
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสอบด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ และก าหนดวัน เวลา 

สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  
…………………………. 

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัด ลงวันที่   24  มิถุนายน 2564  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ นั้น 

 คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ จึงขอประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ  ต าแหน่ง  นักวิชาการแรงงาน  และก าหนด
วัน  เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

1 01 นายแสงสุรีย์  ใยทอน 
2 02 นางสาวรุ่งฤดี  เทพวงศ์ 
3 03 นายปิยณัฐ ไชยสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4 04 นางสาวกันยาพร  ภูมิลักษณ์ 
5 05 นางสาวชุตติกาญ  วสุธรณ์ 
6 06 นางสาวอรทัย  สาระบุตร 
7 07 นางสาวสมพร  เทพวงศ์ 
8 08 นางสาวนนทิยา  โสภาสุข 
9 09 นางสาวทรรศนีย์  โยธาวงค์ 

10 10 นางสาวศุภัชญา  จันทร์หอม 
11 11 นายวีรศักดิ์  หุนพรมราช 
12 12 นางสาวพิมพ์ชนก  ผุยค าสิงห์ 
13 13 นางสาววราภรณ์  สาวงษ์ 
14 14 นายธีระพงศ์  ศรีเลิศ 
15 15 นายภาณุวัฒน์  อินทา 
16 16 นางสาวประภาสิริ  ภูสิงห์เสื้อ 
17 17 นางสาวเสาวนีย์  ค าอ า 
18 18 นางสาวรัตน์วรรณ  ชาภักดี 
19 19 นางสาวสายธาร  บุญหาญ 
20 20 นางสาวจิตตมาศ  วรเลิศ 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
21 21 นางสาวเสาวลักษณ์  โสภา 
22 22 นายณรงค์ฤทธิ์  ประมาพันธ์ 
23 23 นางรัตนดา  นันทา 
24 24 นายธนพล  เทนโสภา 
25 25 นางสาวอัญชลี  ชิณวงษ์ 
26 26 นางสาวศรัญญา  สุขศรี 
27 27 นางสาวเบญจวรรณ  แสงเพ็ชร 
28 28 นายขวัญชัย  ค าโสภา 
29 29 นางสาวนิมิตรา  ศรีมูล 
30 30 นางสาวประภัสสร  พันธ์แก้ว 
31 31 นางสาววิชุดา  ตริตรองรัมย์ 
32 32 นางสาวพรชิญา  จารุนัย 
33 33 นางสาววีราพร  ธรรมนาม 
34 34 นางสาวสตรีรัตน์  สงคราม 
35 35 นายสันติภาพ  บุญรอง 
36 36 นางสาวดาราวดี  เป้งทอง 
37 37 นายวิทวัส  สามส ี
38 38 นางสาวปัทมา  บุญรัมย์ 
39 39 นางสาวทัศนีย์  พวงเงิน 
40 40 นางสาวพรอุษา  แสงกันยา 
41 41 นางสาวจารุวรรณ  จันทร์มูล 
42 42 นายโกศล  เฉลิมบุญ 
43 43 นายศุภโชค  โชคศิริวรางค์ 
44 44 นางสาวขวัญชนก  พรพันธ์ 
45 45 นางสาวบุศรากรณ์  แววสระ 
46 46 นางสาวภัทรมาศ  สระโสม 
47 47 นางสาววรรณละออ  ตังสุข 
48 48 นายผดุงพงศ์  โสดาธาตุ 
49 49 นางสาวจินตนา  ภานุราช 
50 50 นายโชษณ  มะลิงาม 
51 51 นางสาวอริศรา  จันทาทิพย์ 
52 52 นางสาวจิราพร  จันเลื่อน 
53 53 นางสาวพิรัชวรรณ  ฉัตรทิน 
54 54 นายอรรถพล  แก้วกอง 
55 55 นางสาวกุสุมา  อ้วนผุย 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
56 56 นางจุไรรัตน์  แก้วแสน 
57 57 นางสาวญาณิศา  ใยแสง 
58 58 นางสาวอนงค์นาถ  หอมค า 
59 59 นางสาวปิติพร  บุราคร 
60 60 นางสาวอริญดา  สุภาพ 
61 61 นางสาวชลดา  สมตาเต๊ะ 
62 62 นางสาวอารียา  พันธ์ชมพู 
63 63 นางสาวพันธ์ทิพย์  โสพันธ์ 
64 64 นางสาวสุรีพร  จินดาศรี 
65 65 นางสาวอภิญญา  นามวิเศษ 
66 66 นางสาวฐานมาศ  ป้องอ้อย 
67 67 นายประพันธ์  แสงลับ 
68 68 นางสาวจุฑารัตน์  แก้วค า 
69 69 นางสาวศศรส  พิมพ์พรมมา 
70 70 นางสาวรมิดา  ผายพิมพ์ 
71 71 นางสาวปทุมรัตน์  สาดา 
72 72 นางสาวกาญจนา  ครองใจ 
73 73 นายธนาพล  ทุมพัฒน์ 
74 74 นางสาวหทัยทิพย์  รสชาติ 
75 75 นางสาวนารีรัตน์  ลีลา 
76 76 นางสาวเนตรอนงค์  รักชาติ 
77 77 นายธนาทิพย์  พิชัยช่วง 
78 78 นายทัพพ์วริศช์  เสนคราม 
79 79 นางสาวจิราภรณ์  อร่ามเรือง 
80 80 นางสาวอริศญา  ชาติศรี 
81 81 นางสาวชัญญานุช  เหลือกระโทก 
82 82 นายเสกสรร  นาพะพล 
83 83 นางสาวยุวธิดา  พละศักดิ์ 
84 84 นางสาวยุภาภรณ์  อะนันต์ 
85 85 นางสาวณัฐฌา  อินทร์ขาว 
86 86 นายวิษณุ  ศรีลาชัย 
87 87 นายกฤษณกร  สุทาบุญ 
88 88 นางสาวอุทัยทิพย์  มุลกะกุล 
89 89 นางสาวเบญจวีณ์  วรรณกมลโรจน ์
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
90 90 นางสาวพิมพ์ลดา  ปันยานี 
91 91 นายนิทัศน์  ศรีวิชัย 
92 92 นางสาวณัฐติยาภรณ์  ยานี 
93 93 นางสาวสร้อยลัดดา  ทองทิพย์ 
94 94 นางสาวสมฤดี  ปัสบาล 
95 95 นางสาววนัสนันท์  กัลยาคู 
96 96 นางสาวพรไพลิน  ฝังนิล 
97 97 นางสาวภัสษริตา  ค ามา 
98 98 นางสาวภนิดา  แก้วมะณีย์ 
99 99 นายนราวิชณ์  ทองอินทร์  

