะแก 
 04007 นายธนวตั  ศรีบญุเรือง 
 04008 นางสาวอรยา อุเทน 
 

หน่วยที่ ๕  ต าแหน่งพนักงานซ่อมบ ารุง (ปฏิบตัิงานดา้นโยธา) 
 

 เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

 05001  นายณฐรชัต ์ จรสุข 
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หน่วยที่ ๖  ต าแหน่งผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

 เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

 06001 นางสาววิภาพร จิ๋วกาว ี
 06002 นางสาวสุทิศา พันธุระ 

06003 นางสาวพนัชกร สมคิด 
 06004 นางสาวกญัญา วงศศ์รีใส 
 06005 นางสาวลัดดาวรรณ มณีโชต ิ
 06006 นางสาวญานิสา ชิณวงค ์

 06007 นางสาวสารภ ี วันโชค 
 06008 นางสาวพัณณ์ชิตา เหลืองสดใส 
 06009 นางสาวสาธิน ี นพมิตร 
 06010 นางสาวทิพย์ชนก เฟื่องสูงเนิน 
 06011 นางสาวณัฐหทัย ฟักมงคล 

 06012 นายประเสรฐิ พิมคีร ี
 06013 นางสาวศุภาพิชญ ์ ตั้งถงึถิน่ 
 06014  นางสาวเวธกา  สมเนตร  
 06015 นางสาวณัฐวด ี ด าเกลี้ยง 
 06016 นางสาวณัฐณชิา เกษรบวั 
 06017 นางสาววัณณิตา แก้วภกัด ี  
 06018 นางสาวจตุพร บุญชว่ย 
 06019 นางสาวปิยาน ี แก้วสว่าง 
 06020 นางสาวรุจริา ยาวินนัท ์
 06021 นายคณินท ์ กายข าสิทธิกุล 
 06022 นางสาวพรพรหม บุญมัน่ 
 06023 นางสาวอญัชิสา ศักดิป์ระศาสน ์
 06024 นายภัทรกร ธาปิยานนท ์
 06025 นายปิยะวัฒน ์ วัฒนศิรบิุตร 
 06026 นางสาวสิรภัทร วงศ์ภา 
 06027 นางสาวธดิา ฝ้ายเพ็ชร ์
 06028 นางสาวสิรญิญา หาวอ 
 06029 นางสาวปวีณสุดา ศักด ี
 06030 นางสาววชัรีพร ขวัญกล่ า 
 06031 นางสาวอฑิญา เพ็ชรสีนวล 
 06032 นางสาวพรพิมล เลพล 
 06033 นางสาวรุง่รตัน ์ อรัญญกิ 
 06034 นางสาวพัชร ี รัตน์พลงาม 
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 06035 นางสาวพัณณิตา เสือสูงเนิน 
 06036 นายวรันธร มาพบสุข 
 06037 นางสาวธนัย์ชนก ขาวแกว้ 
 06038 นายสกุลทอง ทองธริาช 
 06039 นางสาวสุนนัทา จิตรชัยกาญจน ์
 06040 นางสาวพิชญาภา เอื้ออาร ี
 06041 นางสาวสวชิญา ปันทะ 
 06042 นางสาวปญิาพร อาศน์สวุรรณ 
 06043 นางสาวปทติตา เตจะวัน 
 06044 นางสาววรีนุช ปทุมรตัน ์
 06045 นางสาวธญัพิมล จันทร์สว่าง 
 06046 นางสาวยลรด ี ติลกการย ์
 06047 นางสาวสวรรยา เสียงเพราะ 
 06048 นายณัทวัสส ์ แสงแก้ว 
 06049 นางสาวมณรีัตน ์ เลี่ยนพานิช 
 06050 นางสาวธนาทิพย ์ แสงยืน 

 06051 นางสาวชนิตนา ยิ่งยงค ์
 06052 นางสาวพัชร ี สุดแสงจันทร ์
 06053 นางสาวจารวุรรณ พิมพะนิตย ์
 06054 นางสาวพนัสดา ด้วงจ ู
 06055 นางสาวอรทัย คงใหม ่
 06056 นางสาวนัทธมน  เจริญรกัษ ์
 06057 นางสาวอนงค ์ พิศมร 
 06058 นางสาวมนัสนนัท ์ งามวิจติรนันท ์
 06059 นางสาวเขมรัสน ี ธนทรงสวัสดิ ์
 

หน่วยที่ ๗  ต าแหน่งนักวิชาการสื่อสารมวลชน 
 

 เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

 07001  นายสุรัฐ  เขวาล าธาร 
 07002  นางสาวจันทนา จันทรว์ัง 
 07003  นางสาวกนกวรรณ ชูประเสริฐ 
 07004  นายฉตัรชัย  โพธิวฒัน ์
 07005  นายอภิชัย  ไทยเกื้อ 
 07006  นางสาวชนันท์ภัทร ์ เหมทานนท ์
 07007  นางสาวฐติา  ทิพย์รัตน ์
 07008  นายวรากร  สินธวุงษานนท ์
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 07009  นายเนติเชาวน ์ คงแก้ว 
 07010  นางสาวธนัยพร สุวัจนพรพงศ ์
 07011  นายปัณณธร  รุผักช ี
 07012  นางสาวพรรวษา หมื่นเข็ม 
 07013  นายนพปฎล  อุดมผล 
 07014  นางสาวเอกจิตรา แสงครุฑ 
 07015  นางสาวสุดาวรรณ ผาสุข 
 07016  นายชัยวฒุ ิ  สุวรรณบุบผา 
 07017  นายสรรปกรณ ์ บานชืน่ 
 07018  นายสรนนัต ์  สุวิชากร 
 07019  นางสาวรศุดา ณัฐภาสวิรตา 
 07020  นางสาวเสมอใจ ตงศริ ิ
 07021  นางสาวจันนภา ด้วงจ ู
 07022  นางสาวชญานิษฐ ์ วงษ์ทองด ี
 07023  นางสาวจนิษฐา หาญเจริญจติต์ 
 07024  นายวัชรา บูรณะสบุรรณ 
 07025  นายณรงค์ฤทธิ ์ คิดเห็น 
 07026  ว่าที่ ร.ต.หญงิสลิลรตัน ์ ชุมศิร ิ
 07027  นางกชรดา วิรุณพันธ ์
 07028  นางสาวนนัทพันธ ์ เรืองจนัทร ์
 07029  นางสาวผกามาส ศรีโปฎก 
 07030  ว่าที่ ร.ต.ทนิกฤต ชัยสุวรรณ 
 07031  นายณภัทร วงศ์สมุิตร 
 07032  นางสาวศริดา ชุมภาล ี
 

หน่วยที่ ๘  ต าแหน่งนักวิชาการบริหารงานบุคคล 
 

 เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

 08001  นายพิพัฒพงศ ์ สุนิรันดร ์
 08002  นางสาวโยธกา ชื่นอารมย ์
 08003  นางสาวสุชัชญา ดาศักดิ ์
 08004  นายเรงิศักดิ ์ จุลกะ 
 08005  นายสุรศกัดิ ์  สุขแพทย ์
 08006  นางสาววรางคณา อยู่จรรยา 
 08007  นางสาวสุนาร ี ก่อศิลป ์
 08008  นางสาวชัชชมุา ค ามณ ี
 08009  นางสาวจุฑามาศ  ประเสริฐศร ี
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 08010  นางสาวจอมขวญั จันทร์โพธิ์เตี้ย 
 08011  นางสาวณัฏยา โพธิ์ศรีทอง 
 08012  นางสาวมนทิชา วงศ์อบุล 
 08013  นายปัณณวิชญ ์ เพ็ชรสมภาร 
 08014  นางสาวศศิธร อ่อนค า 
 08015  นางสาวนิภารัตน ์ ศรีพิโรจน ์
 08016  นายอับดุลลอฮ ์ จะปะกียา 
 08017  นางสาวขวัญจริา นาควารี 
 08018  นายธรีสุทธิ ์  ไกรวงศ ์
 08019  นางสาวพัชร ี  สีก่ า 
 08020  นายฎายิน  อินทวงศ ์

