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 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที ่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ. นั้น  

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 
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๖๕๔๑๑๐๐๐๑ นายอัคคเดช ประทีปแก้ว 
๖๕๔๑๑๐๐๐๒ นางสาวอรชุมา กลิ่นจิตโต 
๖๕๔๑๑๐๐๐๓ นางสาวธัญชนก นุชสุภาพ 
๖๕๔๑๑๐๐๐๔ นางสาวภัทรมน มหาสุข 
๖๕๔๑๑๐๐๐๕ นางสาวกิตติพร ถิระโคตร 
๖๕๔๑๑๐๐๐๖ นางสาวภัทราพร คำจินดา 
๖๕๔๑๑๐๐๐๗ นายชยาภพ ภูมิเหล่าแจ้ง 
๖๕๔๑๑๐๐๐๘ นางสาวนันทนัช คมกฤช 
๖๕๔๑๑๐๐๐๙ นางสาวณัฐนันท์ ดิษแพร 
๖๕๔๑๑๐๐๑๐ นางสาวอัฐภิญญา คงคา 
๖๕๔๑๑๐๐๑๑ นางสาวเจนนินทร์ สารีคำ 
๖๕๔๑๑๐๐๑๒ นางสาวจุฬาลักษณ์ นาคศรีจันทร์ 
๖๕๔๑๑๐๐๑๓ นางสาววลีรัตน ์ ทองอินทร์ 
๖๕๔๑๑๐๐๑๔ นางสาวศิรินภา เจนศิริสกุล 
๖๕๔๑๑๐๐๑๕ นางสาวภัสวัน เณรบำรุง 
๖๕๔๑๑๐๐๑๖ นางสาวธัญญลักษณ์ เจียรละม่อม 
๖๕๔๑๑๐๐๑๗ นายชัยทัต รัตนภักด ี
๖๕๔๑๑๐๐๑๘ นางสาวปุณิกา พัฒนกุล 
๖๕๔๑๑๐๐๑๙ นายพุฒิพล นาคะรังษี 
๖๕๔๑๑๐๐๒๐ นายธนะพันธ์ เหลืออัมพร 
๖๕๔๑๑๐๐๒๑ นางสาวกานต์พิชชา ทองเสน 
๖๕๔๑๑๐๐๒๒ นางสาวชนาภา บำรุงชัย 
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๖๕๔๑๑๐๐๒๓ นางสาวสินีนาฏ พลวิชัย 
๖๕๔๑๑๐๐๒๔ นางสาวกันธิชา กันธวัง 
๖๕๔๑๑๐๐๒๕ นางสาวอัจฉราวดี ทองอ่อน 
๖๕๔๑๑๐๐๒๖ นายภัทรวิทย์ กระโจมทอง 
๖๕๔๑๑๐๐๒๗ นายอภินันท์ ธรรมคุณ 
๖๕๔๑๑๐๐๒๘ นางสาววิทิตยา รักษ์ศรี 
๖๕๔๑๑๐๐๒๙ นางสาวธนวรรณ พยัคฆ์ทัศน์ 
๖๕๔๑๑๐๐๓๐ นางสาวธัญรัชต์ อธิจารุเดช 
๖๕๔๑๑๐๐๓๑ นางสาวภัทรพร ชุติเนตร 
๖๕๔๑๑๐๐๓๒ นางสาวกุลจิรา กิ่งวิชิต 
๖๕๔๑๑๐๐๓๓ นางสาวจันทิรา ฉิมเลิศ 
๖๕๔๑๑๐๐๓๔ นายพันธุ์วิทย์ ลิ่มศิลา 
๖๕๔๑๑๐๐๓๕ นายจาตุรนต์ บุญช่วย 
๖๕๔๑๑๐๐๓๖ นางสาววิชชุดา วัฒนาสันติกุล 
๖๕๔๑๑๐๐๓๗ นางสาวชุติมา โฮมวงศ์ 
๖๕๔๑๑๐๐๓๘ นายชยพัสตร์ ชยเศรษฐ์มนตรี 
๖๕๔๑๑๐๐๓๙ นายธนพล เรืองนาม 
๖๕๔๑๑๐๐๔๐ นางสาววนัชพร อมรองอาจ 
๖๕๔๑๑๐๐๔๑ นายชัยการ จงวัฒนศิริ 
๖๕๔๑๑๐๐๔๒ นายณัฐพล อยู่ประยูร 
๖๕๔๑๑๐๐๔๓ นายภูวนาถ บุญมี 