100 100 นายภคกร  พวงแก้ว 
101 101 นางสาวนนท์นภัส  พรหมทา 
102 102 นางสาวอิศริยา  สีหะวงษ์ 
103 103 นายเอกชัย  อุดม 
104 104 นายยงยุทธ์  เพ็งจันทร์ 
105 105 นายศราวุธ  สุรวิทย ์
106 106 นางสาวสุภาพร  พิศวงษ์ 
107 107 นางสาวรุ่งทิวา  จรจันทร์ 
108 108 นางสาวสว่างจิต  บึงไกร 
109 109 นางสาวนารินทร์  อินทร์แก้ว 
110 110 นางสาวจิดาภา  เกื้อกูล 
111 111 นางสาวพิไลวรรณ  สีกะหวัน 
112 112 นายเอกชัย  เพ็ชนิล 
113 113 นายภวิศรักษ์  สายสิญจน์ 
114 114 นางสาวฐาปนี  สัมพุทธานนท์ 
115 115 นายนิธิวิทย์  ศิริบูรณ์ 
116 116 นางสาวกันยารัตน์  วรสา 
117 117 นางสาววรรณวิภา  ทองมี 
118 118 นายเฉลิมชัย  เครือแก้ว 
119 119 นายวทัญญู  ส าเภา 
120 120 นางสาวณวิชศรา  ปัญญาคม 
121 121 นางสาวนวพร  น้อยสุขยิ่ง 
122 122 นายจักรพล  วงค์จันทร์ 
123 123 นางสาวจุฑามาศ  เหง้าโพธิ์ 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
124 124 นางสาวสิริวรรณ  โทนะพันธ์ 
125 125 ว่าที่ร้อยตรี พุธชรัตน์  อรชร 
126 126 นางสาวรัตนะพร  หอค า 
127 127 นางสาวอนันตญา  จันครา 
128 128 นางสาวนฤมล  แสงใสแก้ว 
129 129 นางสาววิภารัตน์  มนตรี 
130 130 นางสาวปิยะนุช  เรืองหงษา 
131 131 นางสาวธนวรรณ  ชาติมนตรี 
132 132 นายสหพล  เกื้อกูล 
133 133 นางสาวนฤมล  พิมโคตร 
134 134 นางสาวนิรมล  ธุระพันธ์ 
135 135 นางสาวรักยุพา  น้อยมั่น 
136 136 นางสาวพรวนัช  อุกฤษฏ์สิริ 
137 137 นางสาวนพรดา  สุนิพัฒน์ 
138 138 นางสาวปวีณา  ยาศรี 
139 139 นางสาวจันจิรา  ปราการสมุทร 
140 140 นางสาวอิรวดี  จิตรวิริยตรง 
141 141 นายปิยะพงษ์  แก้วค า 
142 142 นายนฤพล  งามศิริ 
143 143 นางสาวอุบลวรรณ  มั่นจิตร 
144 144 นายยุทธชัย  โสภาไฮ 
145 145 นายทินวุฒิ  ชัยสุวรรณ 
146 146 นายกิตติวัฒน์  แสงมาศ 
147 147 นางสาวมัทธุริทร์  ทองแสน 
148 148 นางสาวอโนทัย  ยกพล 
149 149 นายปิยวัฒน์  อรรคบุตร 
150 150 นางสาวพิชญาพร  บางใบ 
151 151 นางสาวสุจารี  บัวพันธ ์
152 152 นางสาววันดี  มีวงศ์ 
153 153 นางสาวสมฤทัย  มะเดื่อ 
154 154 นางสาวนุชจรี  เพ็งเพชร์ 
155 155 นางสาวปิยธิดา  อาสนานิ 
156 156 นางสาวจีราวรรณ  บัวผัน 
157 157 นางสาวอาภัสราพร  โสริยาตร 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
158 158 นางสาวกฤษณา  ทองบุตร 
159 159 นางสาวนันทวรรณ  นันทอง 
160 160 นางสาวณัฐธิดา  บุญยิ่ง 
161 161 นางสาวดรุณี  อินสุวรรณ 
162 162 นางสาวปวีณา  เอกวารีย์ 
163 163 นางสาวศรีวิไล  เพ็งชัย 
164 164 นายคณพศ  ขันวงษ์ 
