
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
------------------------------------------------------ 

ตามที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับสมัครบุคคล 
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง     
นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นั้น  

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช   
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้ 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เรียงตามลำดับที่สมัคร ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

2. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 

วัน เวลา  
และสถานทีส่อบ 

เลขประจำตัว
ผู้สมัคร 

การประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.00 - 15.00 น. 

ณ หอประชุมลานเข้าแถว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

01 - 27 - ด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป
(สอบข้อเขียน)

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 
เวลา 10.00 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ถนนกะโรม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- ด้านการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)

3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้
ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 

1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าสุภาพ สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าสุภาพ และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน  

2) เป็น...



-\v-

b) bU'UV1ih~'1Jel..:J~?1irfl1'<il:::~el..:JV111u1'U nm ?lm'U~ 1'Wm1tl1:::b:iJ'Um1:wfm1:w?11:w11t1 
~ ~ ., ., ., ., "" 

'Vlf1~::: bb6'1::!?l:W11fl'U::!fl1..:J'U 

m) ~bi1ae1u~e1.:itl1'U\Pl';i'U1::::51i1tl';i:::61J161J'U'Vl~el'U\Pl';ib~1'Vl'U1~"llel.:J~io O'UU<il'i.:i ~.:iihtlci1£1 .. ... .. 
1;11EJ1ie1~e1 u1;1::1ib1;1"1Jtl';i::'11i1 @m 'Vl~ni~wil'L! lt1lu1uirnu V11nl:u1iu\Pl1~.:imh1111bba~.:ilu1uae1u 

m1~.mTi'Vl~eJb'<ij1'Vf'U1~fl11ae1uliJ~ hie1u ru1\,l 1 ib 'IJ1ae1u 
' ' ~ 

Ci'.) fl11b'U11'\J f111th::: biJ'Ufl11:Wjm1:w?11:w71fl vi' n~::: bb6'1::!?l:W11fl'U::: ~el..:Jtl~i.rn \911:W 

';i:::bu c.Jum:::V111..:iPi n~1Tim111~1c.Jm1tlfi'U~'1Jel..:J~ b'U1m:iu yj_131. bet Ci'.~ ~\d' '<il:::~m 1 tl~..:i?l'U1:W?lel'Uf1el'Llb1m 

b~:W?1elutl1:::mru Q"lo 'Ulvi 
ct) m~ hJtJnu~\9l1:w1::!b'U c.J'IJUDU~ b~c.J1fl'Uf111?1el'U Vi~elm~'Vl'<il~\,l Vi~elyjc.J1c.J1:W'Vl'<il~\,l 

'lJ ~ ~ 'lJ , , 

m'<il 1:iJ1~{Uel'Uru1\9l 11½b i1fu m1tl1::: b:W'Uf111:w~f111:w?11:w1';it1 vi'n~::: bb6'1:::?1:w11t1'U:::flf ..:id bb6'1:::flru:::m1:w m1 ' .., ~ 

~ 1 b 'U'U fl11?1el'U'<il::!~'<il11ru7i..:i..:i ~ fl1111½fl::: bb 'U'U n1~ 

b) m~ 1:iJ:w111 c.J..:J1'Ui1 b 'U11'\J f111'U 1::: b:W'Ufl11:W~fl11:W?l1:w71fl Vlf1~::: bb6'1::!?l:W11fl'U::! 
~ ~ 

m cJ 1 'Un7Vi'U~ 1'U b 1m bb6'1:::?lm'U~ 1?1..:imh1 ~ell 7?161:::~'Vlfi bb6'1::: 1:iJ:iJ~'Vlfib -u11um1tJ1::: b:iJ'Um1:w~m1:w?11:w11t1 
~ ., ., 

Vlf1~::: bb6'1::!?l:w11fl'U::!fl{..:J'W 

ITT/) ~ b 'Ul?lel'U~ el..:itlfi'U~ m:w:w1\9l 1m1t1 el..:Jfl'Uf111bb wi1:::u1~'1Jel..:J L 1fl~~ b (el 11{?1 Lfl L 1'U1 

2019 (COVID-19) 1 'Llfl11?111'Vl1bb6'1::!b~elf1?111bU'Uyj1Jf1..:J1'U1161lf111 \9l1bb'Vi'W..:J1Jf1~~f111..:J1'U~11tl ~..:Jfl~?l11Jf1..:J1'U 

b '1J \9l~'U~ m 1Pi n~1ir1rn:wPi n~1'U fl1131~511:w1161l tl11 f1{] \9l1:W beln?111 bb 'U'U'Vl7 m.J 1:::ml31del~1..:i bfli ..:iflf ~ 
c:.:) vi1ntl';i1n.n.n1 £l'Vl~.:i11~mj fl';j';j1£11~iifl ru a:wu~i'J l ti 'Vl~elfl rum.J'U~ bu'W1:::t'f 1'Vl~U 

~ 'U , , 

i1 bb 'Vl'U .:i l:u \,l';i.:J\Pl1:wtl1::n1A~u a~ fl1ae1u 'Vl~eJ fl ru 1ii ~~u a~ fl1ae1u l:u \,l ';j.:J\,l 13.J~i1u n.:i1u b "ll \,l~'LI~ ' . 
n11~mn~irn:w~m~1'Ufl1fl'i5';i';i3.J';j161Jn1V1u~1'U'lh::n1fl~ua~fl';jaeJu ~.:JbUJ11~a~fl';jaeJU';i1m!'UliJ::btl'U 

~aeiu l~ rh1::: l:uii~'Vlfil~~un1';ib~e1na';i';ibbl;l:::1ij~~1.:i b tl'Uwu n.:i1'U';i161Jn1';i1 'U~1bb VJtl.:i~ ae1u l~ .. 
"' J ., "' es:. tl<;i:::mfle-mn1';ia';i';i'V11bbl;l:::b1;1e1na';i';j bbl;l:::n1';i"ll'UUqJ61J 

