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 ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นั้น  

 บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขันดังต่อไปนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๖๑๓๐๐๐๐๐๑ นางสาวศุภากร จงอักษร 
๖๑๓๐๐๐๐๐๒ นางสาววัลลภา อินทร์สุพัตรา 
๖๑๓๐๐๐๐๐๓ นางสาวสโรชา พัฒนวิบูลย ์
๖๑๓๐๐๐๐๐๔ นายพงศธร วรมาลี 
๖๑๓๐๐๐๐๐๕ นางสาวรัตนาพร โฮมละคร 
๖๑๓๐๐๐๐๐๖ นางสาวศิริภรณ์ บุญเพียร 
๖๑๓๐๐๐๐๐๗ นางสาวณัฐหทัย ประไวย ์
๖๑๓๐๐๐๐๐๘ นางสาวสุพรรณี ศรีสงคราม 
๖๑๓๐๐๐๐๐๙ นางสาวธิดาวรรณ พจนโพธา 
๖๑๓๐๐๐๐๑๐ นางสาวลักษณพร ราชกิจ 
๖๑๓๐๐๐๐๑๑ นางสาวพชรพร ตาลเลี้ยง 
๖๑๓๐๐๐๐๑๒ นางอารีวรรณ ร่างเล็ก 
๖๑๓๐๐๐๐๑๓ นายศาตนนัทน ์ สุขสอาด 
๖๑๓๐๐๐๐๑๔ นางสาวพัฐญกานต์ ขันดี 
๖๑๓๐๐๐๐๑๕ นางสาวสุชานัน หม่ืนแก้ว 
๖๑๓๐๐๐๐๑๖ นางสาวฐิตานนัท์ ศรีภัทรานุสรณ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๑๗ นางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ 
๖๑๓๐๐๐๐๑๘ นางวิลาสิน ี บุญมาก 
๖๑๓๐๐๐๐๑๙ นายชาตรี เลิศอุดมโชค 
๖๑๓๐๐๐๐๒๐ นางรัศมี ทองชัย 
๖๑๓๐๐๐๐๒๑ นางสาวมุทิตา ค าเชิด 
๖๑๓๐๐๐๐๒๒ นางสาวศิริวิมล พิมพ์โคตร 
๖๑๓๐๐๐๐๒๓ นางสาวฐิตาภา สิริจิตตานนท ์
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๖๑๓๐๐๐๐๒๔ นายกัมพล ศรีรักษา 
๖๑๓๐๐๐๐๒๕ นางสาวณฐมน ราชนาค า 
๖๑๓๐๐๐๐๒๖ นายกุณฑสูต ิ อรุณสุดา 
๖๑๓๐๐๐๐๒๗ นางสาวกนกวรรณ สดใส 
๖๑๓๐๐๐๐๒๘ นางสาวเกวลิน รุกขพันธุ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๒๙ นายศุภณัฐ ทองดี 
๖๑๓๐๐๐๐๓๐ นายธีรดนย ์ ศรีฟ้า 
๖๑๓๐๐๐๐๓๑ นางสาววราภรณ์ เข่งสมุทร 
๖๑๓๐๐๐๐๓๒ นายรัฐกิจ วิรัตโนทัย 
๖๑๓๐๐๐๐๓๓ นายจักรี อินท า 
๖๑๓๐๐๐๐๓๔ นางสาวเอ้ือการย์ ภู่ขจร 
๖๑๓๐๐๐๐๓๕ นายพงศธร กิ่งพุทธพงษ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๓๖ นางสาวจิรัชยา จิ้นสุริวงษ ์
๖๑๓๐๐๐๐๓๗ นายสุริยา ค าดวง 
๖๑๓๐๐๐๐๓๘ นางสาวอริน รูปคมอิทธิกูล 
๖๑๓๐๐๐๐๓๙ นางสาวสุจินดา ใจก่ิวแล 
๖๑๓๐๐๐๐๔๐ นายธนกฤต พ่วงทรัพย์ 
๖๑๓๐๐๐๐๔๑ นางสาวโนริสา สมานพิกุลวงศ ์
๖๑๓๐๐๐๐๔๒ นางสาววิภาวรรณ จันอินทร ์