165 165 นางสาวกันยาพร  ศรีบาง 
166 166 นางสาววรรณทกาญจน์  ชาติมนตรี 
167 167 นางสาวพัชรินทร์  ดาวเรือง 
168 168 นางสาวปรียากร  สิมเสมอ 
169 169 นางสาวกนกอร  บุญเชิญ   
170 170 นายศรายุทธ  จันทา   
171 171 นางสาวนัตติยา  ทองงาม 
172 172 นางสาวศศิพร  ธรรมวงศ์ 
173 173 นางสาวดวงมณี  รินทร 
174 174 นางสาวอนามิกา  พันยา 
175 175 นายวีระชัย  ฝังนิล 
176 176 นางสาวทรัพย์เจริญ  ดอกจันทร์ 
177 177 นางสาวอรนุช  ก้อนฝ้าย 
178 178 นายปริญญา  เปรื่องปราชญ์ 
179 179 นายกันตภณ  พวงพันธ์ 
180 180 นางสาวจิรวดี  สิมมณี 
181 181 นางสาวกรเรขา  สุวรรณพัฒน์ 
182 182 นางสาวศรัญญา  หาญพรมมา 
183 183 นางสาวพิมพ์ชนก  ค าสม 
184 184 นางสาวกานติมา  ตะเคียนเกลี้ยง 
185 185 นางสาวทิมพิกา  พันธ์มา 
186 186 นางสาววราภรณ์  ไชยงาม 
187 187 นางสาวกานต์ธิมา  แก้วอาสา 
188 188 นางสาวศรุตา  หล้าค า 
189 189 นางสาววรรณิภา  บุญจันทร์ 
190 190 นางสาวณัฐภัทร  หอมสมบัติ 
191 191 นางสาวสุภาวัลย์  ศรีวงษ ์
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
192 192 นางสาวภรวี  ศรีรักษา 
193 193 นางสาวจิตนา  นุบล 
194 194 นางสาวณิชกานต์  เสน่หา 
195 195 นางสาวโชติกา  นวนิล 
196 196 นางสาวบุญญาพร  เข็มทอง 
197 197 นางสาวสุภาพร  กล้าเกิด 
198 198 นางสาวมณีจันทร์  สีหะวงษ์ 
199 199 นางสาวสุวิมล  ทองทวี 
200 200 นางสาวพิสมัย  แก้วค า 
201 201 นายวิทยา  ศิลาวงค์ 
202 202 นางสาวธิดารัตน์  อิ่มเต็ม 
203 203 นางสาวอาภัสรา  สุธรรมนิธ ิ
204 204 นางสาวอัจฉราภรณ์  ลมสูงเนิน 
205 205 นางสาวดานิกา  บ าเพ็ญพงษ์ 
206 206 นางสาวนิติยา  พรมมาดวง 
207 207 นายถิรวุฒิ  วงษ์ลา 
208 208 นางสาวปวริศา  บุญวัน 
209 209 นาสาวปภาวดี  ประดับศรี 
210 210 นางสาวอรสา  สิงห์สิทธิ์ 
211 211 นางสาวเพ็ญนภา  สาลีนนท์ 
212 212 นางสาวภัชรา  ชมบูรณ ์
213 213 นางสาวณพรรษา  บุญโต 
214 214 นายวีรวัฒน์  ธงไชย 
215 215 นายพรทวี  ลอดค าทุย 
216 216 นางสาวสุดารัตน์  สุขส าราญ 
217 217 นางสาวณัฐริยา  ดวงมาลา 
218 218 นางสาวประทุม  อะคิพงษ์ 
219 219 นางสาวเบญจพรรณ  สายค า 
220 220 นางสาวลัดดาวัลย์  กันหาบุตร 
221 221 นายนิติพล  ศรีภักดิ์ 
222 222 นางสาวสุธิดา  สังกา 
223 223 นางสาวรุ่งจิรา  สายทอง 
224 224 นายวรพล  วิมลสุข 
225 225 นายรัฐศาสตร์  บุญสน 
226 226 นายปรมินทร์  บัวงาม 
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ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ด้านความรู้เฉพาะต าแหน่ง และ 

