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ประกาศจังหวัดนครปฐม 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
ปฏิบัติงานประจ าส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

                                                  ---------------------------------- 
  ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายแผน ปฏิบัติงานประจ าส านักงาน              
ธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม จ านวน 5 อัตรา มีก าหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่                   
27 กรกฎาคม 2564 นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดนครปฐมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ 
ดังต่อไปนี้ 

  1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ 
      ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้ 
      ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ จังหวัดนครปฐมได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น                
และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร 
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศ             
รับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. 
ไม่ได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ตั้งแต่ต้น 

2. ก าหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ 

วันที่
ประเมิน

สมรรถนะ 

วันที่ 7  สิงหาคม  2564 

ณ ห้องประชุมส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม ชั้น 2 
เลขประจ าตัว

สอบ 
เวลา

รายงานตัว 
เวลาสอบสมรรถนะ หัวข้อและวิธีการสอบสมรรถนะ 

ภาคเช้า 001 – 005 08.30 น. 09.00 น. – 10.15 น. การวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน  

1. ความรู้  
-  - ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 
-  - พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 
 

006 – 011 10.00 น. 10.30 น. – 12.00 น. 

ภาคบ่าย 012 – 016 12.30 น. 13.00 น. – 14.15 น. 

017 – 022 14.30 น. 15.00 น. – 16.30 น. 
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วันที่
ประเมิน

สมรรถนะ 

วันที่ 8  สิงหาคม  2564 

ณ ห้องประชุมส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม ชั้น 2 
เลขประจ าตัว

สอบ 
เวลา

รายงานตัว 
เวลาสอบสมรรถนะ หัวข้อและวิธีการสอบสมรรถนะ 

ภาคเช้า 023 – 027 08.30 น. 09.00 น. – 10.15 น. - - กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราช
พัสดุ พ.ศ.2564 

- - กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ 
    พ.ศ.2563 
- - พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อ

ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562  
- - ความรู้เกี่ยวกับ GIS 
- - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน

สารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  

- - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
   2. ความสามารถ  
   สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถท่ีจะ

ท างานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพ่ือ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่ว
ว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 

   3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและ
จิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณา ความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ 

028 – 033 10.00 น. 10.30 น. – 12.00 น. 

ภาคบ่าย 034 – 038 12.30 น. 13.00 น. – 14.15 น. 

039 – 044 14.30 น. 15.00 น. – 16.30 น. 

3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 
    ให้ผู้เข้ารับการประเมิน ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 