08021  นางสาวณัชชา กิจยะกานนท ์
 08022  นางสาวพิมพ์กานต ์ ทองศิลา 
 08023  นางสาวสุภาสิน ี จันทรนกิูล 
 08024  นายสิริชัย  จุลรักษ ์
 08025  นางสาวจันจริา  ขันหนุ้ย 
 08026  นายสิงหรัน  ปัญญา 
 08027  นายพงศกร  คงคากุล 
 08028  นางสาวอญัชลีพร ศิร ิ
 08029  นางสาวศุภรดา สวรรค์ราช 
 08030  นางสาวดวงหทัย บัวอ่อน 
 08031  นายภูเมธ  วิมลวฒันา 
 08032  นายพิภัทร์อนนัต ์ เทพพิทักษ์ 
 08033  นางสาวชวิกา มัชฌันติกะ 
 08034  นางสาวนาอีมะห ์ เจ๊ะหลง 
 08035  นายวัชรวรี ์  คงเทศ 
 08036  นางสาวอาทติยา ลีลานันทวงศ ์
 08037  นายตรัณ   เศรษฐ ี
 08038  นายทิวตัถ ์  อ านวยปรีชากุล 
 08039  นางสาวฐาปณีย์  พรหมสุรนิทร ์
 08040  นายบัณฑิต  สวัสดิถ์าวร 
 08041  นายกติกา  สุขนวิัฒน์ชัย 
 08042  นางสาวปิยะกานต ์ หม่องรอบ 
 08043  นายชิณภัฏ สุรีย์กมลชัย 
 08044  นางสาววรินทร นพรัตน ์
 08045  นายกติติภณ  แจ่มมนิทร ์
 08046  นางสาวปนัดดา ภิรมชัย 
 08047  นางสาวสุภาพร สุทธิรตัน ์
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 08048  นางสาวศศิธร ศรศิลป ์
 08049  นางสาวรตันา บุญศริ ิ
 08050  นายอัคราช  ค าทองสขุ 
 08051  นางสาวสกุลรักษ ์ จงรักษ ์
 08052  นางสาวกญัชลิกา ศรีค า 
 08053  นางสาวกนกวรรณ สัตนนัท ์
 08054  นายวรินทร  อัศนวีุฒิกร 
 08055  นางสาวรมัภ์รดา แก้วสว ี
 08056  นายทรงพล  ตุรงคราว ี
 08057  นายวชริ  แสงสว่าง 
 08058  นางสาวกชมน ใจแก้ว 
 08059  นางสาวสุดใจ ขันตร ี
 08060  นางสาวพนดิา เกิดจะนา 
 08061  นายดลราชัย  แสนอบุล 
 08062  นายชนวีร ์  จิณเสน 
 08063  นายปรชัญา  สกลอารีย ์
 08064  นางสาวปิยธิดา สัตรตัน ์
 08065  นางสาวพัทธนันท ์ วิสูตรรุจิรานธิ ิ
 08066  สิบเอกกติติศักดิ ์ แก้วด ี
 08067  นายสัจจะ  ยุติธรรม 
 08068  นายรุ่งสริ ิ  ยีขาม 
 08069  นางสาววริษรา สอนหว่าง 
 08070  นางสาวศุภาพิชญ ์ ทาไธสง 
 08071  นางสาวศศิณัฐนนัท ์ ชัชวงษ ์
 08072  นายณัฐพล  อยู่กรุง 
 08073  นายณัฐชนน  พิชาดุลย ์
 08074  นายอมรชัย ซิ้มฉันท ์
 08075  นางสาวนชิาภา ขุนทองจันทร ์
 08076  นายณัฐชนน  เลื่อนเจริญ 
 08077  นางสาวกนกลักษณ ์ พงษ์โรจนร์ุ่ง 
 08078  นายณัฏฐ ์ สิงหศริ ิ
 08079  นายกติิวฒัน ์   กุลทนันท ์
 08080  นางสาวณัฏฐนิช ค าสง 
 08081  นายณัฐธนนท ์ คันธวังอนิทร ์
 08082  นางสาวธญัจิรา ค้าคุ้ม 
 08083  นายณัฐพงศ ์  ตันกายา 
 08084  นางสาวเชาวน ี พัฒศร 
 08085  นางสาวธญัชนก ชวาลวณิชชัย 
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 08086  ว่าที่ ร.ต.ชนิวุฒ ิ เนตธิรรมากร 
 08087  นางสาวฐชาภัทร พ่ึงสลุด 
 08088  นายอดศิร  พิมลรัตน ์
 08089  ว่าที่ ร.ต.หญงิจิรารัตน ์ ขัดมะโน 
 08090  นายจันทรัสม ์ สติสัมปชัญญะธา 
 08091 นายจิราย ุ  อุ่นบญุ 
 08092 นางสาวสิริยา ภูตาสืบ 
 08093 นางสาวน้ าฝน การสุวรรณ ์
 08094 นางสาวภัสชญา ดิลกภากรณ ์
 08095 นางสาวธดิาวรรณ ถาวรศิล 
 08096 นายปรวิฒัน ์ ประหยัดทรัพย์ 
 08097 นายรัฐโยธนิ ธนสารเสถียร 
 08098 นายปฐมพงษ ์ ทัศนีย์ชัยพร 
 08099 นายวรีพงษ ์ อ้ายบัว 
 08100 นางสาวชลดิา เดชมนต ์
 08101 นายอภิวฐัส ์ อิ่มทรัพย ์
 08102 นายกลชัย อ าดวนตาล 
 08103 นายกันต์อเนก ภู่จินดา 
 08104 นางสาวกุลรว ี ศรีวรรณ 
 08105 นายจักรภัทร มูลไชยสุข 
 08106 นายจักรนิ  มูลไชยสุข 
 08107 นางสาวไอยณริน มุงเคน 
 08108 นางสาวกนกกาญจน ์ บัวเรือง 
 08109 นางสาวสุภาวด ี เชื้อหงษ ์
 08110 นางสาวเขมสติา เมธีพิทักษ์ศริิกุล 
 08111 นางสาวชนิกา ชุมทอง 
 08112 นายธวัชชัย บุพลับ 
 08113 นางสาวสิริยากร วงศ์สว่างศิร ิ
 08114 นายมนเุชษฐ ์ มโนวิไลกุล 
 08115 นายธรีพันธ ์ เลิศนิมติกิจ 
 08116 นางสาวผกามาศ ไชยพันธ ์
 08117 นางสาวเปมิกา ผาสุก 
 08118 นางสาวเบญจาพร เกตบุุตร 
 08119 นายปัญจพล  เปรมาสวัสดิ ์
 08120 นางสาวอติภา ชูสงค ์
 08121 นางสาววรรณธิดา ค าจันทร ์
 08122 นางสาวกุลณฐั เบญจกุล 
 08123 นางสาวกรรณิการ ์ ส ารวจ 
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 08124 นายณรงค์ศักดิ ์ รัตนบุร ี
 08125 นางสาววรรณวิษา ชะวาเขียว 
 08126 นางสาวสุรตัติพร แซห่ว่อง 
 08127  นายกติติกานต ์ ปาณธปู 
 08128 นางสาวชลธิชา เกษมศร ีณ อยุธยา 
 08129 นางสาวกาญจนา จีนพันธุ ์
 08130 นายจิรภัทร  กิจบูรณะ 
 08131 นายวารุต ิ   ปิ่นฟ้า 
 08132 นางสาวอาจรีย ์ วงวิพัฒน ์
 08133 นางสาวสุธาสิน ี แสงภู ่
 08134 นางสาววริศรา มีจั่นเพชร 
 08135 นางสาวสินากรณ ์ แก้วนุ้ย 
 08136 นางสาวธนาพร จงเสถียรธรรม 
 08137 นางสาวธนาวรรณ กลิ่นแพทย์กิจ 
 08138 นายธนกร   รอดเนียม 
 08139 นางสาวณัฐนร ี ลบหล้า 
 08140 นางสาวจุฑามาศ ภัทรพิมลธรรม 
 08141 นางสาวชลวรรณ ยอดบุรุษ 
 08142 นางสาวอัจฉราพร ศรีนิล 
 08143 นางสาวมัลลกิา สัมพันแพ 
 08144 นายอดศิักดิ ์  ทิพย์หมัด 
 08145 นางสาวสุธาสิน ี จันทรชติ 
 08146 นายธนภัทร  วงศบ์ุตร 
 08147 นางสาวอัฐภญิญา บุตรเตือน 
 08148 นางสาวพรวลัย ฉิมพิภพ 
 08149  นางสาวกุลภญา แก้วสมบรูณ ์
 08150  นางสาวปรียาภรณ ์ พานวงศ ์
 08151  นายภูมิรวิชญ ์ นพรัตน์พลังกร 
 08152  นางสาวฉตัรพร พิชิตเดชา 
 08153  นายพลภัทร  อักษรผอบ 
 08154  นางสาวปาริชาต กะรัมย ์
 08155  นายอุดมศักดิ ์ เซ็นหอม 
 08156  นางสาวกรรณิกา อินทร์บญุม ี
 08157  นางสาวปภานัน รังษีกาญจน์ส่อง 
 08158  นางสาวฐติิมา นาคประสิทธิ ์
 08159  นางสาวปาวร ี ปิ่นแก้ว 
 08160  นายพิณโย  ทองงาม 
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 08161  นายธนวฒัน ์ สร้อยเพชร 
 08162  นางสาวสุเมษา บุ่งหวาย 
  