๖๕๔๑๑๐๐๔๔ นางสาวณัฐชยา ปัญญาใจ 
๖๕๔๑๑๐๐๔๕ นางสาวลลิดา กาวสกุล 
๖๕๔๑๑๐๐๔๖ นายทรงพล เพชรพลอย 
๖๕๔๑๑๐๐๔๗ นางสาวณัฐกานต์ สรรค์ศุภศิริกุล 
๖๕๔๑๑๐๐๔๘ นางสาวกวินดา เสถียรกานนท์ 
๖๕๔๑๑๐๐๔๙ นางสาวสุขสันต์ จันทร์งาม 
๖๕๔๑๑๐๐๕๐ นายน่านนที ธรรมปัญญา 
๖๕๔๑๑๐๐๕๑ นางสาวขวัญศินีย์ เบ็ญหีม 
๖๕๔๑๑๐๐๕๒ นางสาวจิณัฐตา ทองปิ่นแก้ว 
๖๕๔๑๑๐๐๕๓ นางสาวอมรรัตน์ แสงหาชัย 
๖๕๔๑๑๐๐๕๔ นางสาวสุธิดา เงินยวง 
๖๕๔๑๑๐๐๕๕ นางสาวจันทร์เกตุ เพ็งพานิช 
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๖๕๔๑๑๐๐๕๖ นางสาวอุทัยวรรณ มูลพันธุ์ 
๖๕๔๑๑๐๐๕๗ นายต้นตระการ ตั้งบริบูรณ์สุข 
๖๕๔๑๑๐๐๕๘ นายชัยกร ชัยสวัสดิ ์
๖๕๔๑๑๐๐๕๙ นายจักรพันธ์ จันละมูล 
๖๕๔๑๑๐๐๖๐ นางสาวเดือนเพชร วิชชุลดา 
๖๕๔๑๑๐๐๖๑ นางสาวแก้วกาญจน์ ธนวัฒนากร 
๖๕๔๑๑๐๐๖๒ นางสาวอัญชลี เรืองเดช 
๖๕๔๑๑๐๐๖๓ นางสาวจิณณ์ณิชา สุคำวังชัยภักดิ์ 
๖๕๔๑๑๐๐๖๔ นายอธิษฐ์ รัตนเดช 
๖๕๔๑๑๐๐๖๕ นางสาวกิ่งกมล นกงาม 
๖๕๔๑๑๐๐๖๖ นางสาวดวงกมล ปรุงวิทยา 
๖๕๔๑๑๐๐๖๗ นายอมรวัฒน์ ภูมิเกษมศักดิ์ 
๖๕๔๑๑๐๐๖๘ นางสาวกฤติกา ไกรเดช 
๖๕๔๑๑๐๐๖๙ นางสาวศุภางค์ ศรีประโพธ 
๖๕๔๑๑๐๐๗๐ นางสาวนัยน์ปพร สุภากรณ์ 
๖๕๔๑๑๐๐๗๑ นางสาวบุศรินทร์ อักบัดอาลี 
๖๕๔๑๑๐๐๗๒ นางสาวรัตตรินทร์ รักคำ 
๖๕๔๑๑๐๐๗๓ นายภัทรพงศ์ ซื่อเกียรติขจร 
๖๕๔๑๑๐๐๗๔ นางสาวสุติกาญจน์ ศรีมุข 
๖๕๔๑๑๐๐๗๕ นางสาวอรศิริ อินริ้ว 
๖๕๔๑๑๐๐๗๖ นางสาวลดานันท์ มั่นคง 
๖๕๔๑๑๐๐๗๗ นายกัมพล วงษ์ซีวะสกุล 
๖๕๔๑๑๐๐๗๘ นางสาวกมลวรรณ มั่นด ี
๖๕๔๑๑๐๐๗๙ นางสาวชินนภา รบไว 
๖๕๔๑๑๐๐๘๐ นางสาววลัยทิพย์ กิจขันธ์ 
๖๕๔๑๑๐๐๘๑ นางสาวชัญญพัชร์ ตันม ี
๖๕๔๑๑๐๐๘๒ นางสาวอภิญญา สิงโสภา 
๖๕๔๑๑๐๐๘๓ นางสาวนัฐธิดา สารสวัสดิ ์
๖๕๔๑๑๐๐๘๔ นางสาวภัคภัสสร์กัญญ์ สมวงศ ์
๖๕๔๑๑๐๐๘๕ นางสาวขวัญลดา สุวรรณผ่อง 
๖๕๔๑๑๐๐๘๖ นางสาวปภาวรินท์ อารมย์ดี 
๖๕๔๑๑๐๐๘๗ นางสาวสุภัสสร จอกแก้ว 
๖๕๔๑๑๐๐๘๘ นางสาวนัยนา มาประจง 
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๖๕๔๑๑๐๐๘๙ นางสาวอมริณี เลิกนอก 
๖๕๔๑๑๐๐๙๐ นายณฐกร หาญประสิทธิ์ 
๖๕๔๑๑๐๐๙๑ นางสาวสุพัตรา คุ้มถิ่นแก้ว 
๖๕๔๑๑๐๐๙๒ นางสาวทิวากร แสร์สุวรรณ 