          3.1 ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการควบคุมแบบ
บูรณาการเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในพ้ืนที่จังหวัด
นครปฐม โดยผู้เข้ารับการประเมินที่เดินทางมาจากพ้ืนที่อ่ืนให้ถือปฏิบัติตามาตรการก าหนดในประกาศจังหวัด
นครปฐม ฉบับที่ 76/2564 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 อย่างเคร่งครัด  
        3.2 ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม จ ากัดจุดผ่านเข้า – ออกอาคารประเมินโดย                      
มีทางเข้าออกทางเดียว และจะให้เข้าสถานที่ประเมินเฉพาะผู้เข้ารับการประเมินและเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการ
ประเมินเท่านั้นไม่อนุญาตให้ญาติหรือผู้ติดตามเข้าไปบริเวณสถานที่ประเมิน โดยมีเจ้าหน้าที่คัดกรองประจ า                 
จุดผ่าน เข้า – ออก เพ่ือลดความแออัดของผู้เข้ารับการประเมิน  
       3.3 ให้ผู้เข้ารับการประเมินจัดท า Time line ประวัติการเดินทางย้อนหลัง 14 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564  (แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ) 
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        3.4 ผู้เข้ารับการประเมินต้องสแกน QR Code แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพ่ือลงทะเบียน
เข้าและออกจากสถานที่บริเวณทางเข้า – ออก อาคารประเมินฯ 
         3.5 ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสถานที่ประเมินและในระหว่างการเข้า
รับการประเมิน และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ระหว่างรอการเข้ารับการประเมิน 
           ๓.6  ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ
กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ใน
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
           ๓.7  เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมิน
ทั้งนี้ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอได้แจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
ในวันและเวลาราชการก่อนวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับ                  
การประเมินครั้งนี ้          
         3.8  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้ สมัครที่ส านักงานธนารักษ์ พ้ืนที่ นครปฐมออกให้                
มาแสดงควบคู่พร้อมกับบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ             
และเลขบัตรประชาชน 13 หลักชัดเจน ในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งแสดง
ตนจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน   
                3.9 ส าหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว และ หรือชื่อสกุล ต้องน าหลักฐานการเปลี่ยน            
ชื่อตัว และ หรือชื่อสกุล มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบด้วย เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน  
         3.10 ส าหรับผู้ที่ยืนเอกสารวุฒิการศึกษาแนบเฉพาะใบรับรองคุณวุฒิโดยไม่ได้แนบ           
(Transcript) ขอให้น าเอกสารมายื่นติดต่อเจ้าหน้าที่ประกอบกับใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
         3.11 ให้ผู้เข้ารับการประเมินจัดท าแฟ้มผลงานพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของตนเอง 
จ านวน 1 ชุด เพ่ือประกอบกับการน าเสนอตนเองต่อคณะกรรมการ 
         3.12 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตเข้ารับการประเมิน และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณา
สั่งการไม่ให้คะแนนก็ได ้
         3.13 ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องประเมิน 
          3.14 ต้องรับฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในการ
ประเมินโดยเคร่งครัด 
          3.15 เมื่อเข้ารับการประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ต้องออกจากสถานที่ประเมิน              
โดยทันทีห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้อ่ืน 

  4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน 
      จังหวัดนครปฐม  โดยส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการ
ประเมินในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม เลขที่ 70/1                  
ถนนสนามจันทร์ ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เว็บไซต์ของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
นครปฐม https://nakhonpathom.treasury.go.th และทางเพจ Facebook ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม 

         ประกาศ  ณ  วันที่  30   กรกฎาคม  2564 

 

 
 
 



 

/34.นางสาว... 

/35. นางสาว 

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่  30 กรกฎาคม  2564 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
ประจ าส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 001 นางสาวอรพรรณ  เซี่ยงลี่  
2 002 นางสาวชมพูนุช  ชลพิทักษ์  
3 003 นางสาวนันทินี  แซ่เฮง  
4 004 นางสาวลักษิกา  ผิวงาม  
5 005 นายอภินันท์  ฟักขาว  
6 006 นางสาวมณฑิตา  ปิ่นสอางค์  
7 007 นายวุฒิศักดิ์  วิจิตรเรืองฤทธิ์  
8 008 นางสาวอรชนา  ปัดถาวโร  
9 009 นายกีรภัทร์  ปิลอง  