๖๑๓๐๐๐๐๔๓ นายภิญโญ รัตนวงศ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๔๔ นางสาวสุรีย์ จ าปาเงิน 
๖๑๓๐๐๐๐๔๕ นายรัชชพงษ ์ ศิริฤกษ์อุดมพร 
๖๑๓๐๐๐๐๔๖ นางสาวพิมพ์สุดา บุญโนทก 
๖๑๓๐๐๐๐๔๗ นางสาวภัทรา จิตราวัลย์ 
๖๑๓๐๐๐๐๔๘ นายกิตติพงษ ์ ชาติของตน 
๖๑๓๐๐๐๐๔๙ นายชนกันต ์ เจริญรัมย์ 
๖๑๓๐๐๐๐๕๐ นางสาวนิ่มนวล อาจแก้ว 
๖๑๓๐๐๐๐๕๑ นายรณชัย ธูปทอง 
๖๑๓๐๐๐๐๕๒ นางสาวพนัชกร จันทร์ธนะกุล 
๖๑๓๐๐๐๐๕๓ นายปิยะณัฐ บุญหลาย 
๖๑๓๐๐๐๐๕๔ นายกิจพฤทธ์ ชมกรด 
๖๑๓๐๐๐๐๕๕ นางสาววรพิชชา ทามะนิตย ์
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๖๑๓๐๐๐๐๕๖ นางสาวอัมพวา ไชยเพชร 
๖๑๓๐๐๐๐๕๗ นายกนก วงศ์ชรินรัตน์ 
๖๑๓๐๐๐๐๕๘ นางสาวยุพาวด ี โคตรพันธ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๕๙ นายนักสิทธ ์ แก้วตรีวงษ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๖๐ นางสาวชฎากาญจน ์ นาคเสนา 
๖๑๓๐๐๐๐๖๑ นางสาวเกษจรินทร์ ไชยมนตร ี
๖๑๓๐๐๐๐๖๒ นางสาวฉัตราภรณ์ นิยมธรรม 
๖๑๓๐๐๐๐๖๓ นางสาวปภาณิน สุขสืบนุช 
๖๑๓๐๐๐๐๖๔ นายณัฐวุฒ ิ วัฒนอุดม 
๖๑๓๐๐๐๐๖๕ นางสาวปริญะพร เสมอใจ 
๖๑๓๐๐๐๐๖๖ นางสาวสุกัญญา แป้นแก้ว 
๖๑๓๐๐๐๐๖๗ นายพิเศษฤทธิ์ โพธิ์ย้อย 
๖๑๓๐๐๐๐๖๘ นางสาวเนตรชนก มุกธวัตร 
๖๑๓๐๐๐๐๖๙ นางสาวจิราพร สมจิตร์ 
๖๑๓๐๐๐๐๗๐ นางสาวสุลักขณา คะชา 
๖๑๓๐๐๐๐๗๑ นางสาวแพงใจ จันปัดชา 
๖๑๓๐๐๐๐๗๒ นายจักรเพ็ชร เตมีรักษ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๗๓ นายธนวัฒน ์ เชยพันธุ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๗๔ นางสาวปัณฑารีย ์ เรืองแก้ว 
๖๑๓๐๐๐๐๗๕ นางสาวกนกวรรณ น้อยเสนา 
๖๑๓๐๐๐๐๗๖ นางสาวนพวรรณ ไชยภักดี 
๖๑๓๐๐๐๐๗๗ นางสาวพิชญ์นร ี ทรงฤกษ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๗๘ นางสาวธีรดา มีพงษ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๗๙ นางสาวธิติสุดา ทาแก้ว 
๖๑๓๐๐๐๐๘๐ นายรณชัย ทองใบ 
๖๑๓๐๐๐๐๘๑ นายชณารัศมิ ์ หนูนาค 
๖๑๓๐๐๐๐๘๒ นางสาวธัญญารัตน ์ ทวีธนะ 
๖๑๓๐๐๐๐๘๓ นางสาวภาวิณ ี ไชยราช 
๖๑๓๐๐๐๐๘๔ นางสาวธนวรรณ ถนอมสินรัตน์ 
๖๑๓๐๐๐๐๘๕ นางสาวพักตร์ชนก แก้วล้วน 
๖๑๓๐๐๐๐๘๖ นางสาวปาจารี ศรีทองใบ 
๖๑๓๐๐๐๐๘๗ นายณัฐกานต ์ โมคภา 
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๖๑๓๐๐๐๐๘๘ นางสาวทิศาชล คามบุตร 