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
          คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ก าหนดวันประเมิน

สมรรถนะ (สัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางสารสนเทศ)  ในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564 ภาคเช้า
เวลา ๐๙.0๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดดังนี้ 
 

วัน /เวลา เลขประจ าตัว
สอบ 

วิชา สถานที่สอบ 

วันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖4 
เวลา  ๐๙.0๐ – 12.00  น. 

 
เวลา 13.30 - 16.00  น. 

 
 

01 – 60 
 
 

61 - 120 

ประเมินสมรรถนะ  100 คะแนน 
1. การสอบสัมภาษณ์  50  คะแนน 
2. ทดสอบความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  30 คะแนน 
3. ทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
20 คะแนน 
 

ส า นั ก ง าน จั ด ห า ง าน จั งห วั ด 
ศรสีะเกษ 
367/74  ถ .โชติ พันธุ์  อ .เมื อง            
จ. ศรีสะเกษ  33000 
โทร. 0-4561-4124 ต่อ 103 

วันที่ 15  กรกฎาคม ๒๕๖4 
เวลา  ๐๙.0๐ – 12.00  น. 

 
เวลา 13.30 - 14.00  น. 

 

121 – 180 
 
 

181 - 200 

ประเมินสมรรถนะ  100 คะแนน 
1. การสอบสัมภาษณ์  50  คะแนน 
2. ทดสอบความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  30 คะแนน 
3. ทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
20 คะแนน 
 

ส า นั ก ง าน จั ด ห า ง าน จั งห วั ด 
ศรีสะเกษ 
367/74  ถ .โชติ พันธุ์  อ .เมื อง            
จ. ศรีสะเกษ  33000 

ค) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเมินสมรรถนะ  
   คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ จะประกาศรายชื่อ       
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  19  กรกฎาคม 2564  ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ, 
Facebook, เว็บไซต์ www.doe.go.th/sisaket   หัวข้อข่าว “ข่าวสมัครงาน/ข่าวประชาสัมพันธ์” 
 

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
  ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกงสุภาพสวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ***สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานที่สอบ*** กรรมการ
ผู้ด าเนินการสอบจะด าเนินการตรวจ วัดอุณภูมิร่างกายของผู้เข้าสอบ จัดให้มีเจลล้างมือ ตามระบบการควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามกฎการควบคุม
โรคติดต่อของสาธารณสุขโดยเคร่งครัด  
  ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินสมรรถนะอาจพิจารณา ไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 
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  4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    4.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

4.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
          4.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบโดยเคร่งครัด 

    4.๔ ต้องเข้าห้องสอบตามทีเ่จ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดเท่านั้น 
    4.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงหลังจากเวลาที่ก าหนด เริ่ม สอบในตารางไปแล้ว ๓๐ นาที  จะ

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
     4.๖ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ 
     4.๗ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงออกจากห้องสอบได้ 
     4.๘ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
     4.๙ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบ
จะต้องหยุดทันทีแต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
     4.๑๐ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง ไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
     4.๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
     4.๑๒ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิและไม่ มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 