10 010 นายธีรยุทธ  กองตัน  
11 011 นางสาวเพียงฤทัย  สามเพชรเจริญ  
12 012 นางสาวนัจนันท์  เปรมปรีดา  
13 013 นายณัฐพล  พระเวก  
14 014 นายปุรชัย  ชัยเลิศวณิชกุล  
15 015 นางสาวประภาพร  ชมเวลา  
16 016 นางสาวธัญชนก  สร้อยแสง  
17 017 นางสาวปิยธิดา  ไพฤทธิ์  
18 018 นางสาวชญาภา  คล้อยอรุณ  
19 019 นายเสรี  เดชไธสงค์  
20 020 นางสาวอาวัล  ประยงค์ตระกูล  
21 021 นางสาวสุนิชชา  ชื่นดว้ง  
22 022 นางสาวจุฑารัตน์  อินทนิล  
23 023 นางสาวณัฎฐณิชา  หุ่นเจริญ  
24 024 นายชิษณุพงศ์  ค าพระ  
25 025 นายแทนกมล  เครือรัตน์  
26 026 นายอุ้มบุญ  ตั้งบุณยเกียรติ  
27 027 นางสาวอนงนุช  วาสุโพธิ์  
28 028 นางสาวจันทิมล  ไขสะอาด  
29 029 นางสาวกฤษณา  วาทะเรืองขจร  
30 030 นายต้นตระกาล  ผิวผ่อง  
31 031 นางสาวนภัสสิริ  วงศ์บริสุทธิ์  
32 032 นางสาวเบ็ญญา  มีสาวงษ์  
33 033 นางสาวสโรชินี  เลี้ยงศิริประเสริฐ  
34 034 นางสาวศิริวรรณ  การร้อย  
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35 035 นางสาวรัตน์วรรณ  วิเชียรณรตัน์  
36 036 นางสาวประภัสสร  น้อยเจริญ  
37 037 นายพงษ์ชนก  โคจรานนท์  
38 038 นางสาวอรพรรณ  โตงาม  
39 039 นางสาวนุดี  ภัยสูญสิ้น  
40 040 นางสาวสุพิชา  มีพันธ์  
41 041 นางสาวลัดดาวัลย์  ปั้นเพ็ง  
42 042 นางสาวปภาณัท  จิรายุวัฒน์  
43 043 นางสาวอาทิตยา  เอกณัฐพจน์  
44 044 นายธัญวิชญ์  เทพญา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครทุกท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ และน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

แบบสอบถามเกี่ยวกับโอกาสสัมผัสโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และตารางกิจกรรมและการเดินทางก่อนวันสอบ ๑๔ วัน 

------------------------------------------------ 
ชื่อผู้สมัครสอบ............................................................................................................................. ...................................... 

ต าแหน่งที่สมัคร.......................................................................................เลขที่ผู้สมัคร..................................... ................. 

ที่อยู่ (ระบุเฉพาะจังหวัด)...................................................................     เป็นจังหวัดในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ๑๓ จังหวัด   

       (กรุงเทพ ฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธวิาส ปทุมธาน ีปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ) 

๑. โอกาสสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- ช่วง 14 วันก่อนวันสอบได้เดนิทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ระบุจังหวัด....................................      ใช่       ไม่ใช ่
- ช่วง 14 วันก่อนวันสอบได้เข้ารับการรักษาหรือเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลของพื้นทีท่ี่มีการ 
              ระบาด                    

     ใช่       ไม่ใช ่

- ช่วง 14 วันก่อนวันสอบได้ดูแลหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่                      
              หรือปอดอกัเสบ                   

     ใช่       ไม่ใช ่

- ช่วง 14 วันก่อนวันสอบมปีระวัติสัมผัสกบัผู้ปว่ยยืนยนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      ใช่       ไม่ใช ่
- ช่วง 14 วันก่อนวันสอบประกอบอาชีพที่สัมผัสใกลช้ิดกับนักทอ่งเที่ยว ชาวตา่งชาติ หรือแรงงาน   
              ต่างชาต ิ            

     ใช่       ไม่ใช ่

- ช่วง 14 วันก่อนวันสอบมปีระวัติเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น                                         ใช่       ไม่ใช ่
- มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ หรือปอดอกัเสบ                                                        ใช่       ไม่ใช ่
- เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ      ใช่       ไม่ใช ่
- การฉีดวัคซีน COVID – 19     ฉีดวัคซีน 1 เข็ม         ฉีดวัคซีน 2 เข็ม       ยงัไม่ได้รบัการฉีดวัคซีน 
- การตรวจหาเชื้อ COVID – 19  ไม่เคยตรวจ  เคยตรวจแล้ว เมื่อวันที่......................................ผลการตรวจ....................          

๒. ตารางกิจกรรมและการเดินทางก่อนวันสอบ ๑๔ วัน  
วันที ่ วัน เดือน ปี ช่วงเวลา กิจกรรม/สถานที่ วิธีการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 