๖๑๓๐๐๐๐๘๙ นางสาวเปมิกา แจ้งพลอย 
๖๑๓๐๐๐๐๙๐ นายสุภวัฒน ์ เจริญผล 
๖๑๓๐๐๐๐๙๑ นางสาวขวัญข้าว ยามโสภา 
๖๑๓๐๐๐๐๙๒ นางสาวนุชเนตร ไพรสณฑ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๙๓ นางสาวจิราวรรณ สายโยธา 
๖๑๓๐๐๐๐๙๔ นางสาวสุธิสา ทองดี 
๖๑๓๐๐๐๐๙๕ นางสาวสุภัทรา สุวานิช 
๖๑๓๐๐๐๐๙๖ นายยศพงษ ์ งามรัตนไพบูลย ์
๖๑๓๐๐๐๐๙๗ นางสาวกนกวรรณ วินทะไชย 
๖๑๓๐๐๐๐๙๘ นางสาวศุภธิดา สิทธิรัตนพงศ์ 
๖๑๓๐๐๐๐๙๙ นางสาวเกศดาว เกิดพิทักษ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๐๐ นางสาวปิยรัตน ์ รัตนมังคละ 
๖๑๓๐๐๐๑๐๑ นางสาวสิวล ี นันทนพิบลู 
๖๑๓๐๐๐๑๐๒ นายณัชพล เที่ยงถิ่น 
๖๑๓๐๐๐๑๐๓ ว่าที่ร้อยตรีคมกริบ รัตนภิบาล 
๖๑๓๐๐๐๑๐๔ นายณัฐดนัย แย้มทับ 
๖๑๓๐๐๐๑๐๕ นายภาสวุฒ ิ นาไพศาล 
๖๑๓๐๐๐๑๐๖ นางสาวเพ็ญพิชชา สุริยะจันทร์ 
๖๑๓๐๐๐๑๐๗ นางสาวกานต์ธีรา กล่อมแสง 
๖๑๓๐๐๐๑๐๘ นางสาวรัชนีกร อุเบกขจิตต์ 
๖๑๓๐๐๐๑๐๙ นางสาวสมฤทัย ยุ่นสมาน 
๖๑๓๐๐๐๑๑๐ นางสาวสุกัลยา ศรีไสยเพชร 
๖๑๓๐๐๐๑๑๑ นายพุทธิพงษ ์ พันธ์ชูเพชร 
๖๑๓๐๐๐๑๑๒ นายชินวร รัตนตรัยวงค์ 
๖๑๓๐๐๐๑๑๓ นางสาวอัซมาวี อิแอ 
๖๑๓๐๐๐๑๑๔ นายสอ งานจัตุรัส 
๖๑๓๐๐๐๑๑๕ นายเอกราช เทพหนู 
๖๑๓๐๐๐๑๑๖ นายชัยสิทธ ิ วังสีคุณ 
๖๑๓๐๐๐๑๑๗ นายวีรพร สัมฤทธิ์วิริยะกุล 
๖๑๓๐๐๐๑๑๘ นายพงษ์พัฒน ์ พลศรี 
๖๑๓๐๐๐๑๑๙ นายกิตติ์ธเนศ บุตดา 
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๖๑๓๐๐๐๑๒๐ นางสาวทิพวัลย ์ อินใจ 
๖๑๓๐๐๐๑๒๑ นางสาวฐิตารีย ์ แพนเดช 
๖๑๓๐๐๐๑๒๒ นายมารุต เกยูรวงศ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๒๓ ว่าที่ร้อยโทจิระณัฏฐ์ จั่นอาจ 
๖๑๓๐๐๐๑๒๔ นางสาวลดารัตน ์ ทาริวงศ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๒๕ นายทนงศักดิ ์ สดใส 
๖๑๓๐๐๐๑๒๖ นางสาวสาวิตร ี ทวิชสังข ์
๖๑๓๐๐๐๑๒๗ นายศรัณย์ พงษ์สาล ี
๖๑๓๐๐๐๑๒๘ นายอดิศักดิ์ เบ้านาวา 
๖๑๓๐๐๐๑๒๙ นายเสฏฐนันท ์ จ าเนียรกุล 
๖๑๓๐๐๐๑๓๐ นางสาวกรณิศ ท้วมทองดี 
๖๑๓๐๐๐๑๓๑ นางสาวสิรภัทร ปิยะเวช 
๖๑๓๐๐๐๑๓๒ นายพัชร หงสยาภรณ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๓๓ นางสาวกัญญาณี พัตตานนท ์
๖๑๓๐๐๐๑๓๔ นายธีรศักดิ์ ไชยพล 