หน่วยที่ ๙  ต าแหน่งนักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 
 

 เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

  09001 นางสาวศศิประภา เมืองแกว้ 
  09002 นางสาวบญุวศิษา  ไชยรัตนะ 
  09003 นางสาวอัจฉรา กุลจริยานวุัตร 
 09004 นายอภิวฒัน ์ ฟักทองพรรณ 
 09005 นายนิทนันท ์  ทองศร ี
  09006 นางสาวพรชนก  สุกิจวรรณ ี
  09007 นายณัชพล  แก้วมณีชัย 
  09008 นายอนรุักษ ์  เหมือนสังข์ด ี
  09009 นางสาววนิชญา  ดวงจนัทร ์
  09010 นางสาววารุณ ี  วรรณก้อน 
 09011 นายนพรุจ  ขวัญเพชร 
 09012 นางสาววสติา ยุบลเพลิด 
 09013 นายธนพล  ช านาญแกว้ 
  09014 นางสาวอญัชล ี  สงกรุง 
 09015 นางสาววาสิน ี  เอ็นด ู
 09016 นายสุระ  เชื้อสมัน 
 09017 นางสาวธมลวรรณ  ชนิตรนนัท ์
  09018 นางสาวณัฐมณฑ ์  แสงอรุณร่มเย็น 
  09019 นายพชรพล  คงมั่น 