?I° 1tl' n ..:i 1 m 'U \9l~'U~ m ';i Pi n~1 ir 5 cJ :w Pi n~1'U fl ';i 131~5':i ':im1 'll '<ii :::tl ':i::: n 7131 ':il c.Jzj B ~ ~ 7'U f11 ':i 
~ 

?111V11 bb6'1::: b~ el n?l':i';i bb6'1 :::m ':i~'U'U qi; b tJ'Uyj,r n..:i1'U':i161l m 1 \,11 bb Vi-w..:iir n~ ~ m1..:i1'U~11 u ~-:in ~~1,r n..:i1'U 

b'U\9l~'U~f11':iPln~1irncJ:wPin~1'Ufl':il31~5':i':i:W1761l .n1c.J1'Ll1'U~ @)ITT/ :Wfl'U7c.J'U bctbcs'. ru ?f1tl'n..:i1m'U\9l~'U~ 
' 

f11 ';i Pl f1~1 ir 5 cJ :w Pl f1 ~1 'U fl ';i 131~ fi';i ';i:W 116/l bb6'1 :::'Vl 1-:J b 1 'Uh \91 'U el ..:J ?f 1tl' f1 ..:J1 'Ub 'U \,l ~ 'U ~ f11';iPl f1~1ir 5 cJ :w Pl f1~1 

'Ufl1131~511:w1161l https://www.sea12.go.th/ 

fJ' :Wfl'Ulc.J'U yj_\31_ bctbes.'. 
' 

CV 
('1J1m'l:l.J\j".if;\l L~th'll.l.tl1) 

~a1\l1t1m,d1lln-nYL'll~l-u~n1,Pln•eml'tiEJ11~n,;1uli!'il'!~l'J'i'ilJ,w 



-3- 
 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  

  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 01 นางสาว รัชนาภรณ์  ชุ่มวงค์ 
2 02 นางสาว มุกดา ด้วงทอง 
3 03 นางสาว สุวรรณนิษา ศรีมาโนช 
4 04 นางสาว นิภาพร ภักดีชน 
5 05 นาง สุภาพร ไชยรัตน์ 
6 06 นาย ศิขรินทร์ ควรรำพึง 
7 07 นาย ต่อโชค วรรณคำ 
8 08 ว่าที ่ร.ต. หญิง สุฑาทิพย์ เสนทอง 
9 09 นางสาว มาลิณี เสนเกลี้ยง 

10 10 นางสาว ชนัญชิดา ศรีสุข 
11 11 นางสาว ชฎาภรณ ์ ฤกษ์ชะงาย 
12 12 นาย พงศ์พิชญ์ จันทวงศ์ 
13 13 นางสาว ณภัทร ศิริวงษ์ 
14 14 นาย รัฏฐกฤษ กาญจนาภรณ์ 
15 15 นาย จีรศักดิ์ เจริญสุข 
16 16 นางสาว นาตยา นาคพันธ์ 
17 17 นาย พีรเชษฐ์ ทองบาง 
18 18 นางสาว อลิวรรณ สว่างวงศ์ 
19 19 นาย วรวัช เอกาพันธุ์ 
20 20 นาง วารี เมฆสุข 
21 21 นาย กานตพงศ์ กายแก้ว 
22 22 นางสาว ฟารีดา ยอดเวียน 
23 23 นาง จารีพร จุลวัจน ์
24 24 นางสาว สุกัญญา ยอดเวียน 
25 25 นางสาว อาภาพร ศิรเิพชร 
26 26 นางสาว ธนัญญา ศรีรัตน์ 
27 27 นางสาว ชฎาณิศ รัตน์เพชร 

หมายเหตุ  ให้ผู้เข้าสอบส่งเอกสารให้กรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ ดังนี้ 
1. เอกสารประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ด้านการประเมินประวัติและผลงาน  จำนวน 3 ชุด  
2. ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทีใ่ช้ในการสมัคร    จำนวน 1 ชุด 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
------------------------------------------------------ 

 

ตามที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับสมัครบุคคล   
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยกำหนดประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้านความรู้
ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) และด้านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่
13-14 มิถุนายน 2564 นั้น  

เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ 
ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       
ในวันสอบ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า 
2. ผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สอบ ดังนี้ 

2.1 เตรียมสถานที่เพ่ือให้ผู้เข้าสอบรอก่อนเข้าสอบ โดยดำเนินการภายใต้แนวปฏิบัติ   
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

2.2 กำหนดจุดคัดกรอง กอ่นเข้าตัวอาคาร 
2.3 จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 
2.4 มีจุดบริการเจลล้างมือ บริการทุกจุดทางเข้า 
2.5 ทำความสะอาดสถานที่สอบ โต๊ะ เก้าอ้ี และภายในสถานที่จัดสอบก่อนและหลัง    

การสอบตามความเหมาะสม 
2.6 จัดแยกสอบสำหรับผู้ป่วย “กลุ่มเสี่ยง” 
2.7 ห้ามมิใหผู้้ติดตามผู้เข้าสอบเข้าไปภายในสถานที่สอบ ถ้านำรถยนต์มาส่งผู้เข้าสอบให้

จอดส่งบริเวณด้านหน้าสถานที่สอบ 
3. ขอให้ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทาง

กลับหรือเดินทางผ่านมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้ง
กับทางสนามสอบโดยด่วน 

4. เมื่อหมดเวลาทำการสอบ ให้กรรมการคุมห้องสอบปล่อยผู้เข้าสอบตามวิธีการเว้นระยะห่าง
ตามความเหมาะสม 

5. ผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร อาจพิจารณาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 