๖๑๓๐๐๐๑๓๕ นางสาวพิมพ์ปวีณ ์ เสวตไอยาราม 
๖๑๓๐๐๐๑๓๖ นายกฤษวัชร์ เจริญกิจสุพัฒน์ 
๖๑๓๐๐๐๑๓๗ นางสาวชนากานต์ หนูพริก 
๖๑๓๐๐๐๑๓๘ นายถิรายุ จันทร์ด า 
๖๑๓๐๐๐๑๓๙ นางสาวรัตติยา สวัสดิ์ผล 
๖๑๓๐๐๐๑๔๐ นางสาววชิรา จันต๊ะคาด 
๖๑๓๐๐๐๑๔๑ นางสาวปิยะนัฐ ปีอาทิตย์ 
๖๑๓๐๐๐๑๔๒ นางสาวปรานต ์ สิทธิชัย 
๖๑๓๐๐๐๑๔๓ นางสาวประทุมวรรณ เทียมเท่าเกิด 
๖๑๓๐๐๐๑๔๔ นางสาวแพรวพรรณ ร่วมทอง 
๖๑๓๐๐๐๑๔๕ นางสาวปัทมาลัย วงศ์ปิง 
๖๑๓๐๐๐๑๔๖ นายสุรศักดิ์ เผือกจีน 
๖๑๓๐๐๐๑๔๗ นางสาวปณิตา ศรีจ านงค์ 
๖๑๓๐๐๐๑๔๘ นางสาวณัฐณิชา ทรัพย์เกิด 
๖๑๓๐๐๐๑๔๙ นางสาวสมฤทัย อรัญชัย 
๖๑๓๐๐๐๑๕๐ นางสาวชุติมา ขุนประจวบ 
๖๑๓๐๐๐๑๕๑ นายบวรฉัตร จ าปานลิ 
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๖๑๓๐๐๐๑๕๒ นางสาวนฐกร เจริญรักษ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๕๓ นายทศธรรม แนวบรรทัด 
๖๑๓๐๐๐๑๕๔ นางสาวทิพย์ลักษณ ์ นาเคณ 
๖๑๓๐๐๐๑๕๕ นายกิติพันธ ์ จึงสงวนสิทธิ ์
๖๑๓๐๐๐๑๕๖ นางสาวอณิสรา สมนุช 
๖๑๓๐๐๐๑๕๗ นางสาววาสิฏฐ ี นิลัมภะ 
๖๑๓๐๐๐๑๕๘ นางสาวปนัดดา ทองจันทึก 
๖๑๓๐๐๐๑๕๙ นายกัญจน์อธิช กานต์ธนวรานนท ์
๖๑๓๐๐๐๑๖๐ นางสาวพิชชาภา ราชพรหมมา 
๖๑๓๐๐๐๑๖๑ นางสาวบุษญา จันทรวิสุทธิ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๖๒ นางสาวนงภัค พุทธกาล 
๖๑๓๐๐๐๑๖๓ นายอัครวิธ จิตตานุปกรณ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๖๔ นายธรรมจักร ฟักสุวรรณ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๖๕ นางสาวพัชราพรรณ โพธิบัณฑิต 
๖๑๓๐๐๐๑๖๖ นางสาวอังสณา มหาธนกุล 
๖๑๓๐๐๐๑๖๗ นายณัฐพล จันทร์โท 
๖๑๓๐๐๐๑๖๘ นางสาวอริศรา ศรีทองเย็น 
๖๑๓๐๐๐๑๖๙ นางสาวมนสิการ สุระชิต 
๖๑๓๐๐๐๑๗๐ นางสาวนิศาชล พุทธารักษ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๗๑ นางสาวจินดา ประสิทธิ์พันธุ ์
๖๑๓๐๐๐๑๗๒ นายพฤกษ์ บุญเลี้ยง 
๖๑๓๐๐๐๑๗๓ นางสาวเสาวคนธ ์ อาจปักษา 
๖๑๓๐๐๐๑๗๔ นางสาววันทนีย ์ ล่าแยง 
๖๑๓๐๐๐๑๗๕ นายณัฐพงศ ์ สีเสมอ 
๖๑๓๐๐๐๑๗๖ นายพลช ไพรีพินาศ 
๖๑๓๐๐๐๑๗๗ นางสาวศศิญา หมาดนุ้ย 
๖๑๓๐๐๐๑๗๘ นางสาวสุลาวรรณ พันธุศร ี
๖๑๓๐๐๐๑๗๙ นางสาวศิริภรณ์ โฮ้ไทย 
๖๑๓๐๐๐๑๘๐ นางสาวศิริวรรณ รุ่งชนะกิจ 
๖๑๓๐๐๐๑๘๑ นายกานต ์ เจิมพวงผล 