 09020 นางสาวเกวลิน  ค าจริง 
 09021 นางสาวณิชชานัท  อาวุธ 
 09022 นายปิยโชค  พรายระหาญ 
 09023 นางสาวชนาเนตร  บุญยวงศ์วรกิจ 
  09024 นางสาวกาญจน์ณัฏฐา ทองค าชมุ 
 09025 นายศุภดิษฐ ์  สร้างอ าไพ 
 09026 นายปองภพ  สรวมประค า 
 09027 นายอิควาน  มาหะ 
 09028 นายกลวชัร  ปัญญา 
 09029 นายกฤษณะปกรณ ์ ริดมดั 
 09030 นางสาวการย์สิร ิ  อิ่มโอษฐธ์นากร 
 09031 นายชาญวิษณ  บุญศร ี
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 09032 นางสาวอชริญาณ ์  โลหะบริสุทธิ ์
  09033 นายธรีเดช  ตาแก้ว 
  09034 นายสิทธกิร  สุคลธา 
  09035 นายคัมภีร ์  พลการ 
  09036 นายโกติยา  บุตตะสีลา 
  09037 นางสาวตติราภรณ ์ ค าแกว้ 
  09038 นางสาวพิทยา  ปันลัง 
  09039 นางสาวจิตตมาส  หาญกล้า 
  09040 นายสุรเดช   สงค์แซม  
  09041 นางสาวณัฐชา  แก้ววิทย ์
  09042 ว่าที่ ร.ต.สงกรานต ์ ใจปินตา 
  09043 นางสาวกมลวรรณ  สิงห์บ ารุง 
  09044 นายธนกร  จ าปาวงษ ์
  09045 นางกญัญาภัทร  วรสุวรรณาบุญ 
  09046 นายณัฐเบศ  ปิดตะ 
 09047 นางสาวรัชนีพร  วงศ์อน ุ
 09048 นายธนภัทธ ์  พิมพ์วงศ ์
 09049 นางสาวแคทลียา  เนาว์พิมาย 
 09050 นางสาวสุกญัญา  วาริสุทธิ ์
 09051 นายไอยฤทธิ ์  หลักตา 
 09052 นางสาวฐติิรตัน ์  หงษ์โต 
 09053 นางสาววรญา  นันทพันธ ์
  09054 นางสาวมนัสนนัท ์  นันทพันธ ์
  09055 นายปฏิภาณ  ชัยเสนา 
  09056 นางสาวชนนิกานต ์ งามสงา่ 
 09057 นายธนกฤต  กองแก้ว 
  09058 นายเหมือน  สุขมาตย ์
 09059 นายวัชรพล  กันทะไชย 
 09060 นางสาวชนิกานต ์  สุวรรณธนรัชต ์
 09061 นายเฉลมิพล  ดวงแกว้ 
  09062 นายคมขจร  ทองเนือ่ง 
  09063 นางสาวกาญจนญ์าณ ์ เพชรนุกูลเกียรต ิ
  09064 นายชินนะกริช  นาคสงา่ 
  09065 นางสาวศุภิสรา  บัวสิงห ์
  09066 นางสาวสุลดัดา   ล าสมุทร 
  09067 นางสาวนิภารัตน ์  มากมณ ี
  09068 นางสาวอรอุมา  วรปญัญาตระกูล 
 09069 นายวรีะวฒุ ิ  คีรินทร ์
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  09070 นางสาวเบญจมาศ  แก้วเจ็ก 
  09071 นายอนนัตพันธุ ์  ฐิติกุลวาณิช 
  09072 นางสาวจตุพร   แสนเรือง 
  09073 นางสาวบญุนภัส  ข าหนิตัง้ 
  09074 นายศุภณัฏฐ ์  อธิยวัฑฒ ิ
  09075 นางสาวอนิทิรา   จันทรแ์ป้น 
  09076 นางสาวรตันฉตัรร ์  จันทร 
 09077 นางสาวธนภรณ ์  แสงสว่าง 
 09078 นางสาวอัจฉรา  เซ่งแตง 
  09079 นางสาวธนภร   วรรณทอง 
  09080 นายกรวิทย ์  ตุ่นม ี
  09081 นายอศวัช  สายเจริญ 
  09082 นายอานนัท ์   แซ่เถียน 
  09083 นางสาวทิพย์วัลย ์  แสนเรือง 
  09084 นางสาวณัฐพร  บัวสุวรรณ 
  09085 นายปาณัสม ์  ผิวอ่อน 
  09086 นายโรฒวิชญ ์  เทียมศักดิ ์
  09087 นายณรงค์ศักดิ ์  ฉายอรุณ 
  09088 นายปัณณทตั  ธัญญาวลกิุล 
  09089 นางสาวพันณดิา  พรหมฤทธิ ์
  09090 นางสาวชนันทน์ภัค  ค านนท ์
  09091 นางสาวสิริพร  ก้อนงอ่น 
  09092 นางสาวธารทิพย ์  ชมเจรญิ 
  09093 นายเศรณ ี   พงษ์พันธุ ์
  09094 นางสาวพิชชาภา  ศิริพร 
  09095 นายอภิชาต ิ  เล็กกุล 
 09096 นางสาวชณาภัทร  ประพันธ ์
 09097 นางสาวมัลลกิา  สุมงคล 
 09098 นายธนวฒัน ์  วงคม์ ี
 09099 นางสาวอโณทัย  ใจนวล 
 09100 นางสาวสรารัตน ์  สุระมณ ี
 09101 นางสาวสิริภัทร  ภิรมยท์อง 
 09102 นายวรพงศ ์  กนกพาณิชย์ 
 09103 นายโชคชัย  แกสมาน 
 09104 นายเวชพิสิฐ  หงษ์ษา 
 09105 นายขวัญธนานนท ์  อรุณประเสรฐิ 
 09106 นายจารวุัฒน ์  พิมพ์ทนต ์
 09107 นางสาวอภิญญา  ชะราคร ุ
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 09108 นางสาววรีญา   บุญพาเพียรเลิศ 
 09109 นายศุภณัฐ  ปัญศริ ิ
 09110 นางสาวเมทิน ี  วงศ์ชมภู 
 09111 นางสาวปิยะภรณ ์  หงษ์หนิ 
 09112 นายนฐัพงษ ์  ศรีอังคฮาด 
 09113 นายอนุชติ  ศรีมนัตะ 
 09114 นายสหัสชา  นิ่มนุช 
 09115 นางสาวแสงเทียน  เผ่าเผือก 
 09116 นางสาวรัชชพร  แซ่ลิม่ 
 09117 นางสาวอญัชล ี  บุญยืน 
 09118 นางสาวชรนิทร์ทิพย ์ ศรีสุวรรณ 
 09119 นางสาวพนติา  มีเสน 
 09120 นายสุทธวิโชต ิ  ศรีศิรโิชคชัย 
 09121 นายณภัทร  สุทธิอนนัต ์
 09122 นางสาวสุภาพร   โพนสิงห ์
 09123 นางศาส์นรัตน ์   สุทธิเนียม 
  09124 นายอ านวย  พูดเพราะ 
  09125 นายศราวธุ  ดีหมืน่ไวย ์
  09126 นางสาวพฤฒาวรรณญ ์ อินทรข์าว 
  09127 นางสาวธรีิศรา  ใจเสาร ์
  09128 นายเบญจกุล  รุ่งโรจนว์ณิชย ์
  09129 นางสาวศศิกมล  พรหมเพศ 
  09130 นางสาวภัทรพร  ปานโบว ์
  09131 นางสาวศรุดา  ฤกษนนัทน ์
  09132 นายศรัณยก์ร  เรืองดิษฐ ์
  09133 นางสาวฐานติ  ลิ้มสวัสดิ ์
 09134 นางสาววรรณภา  สุวรรณกุล 
 09135 นางสาวบญุสิตา  แตงคูหา 
 09136 นางสาวอมฤตา  กิจรักษา 
 09137 นายณภัสส ์  จันทร์จรญู 
 09138 นางสาวศริิพร  กายแกว้ 
 09139 นางสาวรุจริา  ทองศร ี
 09140 นายศรตุ  โฉมเฉลา 
 09141 นางสาวศกลวรรณ  สุดใจ 
 09142 นางสาวขวัญฤด ี  พรหมเดช 
 09143 นางสาวอภิลาภา  เพียรการ 
 09144 นายเอกราช  สวัสดวิงค ์
 09145 นายอนศุิษฏ ์   แก้วน้อย 
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 09146 นางสาววฐัรีณีย ์  พราหมณค์ง 
 09147 นายนติิภัทร  วรากุล 
 09148 นายเวสารัช  จรเจริญ 
 09149 นายชินดนัย  วรมณรีัตน ์
 09150 นายประเมศฐ ์  พิชญ์พันธ์เดชา 
 09151 นายนวิิฐพล  เธียรจารุมาศ 
 09152 นายกฤชวตัร  สอนส่งกลิน่ 
 09153 นางสาวยุราวด ี  ศรีสิงห ์
 09154 นางสาวศุภลักษณ ์  ชาญวนิชัยนนัท ์
 09155 นางสาวกวิสรา  วรรณสุทธิ ์
 09156 นางสาวสุรีย์พร  เดชทองจันทร ์
 09157 นางสาวกติติยา  ศรีธเนศศักดิ ์
 09158 นางสาวกชมา  อุดมศิลป ์
 09159 นางสาววัลวิภา  ตะนะ 
 09160 นายพรเทพ  ศรีมว่ง 
 09161 นายวชรธร  บัวทวน 
 09162 นางสาวอธิชา  ลี้ประเสริฐ 
 09163 นายชคตัตรัย  แสงอรุณ 
  09164 นางสาวณัฐวรรณ  เปรมใจ 
  09165 นางสาวรตันต์ญา  มณีรัตน ์
  09166 นายวิสุทธิ ์  ชัยชนะเลศิ 
  09167 นายชนนิธร  ธนะภพ 
  09168 นายณัฐพงศ ์  ต้อยปาน 
  09169 นางสาววรรณศิร ิ  กลิ่นจันทร ์
  09170 นางสาวทรายแกว้  ชุมอักษร 
  09171 นางสาวอญัมณ ี  เปลี่ยนโมฬี 
  09172 นางสาวสิรกิาญจน ์ ค าสม 
  09173 นางสาวรศัม ี  บึงสพาน 
 09174 นายพุทธพร  ชัยเสน่หเ์มือง 
 09175 นายชยันธร  รุ่งอุทัย 
 09176 นายธนรตัน ์  พฤกษานุศกัดิ ์
 09177 นางสาวจิดาภา  อยู่จรรยา 
 09178 นางสาวสุภาวด ี  พรจรรยา 
 09179 นายเทวาพร  แจ้งกระจ่าง 
 09180 นายธรรมรัตน ์  นาคสิงห ์
