
ประกาศส านักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของส านักงาน ก.พ. 

----------------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รับสมัครสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของส านักงาน ก.พ. นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขันดังต่อไปนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

๖๐๔๐๐๐๐๐๑ นายฐิติกร ด ารงค์พานิช 

๖๐๔๐๐๐๐๐๒ นางสาววีนัส ผลจริต 

๖๐๔๐๐๐๐๐๓ นางสาวสุกัญญา มีสมบัติ 

๖๐๔๐๐๐๐๐๔ นางปภาวรินท์ นาจ าปา 

๖๐๔๐๐๐๐๐๕ นางสาวปวีณา พันธุ์ไพโรจน์ 

๖๐๔๐๐๐๐๐๖ นางสาวเมธินี พันธุ์ไพโรจน์ 

๖๐๔๐๐๐๐๐๗ นางสาวสุมนมิ่ง ค าแก้ว 

๖๐๔๐๐๐๐๐๘ นายธวัชชัย กันหาทุย 

๖๐๔๐๐๐๐๐๙ นางสาวจินตนา เวียงสิมา 

๖๐๔๐๐๐๐๑๐ นางสาวจุไรภรณ์ รื่นเริง 

๖๐๔๐๐๐๐๑๑ นางสาวชฎาพร อรชุน 

๖๐๔๐๐๐๐๑๒ นางสาวญาณิชศา บุญแช่มชู 

๖๐๔๐๐๐๐๑๓ นายธีรวัฒน ์ อ่ าเงิน 

๖๐๔๐๐๐๐๑๔ นางสาวจิราพร ลุยตัน 

๖๐๔๐๐๐๐๑๕ นางสาวปัณณภัสร์ จิรานิธิศาสตร์ 

๖๐๔๐๐๐๐๑๖ นางสาวอรวรางค์ จันทร์เกษม 

๖๐๔๐๐๐๐๑๗ ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ เพ็ญศรี 

๖๐๔๐๐๐๐๑๘ นางสาวธิมาพร สินธวาชีวะ 

๖๐๔๐๐๐๐๑๙ นายบากบั่น แสงประทุม 

๖๐๔๐๐๐๐๒๐ นางสาวศิริพร ธรรมทิกูล 

๖๐๔๐๐๐๐๒๑ นางสาวรัตตรินทร์ เรืองแจ่ม 

  

 

 

 
- ร่าง - 
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เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

๖๐๔๐๐๐๐๒๒ นายกิตติคุณ จิตยานันท์ 

๖๐๔๐๐๐๐๒๓ นางสาวภัสสร์ภัค ตรีมุข 

๖๐๔๐๐๐๐๒๔ นายศุภชัย เพียรพิเชฐชื่น 

๖๐๔๐๐๐๐๒๕ นายทิวากร ศิริพงษ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๒๖ นายพฤศชัย พรหมประสิทธิ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๒๗ นายภูริทัต นาคประเสริฐ 

๖๐๔๐๐๐๐๒๘ นางสาวพรพิมล ทรงกิติพิศาล 

๖๐๔๐๐๐๐๒๙ นางสาวศิตา วงษ์สุเพ็ง 

๖๐๔๐๐๐๐๓๐ นางสาวขวัญมั่น ภูริลดาพันธ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๓๑ นายปัญญาพล วัชราพิพัฒน์พันธ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๓๒ นายพลสิทธิ์ จิระสันติมโน 

๖๐๔๐๐๐๐๓๓ นายปาณิก เสนาฤทธิไกร 

๖๐๔๐๐๐๐๓๔ นายนพพร ใจซื่อ 

๖๐๔๐๐๐๐๓๕ นายเกียรติกูล บุษย์ศรีเจริญ 

๖๐๔๐๐๐๐๓๖ นางจิตวดี ศิลป์ประดิษฐ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๓๗ นางสาวฐิติกา บุญเจริญ 

๖๐๔๐๐๐๐๓๘ นายพฤฒิชัย ศรีปู ่

๖๐๔๐๐๐๐๓๙ นายนริศ ลาวัง 

๖๐๔๐๐๐๐๔๐ นางสาวนวพีร์ หอมหวล 

๖๐๔๐๐๐๐๔๑ นางปรียาพร ศรียะพันธุ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๔๒ นางสาวอาริยา ช้อนวัฒนะ 

๖๐๔๐๐๐๐๔๓ นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๔๔ นางสาวฐานะมาศ เพ็งแพ่ง 