๖๑๓๐๐๐๑๘๒ นายฐนิตพันธุ ์ สังข์สุวรรณ 
๖๑๓๐๐๐๑๘๓ นายพีรชัย ทรงก าพล 
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๖๑๓๐๐๐๑๘๔ นางสาววิชิดา วิสมิตะนันท ์
๖๑๓๐๐๐๑๘๕ นางสาวชนม์ณกานต์ โรจน์วิมลการ 
๖๑๓๐๐๐๑๘๖ นายพีรพัฒน ์ มงคลหัตถี 
๖๑๓๐๐๐๑๘๗ นางสาวชฎาพร พงษ์ไพบูลย ์
๖๑๓๐๐๐๑๘๘ นางสาวพัชยา นารักษ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๘๙ นางสาวกัลยา ศิริถาวรวงศ์ 
๖๑๓๐๐๐๑๙๐ นางสาวธัญจิรา ปันยารชุน 
๖๑๓๐๐๐๑๙๑ นางสาวสุณิษา แดนธาน ี
๖๑๓๐๐๐๑๙๒ นายศุภชัย นาถาดทอง 
๖๑๓๐๐๐๑๙๓ นางสาวตรองกมล ขีดวัน 
๖๑๓๐๐๐๑๙๔ นางสาวพิมพ์นิภา ศรีส าอางค์ 
๖๑๓๐๐๐๑๙๕ นางสาวแพรวพรรณ ชัยพร 
๖๑๓๐๐๐๑๙๖ นางสาวอมรรัตน์ สุนทร 
๖๑๓๐๐๐๑๙๗ นายรัฐกร ยอดปัญญา 
๖๑๓๐๐๐๑๙๘ นางสาวนฤมล สมกูล 
๖๑๓๐๐๐๑๙๙ นางสาวชุติรัตน ์ พลค า 
๖๑๓๐๐๐๒๐๐ นายธีรพงษ ์ มีค า 
๖๑๓๐๐๐๒๐๑ นายบพิตร พรหมสิทธิ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๐๒ นายธนทัต ภู่วรรณะ 
๖๑๓๐๐๐๒๐๓ นายทนงศักดิ ์ อนุสาร 
๖๑๓๐๐๐๒๐๔ นายพลกฤษ ลิ่มสกุลไพศาล 
๖๑๓๐๐๐๒๐๕ นางสาววลัยลักษณ ์ นิลก าแหง 
๖๑๓๐๐๐๒๐๖ นางสาวจุติพร มณีนิล 
๖๑๓๐๐๐๒๐๗ นางสาววิภาวด ี ดีสนั่น 
๖๑๓๐๐๐๒๐๘ นายภาณพ พงษ์วิจิตร 
๖๑๓๐๐๐๒๐๙ นางสาววราพร ไวนฤนาท 
๖๑๓๐๐๐๒๑๐ นางสาวอภิชญา ใจดี 
๖๑๓๐๐๐๒๑๑ นางสาวบุญญาพร บรรพหาร 
๖๑๓๐๐๐๒๑๒ นางเก็จชณัฐ แก้วไพรัช 
๖๑๓๐๐๐๒๑๓ นายนฤปนาถ แก้วมงคลชัย 
๖๑๓๐๐๐๒๑๔ นางสาวกรวีร์ ปิยธรรมวงศ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๑๕ นางสาวอาริยา อุปชิน 
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๖๑๓๐๐๐๒๑๖ นายธรรมรินทร์ ญาณสุธ ี
๖๑๓๐๐๐๒๑๗ นางสาวชลิดา โพธิ์สะอาด 
๖๑๓๐๐๐๒๑๘ นายสมศักดิ์ ทองสร้อย 
๖๑๓๐๐๐๒๑๙ นายจิราวุธ มณีบางกา 
๖๑๓๐๐๐๒๒๐ นายปวริศร์ สุทธิบูลย ์
๖๑๓๐๐๐๒๒๑ นางสาวธรารินทร์ บุญสีห์สรโชต ิ
๖๑๓๐๐๐๒๒๒ นางสาวพิมวดี ทองประชุม 
๖๑๓๐๐๐๒๒๓ นางสาวพรนรี ถาวร 
๖๑๓๐๐๐๒๒๔ นางสาวสุนิสา รักษา 
๖๑๓๐๐๐๒๒๕ นางสาวเกศมณี แสงทอง 
๖๑๓๐๐๐๒๒๖ นายฐิติพงศ ์ อร่ามทอง 
๖๑๓๐๐๐๒๒๗ นายค้ าจุน บุญมา 
๖๑๓๐๐๐๒๒๘ นางสาวกฤตชญา นวลฟ ู
๖๑๓๐๐๐๒๒๙ นายณัชภูม ิ มีบัณฑิต 
๖๑๓๐๐๐๒๓๐ นางสาวทัศนีย ์ ก่อเกียรติไพศาล 