 09181 นางสาวนภัสวรรณ  ภักฉัตรทัน 
 09182 นายวิศรุต  วิชกรรม 
 09183 นางสาวภูสุดา  แซ่อึง๊ 
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 09184 นางสาวพรรณิภา  เผือกพันธ ์
 09185 นายภราดร  หรสิทธิ ์
 09186 นายวฒุิพงค ์  ละเมดิ 
 09187 นายภารุจ  โรจนสนุทร 
 09188 นายภาณุพัฒน ์  เกื้อสกุล 
 09189 นายนนทวฒัน ์  สุวรรณ 
 09190 นายธเนศพล  สิงหเสน ี
 09191 นางสาวพิชญาภา  สาตราโรจน ์
 09192 นางสาวปวีณพร  กนกศรีขริน 
 09193 นางสาวกญัญรัตน ์  อักษรแปง 
 09194 นางสาวหัทยา  ไชยเขียว 
 09195 นางสาวจิรประภา  นาเมือง 
 09196 นายไกรวิชญ ์  รัตนพนัธ ์
 09197 นางสาวน้ าทิพย์  ทักเกษร 
 09198 ว่าที่ ร.ต.หญงิปรารถนา บุตรน้ าเพชร 
 09199 นางสาวชวัลนุช  อุบลวรรณ ี
 09200 นางสาวกานต์ธดิา  ไชยชฎา 
 09201 นางสาวชตุิมา  จอมโคกสูง 
 09202 นางสาวรว ี  รวิวรรณ 
 09203 นายพงศกร  อ้นสันเทียะ 
 09204 นางสาวสุภชา  มีลักษณะ 
 09205 นายเจตนิพัทธ ์  จตุพรม 
 09206 นางสาวณัฐฌา  มงคลสวุรรณ 
  09207 นายณัฐกล  ฉัตรเรืองกมล 
  09208 นายดนุชเดช  ปัญจมาตย ์
  09209 นางสาวอุมาภรณ ์  เศรษฐวิศิษฏ ์
  09210 นางสาวณัฐณชิา ดันงา 
 09211 นางสาววชิราภรณ ์ สุขแปน้ 
 09212 นางสาวมัณฑิยา กุลสุวรรณ 
  09213 นางสาวพีรกานต ์ ประสิทธินาวา 
  09214 นางสาวกุลธิดา สมศร ี
  09215 นางสาวชตุิมาภรณ ์ ไทยมณ ี
  09216 นางสาวขวัญสดุา ไชยซาววงค ์
  09217 นางสาวปภัสราภรณ ์ ผลทว ี
  09218 นายพูนพิพัฒน ์ ตั้งค า 
  09219 นายนัทธพงศ ์ ไกรทองสุข 
  09220 นายสิทธาพล คงทอง 
  09221 นางสาวภิรมณ เชิญขวัญ 
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  09222 นางสาวรุง่รตัน ์ สุขแกว้ 
  09223 นายสถาปัตย ์ ส่งเสริม 
  09224 นางสาวยอดขวัญ พงษ์พานิช 
  09225 นายปิยะพงษ ์ น้อยเจรญิ 
  09226 นายปิยะบุตร เกริงรัมย ์
  09227 นายธนัทสรรค ์ หิรัญดิษฐ ์
  09228 นายศุภชัย ศรีศิลา 
  09229 นายสุเชน เลิศวรีะสวสัดิ ์
  09230 นางสาวกรีตวิด ี ศรีศุภร 
  09231 นายกนกกฤษณ ์ รักษาพราหมณ ์
  09232 นายเจษฎา ประทมุวนั 
  09233 นางสาวหทัยกุล ลุนทอ 
  09234 นางสาวชุลีกร สุขหอม 
  09235 นางสาวณปภัช เพ็งเกรด็ 
  09236 นายภัทรพงษ ์ มีสุข 
  09237 นางสาวมัณฑนา ฮุยเก๊๊ยะ 
  09238 นายจักรพงษ ์ ประดับเขต 
  09239 นายณรงค์ยศ เหลาพรหม 
  09240 นายอรรถวิท เสือป่า 
  09241 นางสาวรัชน ี ส่านประสงค ์
  09242 นางสาวบปุผชาต ิ ศรีน้อยพรม 
  09243 นายซุลกิฟล ี มูซอ 
   09244 นางสาวชนิสชา พรหมสาขา ณ สกลนคร 
 09245 นายพานเพชร พุฒพวง 
 09246 นายปรีย  อินทรชืน่ 
 09247 นางสาววรรณวิษา  พักแย้ม 
 09248 นางสาวสโรชา ปักการะโน 
 09249 นายธนกร อาจอาบทอง 
 09250 นายพิชาภพ เข็มพุดซา 
 09251 นายภูภุช กนิษฐชาต 
 09252 นางสาวธญัลักษณ ์ ยศพัฒน์สิร ิ
 09253 นายสุวัชชัย สร้อยตา 
 09254 นางสาวณัฐพรรณ วรรณศิร ิ
 09255 นางสาวพุทธรักษา พรมด ี
 09256 นางสาวสุกญัญา พักบด ี
 09257 นายนพดล ภักดิ์เกษม 
 09258 นางสาวอนัติกา สายชูโต 
 09259 นายอภิรัฐ เทียมนาก 
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 09260 นายวฒุิเดช นาควิสุทธื ์
 09261 นางสาวลวติรา กรอนกลาง 
 09262 นางสาวลักษิกา เกตแกว้ 
 09263 นางสาวจินดารัตน ์ เรืองศร ี
 09264 นางสาวนารถลดา พันธ์หนองหวา้ 
 09265 นางสาวนติา   ศิริมนาทร 
 09266 นางกานต์รว ี  เอลอับบียาด 
 09267 นายสิรวิัชร  อุ่นเมือง 
 09268 นางสาวภัทราภรณ ์ วุฒิการณ ์
 09269 นายวชริวัชญ ์  บุญค้ า 
 09270 นายณัฐพงษ ์  สุดใจ 
 09271 นายไกรศักดิ ์  บัวสมศร ี
 09272 นายสรศกัดิ ์  อัศวกติิพงษ ์
 09273 นางสาวแววสุรีย ์  สาธร 
 09274 นางสาวมัลลกิา  เกลี้ยกลาง 
 09275 ว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน ์   สิทธิเกรียงไกร 
 09276 นายปริทศัน ์  ภูแสงสั่น 
 09277 นายวรวฒุ ิ  อุทัยฉาย 
 09278 ว่าที่ ร.ต.หญงิธนัยธรณ ์ ธรรมลังกา 
 09279 นายพัทธพงษ ์  ดอกพุฒ 
 09280 นายกติตนิัย  ทัพใหญ่ 
 09281 นางสาวประกายเนตร ธงชัย 
 09282 นายพงศธร  ดาวกระจาย 
 09283 นายรัชวิชญ ์  วังศร ี
 09284 นางสาวพรธรีา  มโนลหีกุล 
 09285 นางสาวเมลนิ  คนท ี
 09286 นางสาวสิรกิาญจน ์ กุลเวิล 
 09287 นางสาววชิุดา โสดามุข 
 09288 นางสาวปารติยา โคตรสุโน 
 09289 นางสาวภัคพิชา ค าหอม 
 09290 นายธนสิทธิ ์ สุภาสุทธากูล 
 09291 นายชาญเกียรต ิ ทองแทง่ 
 09292 นายศุภณัฐ ์   ตั้งโสภณ 
 09293 นางสาวอนิทิรา ประกายวงศ ์
  09294 นายชัยวฒัน ์ โพธิปฐมวฒัน์ 
  09295 นางสาวนติินนัท ์ มุทาวนั 
  09296 นางสาวใบฝ้าย นาคเสว ี
  09297 นายศุภวฒุ ิ ใจบุญ 
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  09298 นางสาวศุภสตุา เรืองเดชวัฒนากุล 
  09299 นางสาวแต้มตะวัน ปัญญาละ 
  09300 นายฐติิวฒัน ์ ลาภขจรสงวน 
  09301 นายปวงปรีด ี ฝั่งชลจิตร 
  09302 นายกวนิ มณีพราย 
  09303 นายเฉลมิเกียรต ิ บุตรประเสรฐิ 
  09304 นายรวมพล ช่องศร ี
  09305 นายสุชิน เปียนขนุทด 
  09306 นายวฒุิชัย มั่งคั่ง 
  09307 นายวิชเญศ บัวโต 
  09308 นายชนล เอ่งฉว้น 
  09309 นางสาวสุรรีัตน ์ ไชยวงศ ์
  09310 นายณัฐฐนันท ์ ยศจิตต ์
  09311 นางสาวกุลณฐัา อินทสร 
  09312 นางสาวธนัชชา โพชสาล ี
  09313 นางสาวยอดหญงิ รุสิตานนท ์
  09314 นางสาวศุภกานต ์ ศรีพิชิต 
  09315 นายฉตัรชัย ล าใย 
  09316 นางสาวอรุณรัตน ์ อิงอาจ 
  09317 นางสาวกัลยวีร ์ ธนาพรวราพงศ ์
 09318 นายภูมิพัฒน ์ สิริธนาธริัชติ ์
 09319 นางสาวกนัธนากาญจน ์ อินทศร 
 09320 นางสาวสมรัก  กองไชย 
 09321 นางสาวศริิพร  เบื้องบน 
 09322 นางสาวอนิทิรา  ศิลป ี
 09323 นางสาวสุนทร ี  สุขประเสรฐิ 
 09324 นางสาวสุมาล ี มารศร ี
 09325 นายชินกฤต สิงห์คุม้ 
 09326 นางสาวอิงอร ขันตยาภรณ ์
 09327 นายชวนันท ์ ชูเชิดรัตน ์
 09328 นางสาวสุจติรา เขียววิลัย 
 09329 นางสาวกญัญาพัชร คงแก้ว 
 09330 นางสาวเกษสนุีย์ บุญน าพา 
 09331 นายกติติพงศ ์ ปัญญาใจ 
 09332 นางสาวสุพรรษา มันตะสูตร 
 09333 นางสาวธรีดา มงคลเคหา 
 09334 นายเบญจรงค ์ บุญผ่อง 
 09335 นายวัชรพล เพชรทรัพย์ 
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 09336 นางสาววชัราภรณ ์ คัชมาตย ์
 09337 นางสาวเบญจภรณ ์ น าชัย 
 09338 นางสาวศริิพร เรืองฤทธิ ์
 09339 นายเสฎฐวุฒ ิ สายพริก 
 09340 นางสาวณัฐชยา  โฆษิตเลศิ 
 09341 วา่ที่ ร.ต.ทศัน์ชัย  ทอแสงมิต ิ
