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ประกำศจังหวัดนครปฐม 
เรื่อง บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร เพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ 

ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ของส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่นครปฐม 
---------------------------------- 

  ตำมประกำศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 30 กรกฎำคม 2564 เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำร
ประเมินสมรรถนะในกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
จ ำนวน 5 อัตรำ เพ่ือปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่นครปฐม นั้น 

                     บัดนี้ กำรเลือกสรรได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
เพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เพ่ือปฏิบัติงำนประจ ำ
ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่นครปฐม โดยเรียงจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปจนถึงผู้ที่ได้รับคะแนนต่ ำสุด ดังนี้ 

                       
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

1 005 นายอภินันท์  ฟักขาว 
2 002 นางสาวชมพูนุช  ชลพิทักษ์ 
3 027 นางสาวอนงนุช  วาสุโพธิ์ 
4 001 นางสาวอรพรรณ  เซี่ยงลี่ 
5 014 นายปุรชัย  ชัยเลิศวณิชกุล 
6 041 นางสาวลัดดาวัลย์  ปั้นเพ็ง 
7 022 นำงสำวจุฑำรัตน์  อินทนิล 
8 042 นำงสำวปภำณัท  จิรำยุวัฒน์ 
9 039 นำงสำวนุดี  ภัยสูญสิ้น 

10 016 นำงสำวธัญชนก  สร้อยแสง 
11 019 นำยเสรี  เดชไธสงค์ 
12 044 นำยธัญวิชญ์  เทพญำ  
13 033 นำงสำวสโรชินี  เลี้ยงศิริประเสริฐ 
14 025 นำยแทนกมล  เครือรัตน์ 
15 012 นำงสำวนัจนันท์  เปรมปรีดำ 
16 031 นำงสำวนภัสสิริ  วงศ์บริสุทธิ์ 
17 017 นำงสำวปิยธิดำ  ไพฤทธิ์ 
18 034 นำงสำวศิริวรรณ  กำรร้อย 
19 043 นำงสำวอำทิตยำ  เอกณัฐพจน์ 
20 023 นำงสำวณัฎฐณิชำ  หุ่นเจริญ 
21 026 นำยอุ้มบุญ  ตั้งบุณยเกียรติ 
22 018 นำงสำวชญำภำ  คล้อยอรุณ 
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(นำงอำรี  งำมศิริอุดม) 
ธนำรักษ์พ้ืนที่นครปฐม ปฏิบัติรำชกำรแทน 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

23 013 นำยณัฐพล  พระเวก 
24 032 นำงสำวเบ็ญญำ  มีสำวงษ์ 
25 036 นำงสำวประภัสสร  น้อยเจริญ 
26 021 นำงสำวสุนิชชำ  ชื่นดว้ง 
27 015 นำงสำวประภำพร  ชมเวลำ 
28 029 นำงสำวกฤษณำ  วำทะเรืองขจร 
29 007 นำยวุฒิศักดิ ์ วิจิตรเรืองฤทธิ์ 
30 009 นำยกีรภัทร์  ปิลอง 
31 010 นำยธีรยุทธ  กองตัน 

 
  ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรขึ้นบัญชีถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ให้ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรใน ล ำดับท่ี 1 – 5 ไปรำยงำนตัว เพ่ือเข้ำรับกำรจ้ำงเป็น
พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ และเริ่มปฏิบัติงำนใน วันพุธที่  1 กันยำยน 2564 เวลำ 08.30 น.                           
ณ ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่นครปฐม 70/1 ถนนสนำมจันทร์ ต ำบลสนำมจันทร์ อ ำเภอเมืองนครปฐม                
จังหวัดนครปฐม   
  2. บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อกำรสรรหำและ
เลือกสรรครบ 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีโดยไม่เกินวันที่ 30 กันยำยน 2565 ทั้งนี้ บัญชีดังกล่ำวก ำหนดให้ใช้
ส ำหรับกำรบรรจุพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจเท่ำนั้น และภำยหลังมีต ำแหน่งว่ำงลงระหว่ำงปี และยังไม่ครบ
สิ้นสุดของกรอบอัตรำก ำลังดังกล่ำว จังหวัดนครปฐมอำจพิจำรณำจัดจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรที่เหลือ
ดังกล่ำว หรือด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ระยะเวลำที่เหลือจะต้องไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน   
นับถึงวันสิ้นสุดระยะเวลำของกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 
  3. ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรและขึ้นบัญชีดังกล่ำวข้ำงต้น ถ้ำมีกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ถือว่ำผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรไม่ประสงค์จะเข้ำรับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ 
   3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิกำรบรรจุ 
   3.2 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรบรรจุตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด 
   3.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด 

  ทั้งนี้  ในวันมำรำยงำนตัวจะต้องมีข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับช ำนำญกำรหรือช ำนำญงำนขึ้นไป
หรือข้ำรำชกำรต ำรวจ ข้ำรำชกำรทหำร ซึ่งยศตั้งแต่ร้อยต ำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออำกำศเอกขึ้นไป
หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่ำ 10,000 บำท มำท ำสัญญำค้ ำประกันตำมแบบที่ส ำนักงำน           
ธนำรักษ์พ้ืนที่นครปฐมก ำหนด โดยน ำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
พร้อมส ำเนำทะเบียนบ้ำน เพ่ือเข้ำรับกำรบรรจุเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ 

ประกำศ  ณ  วันที่  16   สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 
 
 

 