๖๑๓๐๐๐๒๓๑ นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมเลิศสกุล 
๖๑๓๐๐๐๒๓๒ นางดวงธิดา บริพันธ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๓๓ นายบรรเจิด พูลสวัสดิ ์
๖๑๓๐๐๐๒๓๔ นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก 
๖๑๓๐๐๐๒๓๕ นายเฉลิมพล สง่า 
๖๑๓๐๐๐๒๓๖ นางสาวพรลดา สวัสดี 
๖๑๓๐๐๐๒๓๗ จ่าสิบต ารวจพชร แสงอรุณ 
๖๑๓๐๐๐๒๓๘ นายพัฒนพงศ์ พานทอง 
๖๑๓๐๐๐๒๓๙ นายธนกฤต บุณยาดิศัย 
๖๑๓๐๐๐๒๔๐ นายธิต ิ หนูรัตน์ 
๖๑๓๐๐๐๒๔๑ นางสาวนันทน์ิภา ธาน ี
๖๑๓๐๐๐๒๔๒ นางสาวนิโลบล หาแก่น 
๖๑๓๐๐๐๒๔๓ นางสาวไอศิการ์ มะธุระ 
๖๑๓๐๐๐๒๔๔ นางสาวเสาวรส พลเที่ยง 
๖๑๓๐๐๐๒๔๕ นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณประดิษฐ 
๖๑๓๐๐๐๒๔๖ นางสาวหนึ่งฤทัย สุนทรพงษ ์
๖๑๓๐๐๐๒๔๗ นางสาวมนัสว ี แสนรักษ์ 
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๖๑๓๐๐๐๒๔๘ นายพงศธร จิตนา 
๖๑๓๐๐๐๒๔๙ นางสาวณัฐสุดา พลชา 
๖๑๓๐๐๐๒๕๐ นายชยพล ภูนิคม 
๖๑๓๐๐๐๒๕๑ นายไพฑูรย ์ มุนินทรวัฒน ์
๖๑๓๐๐๐๒๕๒ นางสาวธารญา โพธิ์กลิ่น 
๖๑๓๐๐๐๒๕๓ นางสาวธัณญ์ณัฏฐา วงศ์ศรีนาค 
๖๑๓๐๐๐๒๕๔ นายปฐมะ พงษ์ปฐม 
๖๑๓๐๐๐๒๕๕ นางสาวสุพัตรา โคตรศรีวงษ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๕๖ นายจิรเชษฐ์ แสงสุข 
๖๑๓๐๐๐๒๕๗ นางสาวนันทวนั เครือฟัก 
๖๑๓๐๐๐๒๕๘ นายธวัชชัย จันที 
๖๑๓๐๐๐๒๕๙ นายเสฐียรพงษ์ แดงสงวนสุข 
๖๑๓๐๐๐๒๖๐ นายณัฐพงศ ์ เกตุก าพล 
๖๑๓๐๐๐๒๖๑ นายสราวุฒ ิ บุญทอง 
๖๑๓๐๐๐๒๖๒ นายธนพล ปัญญาสาร 
๖๑๓๐๐๐๒๖๓ นางสาวชฎารัตน ์ ทองรุต 
๖๑๓๐๐๐๒๖๔ นางสาวสุนทร ี สังข์แก้ว 
๖๑๓๐๐๐๒๖๕ นายจิระยุทธ รจพจน์ 
๖๑๓๐๐๐๒๖๖ นางสาวกุลธิดา สุรวาท 
๖๑๓๐๐๐๒๖๗ นายภาคภูมิ ช านาญกิจ 
๖๑๓๐๐๐๒๖๘ นางสาวนภัสชล วิชัยธนพัฒน ์
๖๑๓๐๐๐๒๖๙ นางสาวปัทมา หมีปาน 
๖๑๓๐๐๐๒๗๐ นางสาวฐิติยา ศิริสม 
๖๑๓๐๐๐๒๗๑ นายมาโนชญ ์ นันทมนตร ี
๖๑๓๐๐๐๒๗๒ นางสาวกนกอร สวนานสุรณ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๗๓ นายศาศวัต ทองสีด า 
๖๑๓๐๐๐๒๗๔ นางศิริรัตน์ จันทร์ตรี 
๖๑๓๐๐๐๒๗๕ นายภูผา เกิดสนอง 
๖๑๓๐๐๐๒๗๖ นางสาวทัดสุดา ปะระมัสโส 
๖๑๓๐๐๐๒๗๗ นายพลเพชร ประเสริฐสังข์ 
๖๑๓๐๐๐๒๗๘ นายก้องชาต ิ สิงหปุณณภัทร 
๖๑๓๐๐๐๒๗๙ นายชนะศักดิ์ ศรีแก้วทุม 