 09342 นางสาวฐติิญาพร  ภูทองพันธ ์
 09343 นายภวตั  เกตแกว้ศร ี
 09344 นางสาวสุพรรณวด ี ดินโคกสงู 
 09345 นางสาวมัลลกิา  สมพาร 
 09346 นางสาวชวิศา  แสงมณ ี
 09347 นายฉตัรชัย  รักเรือง 
 09348 นายเกื้อกูล  เชิดฉาย 
 09349 นางสาววชิญาดา  สินปร ุ
 09350 นายวนิัย  ติ๊บสาร 
 09351 นางสาวธญัวรัตน ์  บัวทอง 
 09352 นางสาววรางคณา  เหมืองจา 
 09353 นางสาวสุภาวดิา  สมเดช 
 09354 นางสาวชนิสรา  สินชัยวฒุิวงศ ์
 09355 นางสาวจิตรกญัญา  วัฒรัชนากูล 
 09356 นางสาวชลธิชา  ด้วงทองสขุ 
 09357 นางสาวพิณฌน์ภัส  บุญศรีตริัตน ์
 09358 นายอาคม  พันธุมสตุ 
 09359 นางสาวนธดิา   ศรีอุตะ 
 09360 นายกฤษดา  ร ามะสิทธิ ์
 09361 นายพุทธพันธุ ์  สอนอิ่มสาตร ์
 09362 นางสาววัลย์ลิยา มุ่งการงาน 
 09363 นายวาสนา เครือทอง 
 09364 นางสาวสุภาพร พงษ์นราธนนัต ์
 09365 นางสาวพิมพ์ผกา โกลาเพ็ง 
 09366 นางสาวนนัท์นภัส กิจกังวล 
 09367 นางสาวนภัสกร เดชโพธิ์พระ 
 09368 นายสมยศ เหล่าธรรมจินดา 
 09369 นางสาวกัลยรตัน ์ กิจทรัพย์ทว ี
 09370 นางมนสิชา กัญญาพันธ ์
 09371 นางสาวภัทรวด ี เพียรไลย์ 
 09372 นายธรรมปพน อิ่นแก้ว  
 09373 นางสาวสุณัฏฐฌ์าษา ทัศน์ณตรีเนตร 
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 09374 นายธนกฤต ทับเอี่ยม 
 09375 นางสาวเกตวด ี เล็มกะเตม็ 
 09376 นายอดริุจน ์ คงปลอด 
 09377 นางสาวปภาภรณ ์ พิธรัตน ์
 09378 นางสาวกิง่กาญจน ์ อุทัยฉาย 
 09379 นางสาวพิมลรตัน ์ สุวรรณวงศ ์
 09380 ว่าที่ ร.ต.ภพ สังข์ทอง 
 09381 นางสาวพันธิตรา พรจรูญพงษ ์
 09382 นายธรีเชษฐ ์ ชื่นชม 
 09383 นางสาวจรัสลกัษณ ์ ลาภนิตยพันธ ์
 09384 ว่าที่ ร.ต.ปรีชา สุวิทยะศริ ิ
 09385 นายตน้ตระกูล บุญทา 
 09386 นายวรีชิต สึกเสือพะเนา 
 09387 นางสาวออมทรัพย ์ อาศนเวช 
 09388 นายสิรภูม ิ ชินะโชต ิ
 09389 นางสาวปภาว ี เรืองหิรัญ 
 09390 นายชัยภัทร พ่วงเสมา 
 09391 นางสาววบิูรณร์ัตน ์ เรืองค า 
 09392 นางสาวปราชญา ศรัทธา 
 09393 นางสาวสุธนิ ี พิทักษ์สรยุทธ 
 09394 นางสาวบรุาภา คงอุดหนนุ 
 09395 นางสาวดวงนภา นันตาแสง 
 09396 นางสาวจีรภา เพ็ชรอ่อน 
 09397 นายณภัทร  สมชม 
 09398 นายอิทธชิัย ฉันทวิเศษกุล 
 09399 นางสาวศศิวรรณ พ่ึงน้ า 
 09400 นางสาวตวิษา  เพชรานนัท ์
 09401 นายอภิชาต ิ  เหล่าแสลง 
 09402 นางสาวปุณณมาส  แสงมณ ี
 09403 นางสาวนฤมล  พนันตา 
 09404 นางสาวจินดาลกัษณ ์ เนตรนิยม 
 09405 นางสาวนภัค  เหล่าสืบสกุล 
 09406 นางสาวศุภสินนีิษฐ ์ ทองรุจิโรจน ์
 09407 นางสาวรุง่ทรัพย ์  หลาวทอง 
 09408 นางสาวสิรมิา  รักศร ี
 09409 นางสาววรินทร์ธร  จิราธรเลิศหิรัญ 
 09410 นางสาวณัฐสุภา  นิรัตศิัยโสภิญ 
 09411 นางสาวศุภมาส   การด ี
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 09412 นายเฮนร ี  รัตนรัตน ์
 09413 นางสาวนชุนาฎ  ตรวีงค ์
 09414 นางสาวชดิชนก  โสภะบุญ 
 09415 นายเสรมิศักดิ ์  มิลาน 
 09416 นายจิระศักดิ ์  แสงบรุาณ 
 09417 นางสาวนริชา  อ่วมพินิจ 
 09418 นางสาวสายใย  เอี่ยมสะอาด 
 09419 นายภูริณัฐ   ติรพจน์กุล 
 09420 นายธรีพงษ ์  น้อยประเสรฐิ 
 09421 นางสาวสุธนิ ี  ทองห้าว 
 09422 นางสาวปริยกร  ไชยาธนกติ ิ
 09423 นายรัฏฐาธิป  นิลวิเชียร 
 09424 นางสาวกัลป์ปภัส  หุ้นอิทธิดิษฐ ์
 09425 นางสาวทิพาพรรณ  ด าเกาะ 
 09426 นางสาวศริิภัทรา  ตุระซอง 
 09427 นางสาวสิริภัทร   ทศธรรมรตัน ์
 09428 นางสาวสุรรีัตน ์  ปากวเิศษ 
 09429 นางสาวขวัญข้าว  ไชยรบ 
 09430 นางสาวเปมิกา  โสพร 
 09431 นางสาวสุพัตรา  แย้มประเสริฐ 
 09432 นางสาวศมน  แดงฤทธิ ์
 09433 นายมนตร ี  อัศวพรไพบูลย์ 
 09434 นางสาวอรณีย ์  นิลพราหมณ ์
 09435 ว่าที่ ร.ต.สาโรช  เครือคณุาลัย 
 09436 นางสาวกมลวรรณ  แสนด ี
 09437 นายอนุพงศ ์  รัตนบุร ี
 09438 นางสาวศรัณย์พร  ไกยะโส 
 09439 นายนธัทวฒัน ์  โสภณเศวตศิลป ์
 09440 นายศราวธุ  บุญปัน๋ 
 09441 นางสาวธคิณา   ศรีบญุนาค 
 09442 นางสาวน้ า  จันทรต์ร ี
 09443 นางสาวอาระยา  เอนกศร ี
 09444 นางสาวณัฐมน   ตะรดิโน 
 09445 นางสาวธนิถา   ผิวปานแก้ว 
 09446 นางสาวนธิิอร  เกิดศกัดิ ์
 09447 นายสุพัฒน ์  พลทองมาก 
 09448 นายนรรฆวรรธน ์   ศักดิว์ิจารณ ์
 09449 นายพศกร   ผ่องใจ  
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 09450 นางสาวพรปวีณ ์   ฤทธธิาร 
 09451 นายภีรกติต ์  ไก่แก้ว 
 09452 นายกฤตนนัท ์  วงศร์ัตนชีวนิ 
 09453 นายภัทราวุธ  ภาหา 
 09454 นางสาวกัลยา  บุญเฟรือง 
 09455 นางสาวพรพิศมัย  ไตรสงัข ์
 09456 นางสาวอาทติยา  สะสม 
 09457 นางสาววรรณา   อยู่บุญ 
 09458 นายวรีะพงษ ์  ชุลีพงษ์เชษฐ ์
 09459 นางสาวทิพวรรณ  กาเหว่าทอง 
 09460 นายพันธุเ์ลิศ  ไพฑูรย์บัวทอง 
 09461 นายศรวิษฐ ์  ปราชเปรื่อง 
 09462 นางสาวเบญจมาภรณ ์ จันทนา 
 09463 นางสาวเกศิน ี  บุญสุข 
   09464 นายอชิระ  สนโตแจ้ง 
 09465 นางสาวจุฑามาศ  เรืองค า 
 09466 นายชิตพล  โปตะวฒัน์ 
 09467 นายวรพงษ ์  ล้ าเลิศ 
 09468 นายววิรรธน ์  อุลิต 
 09469 นายปัณณพงศ ์  มั่นคงทวโีรจน ์
 09470 นางสาวอญัชิสา  พรมทอง 
 09471 นายปรญิญา  อาด า 
 09472 นางสาวกวินทร์นดิา บุญชว่ย 
 09473 นายพฤทธิ ์  เด่นโกวิท 
 09474 นางสาววรรณรัตน ์  กาศร ี
 09475 นายวรีธิป  แสงสุริยงค ์
 09476 นางสาวกญัญ์พิชยา วัฒน์ธนศาล 
 09477 นายพัทนินทร ์  วิเศษรมัย ์
 09478 นางสาวสุชาดา   ศิริพรเพ่ิมศกัดิ ์
 09479 นางสาววรัมภา  รอดเงิน 
 09480 นางสาวสุภัทร ี   นาคสวัสดิ ์
 09481 นางสาวมารียา  ดอกไม ้
 09482 นางสาวปานนาร ี  เรือศรจีันทร ์
 09483 นางสาวมนิตรา   พานุรักษ ์
 09484 นางสาวอญัชนา   ตีวาร ี
 09485 นางสาวปริชมน   สงวนชาต ิ
 09486 นางสาวพาขวัญ   คุ้มภัย 
 09487 นางสาวณิษา   มณีรัตน ์
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 09488 นายเปรมชนัน  อ่วมทอง 
 09489 นางสาวปาณิสรา  เชาว์พ้อง 
 09490 นางสาวศุภิสรา  บุญเกดิ 
 09491 นางสาวจิตสุดา   มะลินทา 
 09492 นางสาวพรรณนารา ค ารศ 
 09493 นายกติติศกัดิ ์  กองทอง 
 09494 นายธนวฒุ ิ  ค าปาเครือ 
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ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง) 
แนบท้ายประกาศส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ลงวันที่     กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