๖๕๔๑๑๐๐๙๓ นายจิรวัฒน์ เพชรชำนาญ 
๖๕๔๑๑๐๐๙๔ นายวรฉัตร ใหญ่สว่าง 
๖๕๔๑๑๐๐๙๕ นางสาวสุคนทิพย์ พูลสุข 
๖๕๔๑๑๐๐๙๖ นางสาวนภาพร ธะระณีวัฒน์ 
๖๕๔๑๑๐๐๙๗ นางสาวภัคจิรา เอกศิริ 
๖๕๔๑๑๐๐๙๘ นางสาวภัททิยา แสงโพธิ์ 
๖๕๔๑๑๐๐๙๙ นายธัญญะ จูงาม 
๖๕๔๑๑๐๑๐๐ นางสาวโสภีธิดา คำมา 
๖๕๔๑๑๐๑๐๑ นางสาวชนินันท์ บรรเทากิจ 
๖๕๔๑๑๐๑๐๒ นางสาวณัฐธิชา ศรีสุกใส 
๖๕๔๑๑๐๑๐๓ นางสาววรลักษณ์ แสงธาราทิพย์ 
๖๕๔๑๑๐๑๐๔ นายวิเชียร ศรีชัยปัญญา 
๖๕๔๑๑๐๑๐๕ นายกิตติ ยุวะเวช 
๖๕๔๑๑๐๑๐๖ นายศุภพิชญ์ มวลตะคุ 
๖๕๔๑๑๐๑๐๗ นางสาวพิชญา หอยสังฆ์ 
๖๕๔๑๑๐๑๐๘ นางสาวกิตติมา สุขนวล 
๖๕๔๑๑๐๑๐๙ นางสาวณิศรา หาญทวีทรัพย์ 
๖๕๔๑๑๐๑๑๐ นางสาวหนึ่่งเดือน วีระสุนทร 
๖๕๔๑๑๐๑๑๑ นายวีระวัฒน์ จิรัญดร 
๖๕๔๑๑๐๑๑๒ นางสาวศิวพร โคปาละสุต 
๖๕๔๑๑๐๑๑๓ นายอภิชาติ ลิ้มเมธี 
๖๕๔๑๑๐๑๑๔ นางสาวปวีณา ประสงค์วัฒนา 
๖๕๔๑๑๐๑๑๕ นางสาววิกานดา สุภาสนันท์ 
๖๕๔๑๑๐๑๑๖ นางสาวกัญจนาภรณ์ ปิยะธรรม 
๖๕๔๑๑๐๑๑๗ นายทัตเทพ เตโชพิทยากูล 
๖๕๔๑๑๐๑๑๘ นายธวัชชัย ไกรศรีวรรธนะ 
๖๕๔๑๑๐๑๑๙ นางสาวกิตติยา ดวงใจ 
๖๕๔๑๑๐๑๒๐ นายณัฐวัฒน์ พงศ์พัชราพันธุ์ 
๖๕๔๑๑๐๑๒๑ นายพงษกรณ์ ทองลิ้ม 
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๖๕๔๑๑๐๑๒๒ นางสาวชมอัชฌา พุกบ้านยาง 
๖๕๔๑๑๐๑๒๓ นายณัฏฐชัย น้อยพิมพ์ 
๖๕๔๑๑๐๑๒๔ นางสาวศศวรรณ กลีบบรรจง 
๖๕๔๑๑๐๑๒๕ นางสาวสิตางค์ พันธุ์ควณิชย์ 
๖๕๔๑๑๐๑๒๖ นายนิติ ลิ่มสถิตคงวิศาล 
๖๕๔๑๑๐๑๒๗ นางชลิดา พลอยประดับ 
๖๕๔๑๑๐๑๒๘ นางสาวนิชาภา พุ่มจิตร 
๖๕๔๑๑๐๑๒๙ นางสาวชุติมา พลสาร 
๖๕๔๑๑๐๑๓๐ นายพิทักษ์ สุขสุราษฎร์ 
๖๕๔๑๑๐๑๓๑ นางสาวกัณฑ์ศิษฏ์ฏา กิจวรรณ 
๖๕๔๑๑๐๑๓๒ นายนครินทร์ แก้วศรีงาม 
๖๕๔๑๑๐๑๓๓ นายมัตตัญญู แจ้งโถง 
๖๕๔๑๑๐๑๓๔ นางสาวสุรดา คล้ายสุริยา 
๖๕๔๑๑๐๑๓๕ นายวชิรศักดิ์ ติยะวิสุทธิ์ศรี 
๖๕๔๑๑๐๑๓๖ นางสาววราภรณ์ ยิ่งยวด 
๖๕๔๑๑๐๑๓๗ นางสาวอัษรา ปุคคละนันทน์ 
๖๕๔๑๑๐๑๓๘ นายอานนท์ ไกรป๊อก 
๖๕๔๑๑๐๑๓๙ นายอรรณพ นับถือดี 
๖๕๔๑๑๐๑๔๐ นางสุนิษา ชุติมานุกูล 
๖๕๔๑๑๐๑๔๑ นางสาวดวงใจ เย็นจิตร 
๖๕๔๑๑๐๑๔๒ นางสาวทักษพร แก้วนนท์ 
๖๕๔๑๑๐๑๔๓ นายชวิศ คล้ายวิมุต ิ
๖๕๔๑๑๐๑๔๔ นายชวนันท์ ศรีอุทุมพร 