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๖๑๓๐๐๐๒๘๐ นางสาวนิสานาถ วรสุทธิ์พิศาล 
๖๑๓๐๐๐๒๘๑ นางสาวนวลพรรณ ทองชื่น 
๖๑๓๐๐๐๒๘๒ นายพงศกร พิมพ์ตา 
๖๑๓๐๐๐๒๘๓ นางสาวศิริวรรณ บุญฤทธิ์ 
๖๑๓๐๐๐๒๘๔ นายศรัณย์ ณ พัทลุง 
๖๑๓๐๐๐๒๘๕ นางสาวณัฐธิดา ศิริวัฒน์ 
๖๑๓๐๐๐๒๘๖ นางสาวธนภรณ์ แสงทอง 
๖๑๓๐๐๐๒๘๗ นางสาวรัตนาภรณ์ กลิ่นสังข ์
๖๑๓๐๐๐๒๘๘ นางสาววิชชญาณ์พร สุวอาภาพัชร์ 
๖๑๓๐๐๐๒๘๙ นายพิธิวัฒน ์ นงค์โพธิ ์
๖๑๓๐๐๐๒๙๐ นายธนชล สุทธสุวรรณ 
๖๑๓๐๐๐๒๙๑ นางสาวพัชราภรณ์ เกิดสิน 
๖๑๓๐๐๐๒๙๒ นางสาวรัชฎา เนื้อนาค 
๖๑๓๐๐๐๒๙๓ นางสาวตวงพร พิมเพราะ 
๖๑๓๐๐๐๒๙๔ นายรังสิมันตุ ์ กลิ่นทอง 
๖๑๓๐๐๐๒๙๕ นางสาวรตพร ชะเอม 
๖๑๓๐๐๐๒๙๖ นายชาคริต เงินมาก 
๖๑๓๐๐๐๒๙๗ นายสิทธ ิ อาษากิจ 
๖๑๓๐๐๐๒๙๘ นางสาวกุลณัฐฐา ศรณรินทร์ 
๖๑๓๐๐๐๒๙๙ นางสาวณัฐสรัลพร ปิยดนัยวุฒิกุล 
๖๑๓๐๐๐๓๐๐ นางสาวเพ็ญศิริ สมศักดิ์ 
๖๑๓๐๐๐๓๐๑ นางสาวปาริฉัตร อาวุธ 
๖๑๓๐๐๐๓๐๒ นายวิสิฎฐ ์ กาญจนพรหม 
๖๑๓๐๐๐๓๐๓ นายสถาพร วรรณราช 
๖๑๓๐๐๐๓๐๔ นายชณัทพัฒน ์ นรนายา 
๖๑๓๐๐๐๓๐๕ นางสาวอิศราภรณ์ ทิพย์เนตร 
๖๑๓๐๐๐๓๐๖ นางสาวกัญญรส อึ๊งโสภาพงษ ์
๖๑๓๐๐๐๓๐๗ นางสาวธัญรดี โฉมศรี 
๖๑๓๐๐๐๓๐๘ นายฆโนทัย เดชะเทศ 
๖๑๓๐๐๐๓๐๙ นางสาวฐศิรกุล อัครบวร 
๖๑๓๐๐๐๓๑๐ นายทรงศักดิ์ ทรัพย์สิน 
๖๑๓๐๐๐๓๑๑ นางสาวอารญา เกิดเทวา 
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๖๑๓๐๐๐๓๑๒ นายปิยพงศ ์ โยเทวะ 
๖๑๓๐๐๐๓๑๓ นางสาวสิริกาญจน ์ ไชยกมลโรจน ์
๖๑๓๐๐๐๓๑๔ นายศิรวัจน์ ลิ้มวรวรรธน์ 
๖๑๓๐๐๐๓๑๕ นางสาวอัญชนา ชัยศร 
๖๑๓๐๐๐๓๑๖ นายธนาเกียรติ คงคา 
๖๑๓๐๐๐๓๑๗ นางสาววิรัญยา กาพย์แก้ว 
๖๑๓๐๐๐๓๑๘ นายชนะโชค ศรีอนุสรณ์ชัย 
๖๑๓๐๐๐๓๑๙ นางสาวแพรวพรรณ ค าโพธิ์ 
๖๑๓๐๐๐๓๒๐ นางสาวสุพัตรา พัวไพบูลย์วงศ ์
๖๑๓๐๐๐๓๒๑ นายรัตน์ดนัย ชัยวงศ์ 
๖๑๓๐๐๐๓๒๒ นางสาวเพชราพรรณ สุสินธุ ์
๖๑๓๐๐๐๓๒๓ นายปานเทพ สวัสดี 
๖๑๓๐๐๐๓๒๔ นายพงษ์พัฒน ์ หาญเชิงชัย 
๖๑๓๐๐๐๓๒๕ นายศรนรินทร์ ทินบุตร 
๖๑๓๐๐๐๓๒๖ นายประวิทย ์ อิ่นติ๊บ 
๖๑๓๐๐๐๓๒๗ นางสาวกรมน ภู่เพชร 
๖๑๓๐๐๐๓๒๘ นางสาวอัญวีณ์ สินธุพุฒิพงศ ์
๖๑๓๐๐๐๓๒๙ นางสาวพุทธิตา จันทร์สว่าง 
๖๑๓๐๐๐๓๓๐ นางสาวจุฑามาส รามทอง 
๖๑๓๐๐๐๓๓๑ นางสาวนันทพร โชตน์รุ่งเรือง 
๖๑๓๐๐๐๓๓๒ นายยศธนันทน ์ ทัศนภักด ี
