
 
 

 ประกาศสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร 
เรื่อง  รายช่ือผู%ผานการประเมินเพ่ือเลือกสรรเป&นพนักงานราชการท่ัวไป 

ประเมินครั้งท่ี 1 โดยวิธีการสอบข%อเขียน  
เป&นผู%มีสิทธิ์เข%ารับการประเมินครั้งท่ี ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ3 

......................................................... 
   

   ตามประกาศสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร            
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป,นพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน�งครู กศน.
ตําบล จํานวน ๑ อัตรา และนักวิชาการศึกษา จํานวน ๑ อัตรา ได/ดําเนินการรับสมัครต้ังแต�วันท่ี ๑ – ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ และดําเนินการประเมินครั้งท่ี 1 โดยวิธีสอบข/อเขียน เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น                     

   สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร จึงขอประกาศ
รายชื่อผู/ผ�านการประเมินเพ่ือเลือกสรรเป,นพนักงานราชการท่ัวไป ประเมินครั้งท่ี ๑ โดยวิธีการสอบข/อเขียน เป,น            
ผู/มีสิทธิ์เข/ารับการประเมินครั้งท่ี ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ: ตามหลักเกณฑ:ท่ีกําหนด ในข/อ 10 เกณฑ:การตัดสิน 
แห�งประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป,นพนักงานราชการท่ัวไป ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
  ๑. รายชื่อผู/ผ�านการประเมินเพ่ือเลือกสรรเป,นพนักงานราชการท่ัวไป ประเมินครั้งท่ี ๑ โดยวิธีการ
สอบข/อเขียน เป,นผู/มีสิทธิ์เข/ารับการประเมิน ครั้งท่ี ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ: รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท/ายประกาศ ท้ังนี้ การประกาศนี้มิได/เรียงลําดับคะแนนท่ีสอบได/ แต�เป,นคะแนนท่ีผ�านเกณฑ: ๖๐ % 
ตามลําดับท่ีสมัครสอบ 
  2. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
  ให/ผู/มีสิทธิ์สอบเข/ารับการประเมิน ครั้งท่ี 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ: ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ 
กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห/องประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร 
  3. ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมิน ครั้งท่ี 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ: ท่ีมีรายชื่อในประกาศ
รายชื่อผู/ผ�านการประเมินเพ่ือเลือกสรรเป,นพนักงานราชการท่ัวไป ประเมินครั้งท่ี ๑ โดยวิธีการสอบข/อเขียน               
เป,นผู/มีสิทธิ์เข/ารับการประเมินครั้งท่ี ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ: ปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบการเข/าสอบ ดังนี้ 
       (๑) แต�งกายให/สุภาพเรียบร/อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป,นสุภาพชน กล�าวคือ 
สุภาพสตรีให/สวมเสื้อและกระโปรงทรงสุภาพ  สวมรองเท/าหุ/มส/น และสุภาพบุรุษให/สวมเสื้อ และกางเกงขายาวทรง
สุภาพสีดํา โดยสอดชายเสื้อไว/ในกางเกง สวมรองเท/าหุ/มส/น ห/ามสวมกางเกงยีนส: 
       (๒) เป,นหน/าท่ีของผู/มีสิทธิ์ท่ีจะต/องทราบวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินครั้งท่ี 2 โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ: 
       (๓) ผู/มีสิทธิ์ต/องนําหลักฐานมาแสดงต�อเจ/าหน/าท่ี ดังนี้ 
   ๑) บัตรประจําตัวผู/สมัครสอบ 
   ๒) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ/าหน/าท่ีของรัฐ หรือบัตรอ่ืนท่ีทาง
ราชการออกให/ซ่ึงมีรูปถ�าย ลายมือชื่อ และเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท�านั้น (ฉบับจริง) 



 
       (๔) ให/ผู/มีสิทธิ์รายงานตัวเพ่ือเข/ารับการประเมินสอบสัมภาษณ: ในเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  
ณ ห/องประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร 
       (๕) สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร จะประกาศรายชื่อผู/ผ�านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ/างเป,น
พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน�งครู กศน.ตําบล และนักวิชาการศึกษา  สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร                
ภายในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 โดยปPดประกาศ ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร และทางเว็บไซต: 
http://chumphon.nfe.go.th/ 

  ท้ังนี้ ขอให/ผู/มีสิทธิ์เข/ารับการประเมิน ครั้งท่ี 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ: มารายงานตัวภายใน 
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล�าว หากผู/ใดไม�มาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล�าวจะถือว�าสละสิทธิ์
และไม�มีสิทธิ์เข/ารับการประเมินเพ่ือเลือกสรรเป,นพนักงานราชการท่ัวไปโดยวิธีการสอบสัมภาษณ: ครั้งนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
   
 

(นางอธิชา  รจนะ) 
ผู/อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือผู%ผานการประเมินเพ่ือเลือกสรรเป&นพนักงานราชการท่ัวไป 

ประเมินครั้งท่ี 1 โดยวิธีการสอบข%อเขียน  
เป&นผู%มีสิทธิ์เข%ารับการประเมินครั้งท่ี ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ3 

ตําแหนง ครู กศน.ตําบล 
แนบท%ายประกาศสํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ลงวันท่ี ๑9 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ลําดับ
ท่ี 

เลขประจําตัว 
ผู%เข%าสอบ 

ช่ือ - นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน หมายเหตุ 

1 001 นายวาสุรัตน: เต็มสังข: 1 8699 00165 88 9  
2 002 นายกรปกรณ: ชูกะสิ 1 3199 00316 84 9  
3 007 นางสาวฐิติชญาน: ธนาพัฒน:ตระกูล 1 8401 00331 90 5  
4 008 นางสาววงค:ผกา  ยมศิริ 1 8604 00105 85 4  
5 0010 นางสาวฉัตรณภรณ:  นาคสังข: 1 8699 00070 83 7  
6 0014 นางสาวทิพย:ชนก  มณีนวล 1 8097 00189 35 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือผู%ผานการประเมินเพ่ือเลือกสรรเป&นพนักงานราชการท่ัวไป 

ประเมินครั้งท่ี 1 โดยวิธีการสอบข%อเขียน  
เป&นผู%มีสิทธิ์เข%ารับการประเมินครั้งท่ี ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ3 

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
แนบท%ายประกาศสํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ลงวันท่ี ๑9 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ลําดับ
ท่ี 

เลขประจําตัว 
ผู%เข%าสอบ 

ช่ือ - นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน หมายเหตุ 

1 001 นางณัฐรินีย: รามแก/ว 1 8099 00052 53 7  
2 003 นางสาวพรรษา ศิลปeประพันธ: 1 8001 00130 02 1  
3 004 นายพิเชษฐ รัตนเรืองศรี 3 4004 00793 18 1  
4 005 นายกฤษณะ เต็มสังข: 1 8601 00001 85 9  

 
 
 
 