หน่วยที่ ๑ ต าแหน่งพนักงานบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบปฏิบัติ  

รวม ๒๐๐ คะแนน 
- ทักษะในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริการ เช่น  
การอ านวยความสะดวก 
ในการให้บริการด้านเครื่องด่ืม, 
การดูแลความเรียบร้อย
ของห้องประชุม ฯลฯ  
   ๑. การจัดโต๊ะอาหาร
แบบยุโรป  
(๕๐ คะแนน) 
   ๒. การพับผ้าเช็ดปาก  
(๕๐ คะแนน) 
   ๓. การจับจีบกระโปรง
โต๊ะอาหาร (๕๐ คะแนน) 
 ๔. การให้บริการ
เครื่องดื่ม (๕๐ คะแนน) 

01001 – 01054 
(54 คน) 

 

ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
อาคารสุขประพฤติ 
ถนนประชาชื่น 
เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 
- หอ้งประชมุ 
หมายเลข ๒๗๐๒ 
ชั้น ๒๗ 

 

- ห้องเก็บตัว 
ผู้เข้ารับการประเมิน 
สมรรถนะ 
ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๗๐๓ 
ชั้น ๒๗ 

lenovo
Typewritten Text
๓๑
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หน่วยที่ ๒ ต าแหน่งผู้ช่วยงานพัสด ุ
 

 
หน่วยที่ ๓ ต าแหน่งพนักงานสนับสนุนการประชุม (มีสอบช่วงเช้าและช่วงบ่าย) 

 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบข้อเขียน  

รวม ๒๐๐ คะแนน 
๑. ความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  
การจัดจ้าง การจัดเก็บวัสดุ
ครุภัณฑ์ การจัดท าบัญชี
ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์  
การเบิกจ่ายวัสดุ  
๒. ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

02001 - 02028 
(๒๘ คน) 

ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
อาคารสุขประพฤติ 
ถนนประชาชื่น 
เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 
- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๖ 
ชั้น ๒๔ 

 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบข้อเขียน  

รวม ๑๕๐ คะแนน 
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานธรุการ
และงานสารบรรณ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

จ านวน ๑๑๐ คน 
 
 
 
 
 
 

03001 - 03020 
(20 คน) 

 
 

ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
อาคารสุขประพฤติ 
ถนนประชาชื่น 
เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 
- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๕ 
ชั้น ๒๔ 

 

 

     
  

 
   



- ๓๒ - 

 

 
หน่วยที่ ๔ ต าแหน่งพนักงานซ่อมบ ารุง (ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า) 

 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

 ๓. ความรู้เกี่ยวกับ 
ระเบียบส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
ว่าด้วยการบริหารจัดการ
การประชุมลับและข้อมูล
ข่าวสารลับของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔. ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

03021 - 03048 
(28 คน) 

 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๖
ชั้น ๒๔ 

 

03049 - 03069 
(21 คน) 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๗ 
ชั้น ๒๔ 

 

03070 - 03092 
(23 คน) 

 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๘ 
ชั้น ๒๔ 

 

03093 - 03110 
(18 คน) 

 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๙
ชั้น ๒๔ 

 

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบปฏิบัติ  

รวม ๕๐ คะแนน 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมประมวลผล 
โปรแกรมฐานข้อมูล  
หรือโปรแกรมอื่น ๆ  
ท่ีใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
03001 - 03110 

(110 คน) 

ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
อาคารสุขประพฤติ
ถนนประชาชื่น 
เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 
- ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์  
ชั้น ๑๓ 

- ห้องเก็บตัวผู้เข้า
รับการประเมิน
สมรรถนะ ณ ห้องโถง 
ชั้น ๑ 

 
 
 
 
 
 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบข้อเขียน  

รวม ๒๐๐ คะแนน 
- ความรู้เกี่ยวกับงานช่าง
ไฟฟ้า เช่น การควบคุม
ระบบการท างานของ               
กระแสไฟฟ้าและ 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

04001 - 04008 
(8 คน) 

ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
อาคารสุขประพฤติ 
ถนนประชาชื่น 
เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
  



- ๓๓ - 

 

 
หน่วยที่ ๕ ต าแหน่งพนักงานซ่อมบ ารุง (ปฏิบัติงานดา้นโยธา) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

 การควบคุมและซ่อมบ ารุง
ระบบแสงสว่าง ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย 
ดับเพลิง สัญญาณเตือน 
ขอความช่วยเหลือ ทางออก
ฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉิน พัดลม 
อัดอากาศ การตรวจสอบ
และซ่อมบ ารุงระบบบ าบัด
น้ าเสียและระบบไฟฟ้า 
ระบบปั๊มน้ าทิ้งและปั๊มน้ าดี 

 - ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๕
ชั้น ๒๔ 

 

 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบข้อเขียน  

รวม ๒๐๐ คะแนน 
- ความรู้เกี่ยวกับงานช่าง
โยธา เช่น การตรวจสอบ
ระบบปั๊มน้ าทิ้งและปั๊มน้ าดี 
การซ่อมบ ารุงระบบเครื่อง
สุขภัณฑ์ ตรวจสอบระบบ
ท่อส่งน้ าประปาและ 
ซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงตัว
อาคารส านักงาน งานไม้
และวัสดุครุภัณฑ์ ออกแบบ 
เขียนแบบ และประมาณ
ราคางานซ่อมบ ารุงอาคาร 

05001  
(1 คน) 

ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
อาคารสุขประพฤติ 
ถนนประชาชื่น 
เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 
- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๕
ชั้น ๒๔ 
 

 
 
 
  



- ๓๔ - 

 

หน่วยที่ ๖ ต าแหน่งผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบข้อเขียน  

รวม ๒๐๐ คะแนน 
- ความรู้เกี่ยวกับด้าน
ตรวจสอบภายใน เช่น  
การตรวจสอบเอกสารทาง
บัญชี เอกสารทางการเงิน 
การควบคุมเอกสาร 
ทางการเงิน ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน พร้อมท้ัง
หลักฐานการท าสัญญา 

จ านวน ๕๙ คน 
 

 
 
 
 
 
06001 - 06012 

(12 คน) 
 

ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
อาคารสขุประพฤติ 
ถนนประชาชื่น 
เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 
- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๑๐๒
ชั้น ๒๑ 

 
 
 
  

 การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย 
การลงบัญชี การจัดเก็บ
รักษาพัสดุในคลังพัสดุ  

06013 - 06025 
(13 คน) 

 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๑๐๓
ชั้น ๒๑ 

 

 ตรวจสอบการใช้และ 
เก็บรักษาทรัพย์สินให้
ประหยัดและถูกต้องตาม 

06026 - 06044 
(19 คน) 

 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๑๐๔
ชั้น ๒๑ 

 

 ระเบียบของทางราชการ 
ตรวจสอบรายละเอียด
รายจ่ายในงบประมาณ และ
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืม
ราชการและการจ่ายเงิน 
ทดรองราชการ ตรวจสอบ
งบประมาณรายได้ รายจ่าย  
และเงินนอกงบประมาณ 
ทุกประเภท 

06045 - 06059 
(15 คน) 

 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๒๐๑
ชั้น ๒๒ 

 



- ๓๕ - 

 

หน่วยที่ ๗ ต าแหน่งนักวิชาการสื่อสารมวลชน 
 

 
หน่วยที่ ๘ ต าแหน่งนักวิชาการบริหารงานบุคคล 

 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบข้อเขียน  

รวม ๒๐๐ คะแนน 
- ความรู้เกี่ยวกับ 
ด้านสื่อสารมวลชน เช่น 
การเรียบเรียงข่าว 
วิเคราะห์และสรุปข่าว 
จัดท าบทวีดิทัศน์ ข้อความ 
ค าประกาศ ค าบรรยาย  
ค าขวัญ บทความ สารคดี
และเรื่องน่ารู้ส าหรับผลิต 

จ านวน ๓๒ คน 
 
 
 
 
 
 

07001 - 07026 
(26 คน) 

 

ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
อาคารสุขประพฤติ 
ถนนประชาชื่น 
เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 
- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๒๐๕
ชั้น ๒๒ 

 
 
 
  

 สือ่วีดิทัศน์ เพื่อออกอากาศ 
ในรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

07027 - 07032 
(6 คน) 

 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๒๐๖
ชั้น ๒๒ 

 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบข้อเขียน  

รวม ๒๐๐ คะแนน 
ความรู้เกี่ยวกับด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และเครื่องมือทางด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล
สมัยใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูล                  
การบริหารจัดการและจัดท า
ฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จ านวน ๑๖๒ คน 
 
 
 
 
 
 
08001 - 08023 

(23 คน) 
 

ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
อาคารสุขประพฤติ 
ถนนประชาชื่น 
เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 
- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๓
ชั้น ๒๓ 

 
 
 
  

  08024 - 08054 
(31 คน) 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๔
ชั้น ๒๓ 
 

 



- ๓๖ - 

 

 
หน่วยที่ ๙ ต าแหน่งนักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 

 

 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

  08055 - 08075 
(21 คน) 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๕
ชั้น ๒๓ 

 

  08076 - 08095 
(20 คน)  

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๖
ชั้น ๒๓ 

  

  08096 - 08117 
(22 คน) 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๗
ชั้น ๒๓ 

 

  08118 - 08135 
(18 คน) 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๘
ชั้น ๒๓ 

 

  08136 - 08162 
(27 คน) 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๙
ชั้น ๒๓ 

 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

วันอาทิตยท์ี่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบข้อเขียน  

รวม ๒๐๐ คะแนน 
๑. ความรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันใน 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม 
๒. ความรู้เกี่ยวกับ 
วงงานของรัฐสภา  
๓. ความรู้ความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ 

จ านวน ๔๙๔ คน 
 
 
 
 
 
 
09001 - 09012 

(12 คน) 
 

ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
อาคารสุขประพฤติ 
ถนนประชาชื่น 
เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 
- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๑๐๒
ชั้น ๒๑ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 ประกอบการให้บริการทาง

วิชาการ ด้านกระบวนการ 
นิติบัญญัติ เพื่อประกอบ 

09013 - 09031 
(19 คน) 

 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๑๐๔
ชั้น ๒๑ 

 

 การพิจารณาของ 09032 - 09047 
(16 คน) 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๒๐๑
ชั้น ๒๒ 

 



- ๓๗ - 

 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

 
สมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ  
คณะอนุกรรมาธิการและ 

09048 - 09073 
(26 คน) 

 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๒๐๕
ชั้น ๒๒ 

 

 
ส่วนราชการ ตลอดจน 
การจัดท าแผนงานและ
โครงการเบ้ืองต้น เช่น  

09074 - 09088 
(15 คน) 

 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๒๐๖
ชั้น ๒๒ 

 

 
โครงการจัดสัมมนาหรือ 
จัดนิทรรศการของ 
คณะกรรมาธิการ 

09089 - 09111 
(23 คน) 

 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๓
ชั้น ๒๓ 

 

  
09112 - 09142 

(31 คน) 
- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๔
ชั้น ๒๓ 

 

  
09143 - 09163 

(21 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๕
ชั้น ๒๓ 

 

  
09164 - 09185 

(22 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๗
ชั้น ๒๓ 

 

  
09186 - 09203 

(18 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๘
ชั้น ๒๓ 

 

  
09204 - 09230 

(27 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๐๙
ชั้น ๒๓ 

 

  
09231 - 09246 

(16 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๓๑๐
ชั้น ๒๓ 

 

  
09247 - 09262 

(16 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๓
ชั้น ๒๔ 

 

  
09263 - 09282 

(20 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๕
ชั้น ๒๔ 

 

  
09283 - 09310 

(28 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๖
ชั้น ๒๔ 

 

  
09311 - 09331 

(21 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๗
ชั้น ๒๔ 

 



- ๓๘ - 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เวลาในการประเมิน 
สมรรถนะ 

วิธีการประเมิน/สมรรถนะ เลขประจ าตัวสอบ 
สถานที่ประเมิน

สมรรถนะ 
หมายเหต ุ

  
09332 - 09354 

(23 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๘
ชั้น ๒๔ 

 

  
09355 - 09384 

(30 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๐๙
ชั้น ๒๔ 

 

  
09385 - 09399 

(15 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๔๑๐
ชั้น ๒๔ 

 

  
09400 - 09416 

(17 คน) 
- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๗๐๑
ชั้น ๒๗ 

 

  
09417 - 09470 

(54 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๗๐๒
ชั้น ๒๗ 

 

  
09471 - 09494 

(24 คน) 
 

- ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๗๐๓
ชั้น ๒๗ 

 



- ๓๙ - 

 

ระเบียบปฏิบัตเิกีย่วกับการประเมินสมรรถนะ (ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง) 
แนบท้ายประกาศส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  

ลงวันที่     กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
............................................... 

 เพ่ือให้การประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงเพ่ือให้ผู้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะได้ เตรียมความพร้อมก่อน 
ซึ่งจะต้องศึกษารายละเอียดโดยเคร่งครัด เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ประเมินสมรรถนะ ดังนั้น 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครดั ดังน้ี 

๑. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องผ่านจุดคัดกรองเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
(กรณีมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ) และ 
ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

๒. การแต่งกายของผูเ้ข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 ๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม เช่น สุภาพสตรีสวมชุดสุภาพ  
(สวมเสื้อเชิ้ตและกระโปรงที่สุภาพ) สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว 
สีด า สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
 ๒.๒ ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะสวมเสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน กางเกงยีนส์
หรือกระโปรงยีนส ์กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะฟองน้ า เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

 ๓. การเตรียมหลักฐานและอุปกรณ์ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 ๓.๑ หลักฐานที่ผู้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเตรียมน ามาในวันเข้ารับ 
การประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 - บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมี
รูปถ่าย ลายมือชื่อของผู้ออกบัตร และมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน หากไม่มีบัตร
ใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ 
 - บัตรประจ าตัวผู้สมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตและติดรูปถ่าย ๑ รูป 
 - ใบเสร็จรับเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การสอบ 
 เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและยืนยันบุคคล ทั้งนี้  ผู้ที่ไม่มีหลักฐานทั้ง ๓ อย่าง
ดังกล่าวมาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 ๓.๒ สิ่งที่ห้ามน าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ได้แก่ 

 - เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร  
 - เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ 
 - เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง 
 - เอกสาร ต ารา 

lenovo
Typewritten Text
 

lenovo
Typewritten Text
๓๑



- ๔๐ - 

 

 - อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด 
 - กระเป๋าต่าง ๆ เช่น กระเป๋าสะพายสุภาพสตรี 
 โดยกรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่รับฝากสิ่งของดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ 
และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะสูญหาย ทั้งนี้ หากกรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบว่าผู้ใดฝ่าฝืนน าเข้าในห้องสอบ  
จะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริตในการประเมินสมรรถนะ ต้องยุติการประเมินสมรรถนะทันที  
และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะถึงเวลาที่ก าหนดให้ออกจากห้องสอบได้ รวมทั้งจะไม่ได้รับ
การตรวจให้คะแนนส าหรับบุคคลนั้น และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการคดีตามกฎหมาย
ต่อไป 
 ๓.๓ สิ่งที่สามารถน าเข้าห้องสอบได้ 
  - เครื่องเขียน และวัสดุอุปกรณ์เท่าที่จ าเป็นในการประเมินสมรรถนะ ได้แก่ 
ปากกา สีน้ าเงิน หรือสีด า เท่านั้น  

๓.๔  ควรไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง (เนื่องจากต้อง 
มีการตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะ) และจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

๓.๕  หากผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่ม
ประเมินสมรรถนะในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

๓.๖  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และ 
ไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ 

๓.๗  ห้ามออกจากห้องสอบก่อน ๖๐ นาที นับจากเวลาที่ก าหนดเริ่มประเมินสมรรถนะ 
และเมื่อประเมินสมรรถนะเสร็จต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน  
จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

๓.๘  เมื่อประเมินสมรรถนะเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ 
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมิน
สมรรถนะอยู ่

๓.๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต 
หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 

๓.๑๐ ผู้ใดไม่มาภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 
หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้น ารถทุกชนิดเข้ามาจอดในวันท่ีมีการประเมินสมรรถนะ 