๖๑๓๐๐๐๓๓๓ นางสาวปพิชญา กลิ่นจิตโต 
๖๑๓๐๐๐๓๓๔ นางสาวกนกอร อนันต์อาชญาสิทธิ ์
๖๑๓๐๐๐๓๓๕ นางสาวนพวรรณ ค าปวง 
๖๑๓๐๐๐๓๓๖ นางสาวอาภัสรา พลอยระย้า 
๖๑๓๐๐๐๓๓๗ นางสาวกฤชอร พิมพ์จ่อง 
๖๑๓๐๐๐๓๓๘ สิบต ารวจเอกนภรัตน์ ชยเศรษฐ์มนตรี 
๖๑๓๐๐๐๓๓๙ นางสาวปริยฉัตร ทัศแก้ว 
๖๑๓๐๐๐๓๔๐ นางสาวปวฎา นรธิปเดชากิจ 
๖๑๓๐๐๐๓๔๑ นางสาวณัฏฐิฏา รุ่งเรืองรัญญ์ 
๖๑๓๐๐๐๓๔๒ นางสาวรัชนีกร ศรีพรม 
๖๑๓๐๐๐๓๔๓ นางสาวอุษมล ลุนส าโรง 



๑๒ 
 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
๖๑๓๐๐๐๓๔๔ นางสาวกฤตยา ตรีนัย 
๖๑๓๐๐๐๓๔๕ นายบุรินทร ์ แปะด า 
๖๑๓๐๐๐๓๔๖ นายสุธ ี ศรีเฉลิม 
๖๑๓๐๐๐๓๔๗ นายจักรกฤษณ์ อุตโม 
๖๑๓๐๐๐๓๔๘ นางสาวพนิดา เรียบส าเร็จ 
๖๑๓๐๐๐๓๔๙ นางสาวนิภาพร ก้างออนตา 
๖๑๓๐๐๐๓๕๐ นายชนนิทร ์ ธนาสุนทรารัตน ์
๖๑๓๐๐๐๓๕๑ นายวีรภัทร จุมพล 
๖๑๓๐๐๐๓๕๒ นางสาววรวีร์ ภิรมย์วีระดล 
๖๑๓๐๐๐๓๕๓ นางสาวอัจฉราภรณ์ ไพรสณฑ์ 
๖๑๓๐๐๐๓๕๔ นางสาวศรัญญา มุราชัย 
๖๑๓๐๐๐๓๕๕ นางสาวชิตา ธรรมสกุลปัญญา 
๖๑๓๐๐๐๓๕๖ นายปราชญา หนูน้อย 
๖๑๓๐๐๐๓๕๗ นายบุญยงค ์ ชารี 
๖๑๓๐๐๐๓๕๘ นางสาวทิพวรรณ อัฐนาค 

 ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ประกาศตามข้อมูล 
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม 
และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า  
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่า
เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

 ส าหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 
ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดน าหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ เมื่อส านักงาน ก.พ. ตรวจสอบแล้ว และปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ส านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป  
หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในคร้ังนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 (ลงชื่อ) เมธินี  เทพมณี 
 (นางเมธินี เทพมณี) 
 เลขาธิการ ก.พ. 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายธีรวัจน์  พวงรอด) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑ 
 