๖๕๔๑๑๐๑๔๕ นางสาววศินี สุภา 
๖๕๔๑๑๐๑๔๖ นางสาวศศิพร รัตนสุภา 
๖๕๔๑๑๐๑๔๗ นางสาวฐิตยาภรณ์ ลี้เรืองศรี 
๖๕๔๑๑๐๑๔๘ นางสาวณัฏฐิณิชชา ภิญโญ 
๖๕๔๑๑๐๑๔๙ นางสาวศุธินี บุนนาค 
๖๕๔๑๑๐๑๕๐ นางสาวกุลวดี คณาวิทยา 
๖๕๔๑๑๐๑๕๑ นางสาวพลอยไพลิน โชคสวัสดิ ์
๖๕๔๑๑๐๑๕๒ นางสาวเสาวลักษณ์ โมสิกมาศ 
๖๕๔๑๑๐๑๕๓ นางสาวพัชราพร กิมเหลือง 
๖๕๔๑๑๐๑๕๔ นายปิติพงศ์ บุปผไชย 
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๖๕๔๑๑๐๑๕๕ นายวรกฤต ชื่นจิตต์ 
๖๕๔๑๑๐๑๕๖ นางสาวพิมพรใจ ชัยนรานนท์ 
๖๕๔๑๑๐๑๕๗ นางสาวสตพร จุลช ู
๖๕๔๑๑๐๑๕๘ นางสาวอารยา ตรีสารศรี 
๖๕๔๑๑๐๑๕๙ นางสาวยศวดี เพ็ญศิริวรทรัพย์ 
๖๕๔๑๑๐๑๖๐ นางสาวธราภรณ์ อริยะพงศ์ 
๖๕๔๑๑๐๑๖๑ นางสาวกุลฑรีย์ สุวรรณภูม ิ
๖๕๔๑๑๐๑๖๒ นายปรัตถกร แสงแก้ว 
๖๕๔๑๑๐๑๖๓ นางสาวอารัชพร กระตุดเงิน 
๖๕๔๑๑๐๑๖๔ นางสาวเกวลี ศรีนคร 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศ
ตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที ่ผ ู ้สมัครสอบได้ร ับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู ้ที ่ม ีคุณสมบัติทั ่วไป  
ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏ
ภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ หรือไม่เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. 
หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบ
รายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น  

 สำหรับผู ้ที ่สมัครสอบภายในวันที ่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไว้แล้ว แต่ไม่มีช ื ่อเป็นผู ้สมัคร
สอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า 
เป็นผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป  
ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                      (ลงชื่อ)     ปยิวัฒน์  ศิวรักษ ์
 (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ)์ 
  เลขาธิการ ก.พ. 

 สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวชุตินันท์  ผดุงกิ่งตระกลู) 
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 