๖๐๔๐๐๐๐๔๕ นางสาวอภิญญา พิฤกษ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๔๖ นางสาวปฐมธิดา พุ่มเจริญ 

๖๐๔๐๐๐๐๔๗ นางสาวอร ติ่งทอง 

๖๐๔๐๐๐๐๔๘ นายเกรวรรณดิษฐ์ สมไพบูลย์ 

๖๐๔๐๐๐๐๔๙ นายปกรณ์พัฒน์ เห็นไพรวัลย์ 

๖๐๔๐๐๐๐๕๐ นางสาวจันจิรา ไชยาพร 

๖๐๔๐๐๐๐๕๑ นางสาวเกษรา ขรรค์ชัย 

๖๐๔๐๐๐๐๕๒ นางสาวณภัทร วรรณวงษ ์

๖๐๔๐๐๐๐๕๓ นายไผท วงศ์หน่อแก้ว 
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เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

๖๐๔๐๐๐๐๕๔ นางสาวปภาดา ส าราญพันธุ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๕๕ นางสาวณัฐสุดา ผดุงขันธ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๕๖ นางสาววรางคณา ขัดนาค 

๖๐๔๐๐๐๐๕๗ นางสาวทิวามาศ มณีกาศ 

๖๐๔๐๐๐๐๕๘ นายพิทท์ คูภิรมย์ 

๖๐๔๐๐๐๐๕๙ นางสาวปานกมล ทรัพยสาร 

๖๐๔๐๐๐๐๖๐ นางสาวอัจฉราวรรณ จันทร์น้อย 

๖๐๔๐๐๐๐๖๑ นางสาวศิริพร เอมเสม 

๖๐๔๐๐๐๐๖๒ เรืออากาศโทหญิงพรสวรรค์ นาควิสุทธิ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๖๓ นายนรากร นันทไตรภพ 

๖๐๔๐๐๐๐๖๔ นายวิวัธน ์ กนกมโนมัย 

๖๐๔๐๐๐๐๖๕ นางสาวรณิดา สมิตานนท์ 

๖๐๔๐๐๐๐๖๖ นางสาวอัญชนา หาญสงคราม 

๖๐๔๐๐๐๐๖๗ นางสาววัชราภรณ ์ บุตรหิน 

๖๐๔๐๐๐๐๖๘ นางวิชุดา อุตรมาตย์ 

๖๐๔๐๐๐๐๖๙ นายอุดมทรัพย์ โม้ชัย 

๖๐๔๐๐๐๐๗๐ นางสาวดาริกา โทนหงสา 

๖๐๔๐๐๐๐๗๑ นางสาวบุศรินทร์ ปิ่นตุรงค์ 

๖๐๔๐๐๐๐๗๒ นางสาวสิริฉัตร อ าพาวัน 

๖๐๔๐๐๐๐๗๓ นางสาวธนัชพร นาคปทุมสวัสดิ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๗๔ นายธนภัทร บุญยธีรวัฒน ์

๖๐๔๐๐๐๐๗๕ นายดนัย ศรีชัย 

๖๐๔๐๐๐๐๗๖ นางสาวกังสดาล อนุพันธ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๗๗ นางสาวสุนิษา บรรเทิงจิตร์ 

๖๐๔๐๐๐๐๗๘ นางสาวพรประภา ฟ้าภิญโญ 

๖๐๔๐๐๐๐๗๙ นางสาวรัชนีวรรณ พูลสวัสดิ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๘๐ นางสาวพรปวีณ์ อนันตกิจไพศาล 

๖๐๔๐๐๐๐๘๑ นางสาวปีชะวรรณ์ เพชรอาวุธ 

๖๐๔๐๐๐๐๘๒ นายภาณุพล ลักษณะวีระ 

๖๐๔๐๐๐๐๘๓ นางสาวนพกร ไพศาลมั่นคง 

๖๐๔๐๐๐๐๘๔ นางสาวทิมาพร มงคลแถลง 

๖๐๔๐๐๐๐๘๕ นางสาวสุวิดา พรหมมา 
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๖๐๔๐๐๐๐๘๖ นายธีรภัค พูลภักดี 

๖๐๔๐๐๐๐๘๗ นางสาวอาภาภรณ์ อาภาประสิทธิ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๘๘ นายเฉลิมพงษ์ ขวดแก้ว 

๖๐๔๐๐๐๐๘๙ นางสาวจิตวิมล สัตยารังสรรค์ 

๖๐๔๐๐๐๐๙๐ นางสาวสุรีวัลย ์ อินพุ่ม 

๖๐๔๐๐๐๐๙๑ นางสาวพิมพ์ชนก เรืองพีระกุล 

๖๐๔๐๐๐๐๙๒ นางสาวณธิดา กสิวรเศรษฐ 

๖๐๔๐๐๐๐๙๓ นายสุระศักดิ์ อุ่นผาง 

๖๐๔๐๐๐๐๙๔ นายสุทธิชัย ชัยเชิงฤทธิ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๙๕ นางสาวหัสยา ปรีชาพันธ์ 

๖๐๔๐๐๐๐๙๖ นายนนทวัฒน์ เยาวสังข์ 

๖๐๔๐๐๐๐๙๗ นายกิตติกานต์ เมืองขวัญใจ 

๖๐๔๐๐๐๐๙๘ นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ณรงค์ 

๖๐๔๐๐๐๐๙๙ นางสาวสุกัญญา ชาติทรัพย์สิน 

๖๐๔๐๐๐๑๐๐ นางสาวพัฒน์ธีรา ศิลปกูลวิวัฒน์ 

๖๐๔๐๐๐๑๐๑ นางสาวภัทรภรณ์ ช านาญกิจ 

๖๐๔๐๐๐๑๐๒ นางสาววิภาวิน แสงรัตน์ 

๖๐๔๐๐๐๑๐๓ นางสาวกฤตยา จันทวงษ์ 

๖๐๔๐๐๐๑๐๔ นางสาวรยานันท์ สิทธาทิพย์ 

๖๐๔๐๐๐๑๐๕ นายกิติคุณ ภาคอุทัย 

๖๐๔๐๐๐๑๐๖ นางสาวปวิตรา กบิลพัตร 

๖๐๔๐๐๐๑๐๗ นายจิณพงษ์ สิทธิรักษ์ 

๖๐๔๐๐๐๑๐๘ นางสาวน้ าทิพย์ กอนันทา 

๖๐๔๐๐๐๑๐๙ นางสาวอัจฉรี วงศ์พรหม 

๖๐๔๐๐๐๑๑๐ นายธเนษฐ พลศักขวา 

๖๐๔๐๐๐๑๑๑ นางสาวภัณฑิราพร ลุนสิน 

๖๐๔๐๐๐๑๑๒ นางสาวพัชนีวรรณ เชื้อเล็ก 

๖๐๔๐๐๐๑๑๓ นายฐิติพัฒน์ สุดจิตต์ 

๖๐๔๐๐๐๑๑๔ นายฉัตรชัย สัทธรรมพงศา 

๖๐๔๐๐๐๑๑๕ นางสาวพันทิวา พิทักษ์วินัย 

๖๐๔๐๐๐๑๑๖ นางสาวกนิษฐา มากมูล 

๖๐๔๐๐๐๑๑๗ นายสุกานต์ พงษ์พานิช 
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๖๐๔๐๐๐๑๑๘ นายรุ่งโรจน์ บุญผูก 

๖๐๔๐๐๐๑๑๙ นางสาวจันทกานติ์ ฉายะพงศ์ 

๖๐๔๐๐๐๑๒๐ นายปวริศ วุฒิชัย 

๖๐๔๐๐๐๑๒๑ นายมงคลชน โภคย์สุพัสตร์ 

๖๐๔๐๐๐๑๒๒ นางสาวอุษณีย์ กิตติสุพัฒน์ 

๖๐๔๐๐๐๑๒๓ นายธงฉัตร สุภาพิชัย 

๖๐๔๐๐๐๑๒๔ นางสาวสุลาวัลย ์ โจวเจริญ 

๖๐๔๐๐๐๑๒๕ นางสาวรัมภา กีรติภัทรกุล 

๖๐๔๐๐๐๑๒๖ นางณัฐกิจ พลเยี่ยม 

๖๐๔๐๐๐๑๒๗ นางสาวอุบลรัตน์ แจ้งเจริญ 

๖๐๔๐๐๐๑๒๘ นางสาวกฤษณา บัวโรย 

๖๐๔๐๐๐๑๒๙ นางสาวธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี 

๖๐๔๐๐๐๑๓๐ นางสาวสุภัค สุวรรณธาดา 

๖๐๔๐๐๐๑๓๑ นางสาวนุชรีย์ คงทรัพย์ 

๖๐๔๐๐๐๑๓๒ นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง 

๖๐๔๐๐๐๑๓๓ นางพรพิมล ปั้นศักดิ์ 

๖๐๔๐๐๐๑๓๔ นายรังสรรค์ พรมเดื่อ 

๖๐๔๐๐๐๑๓๕ นางสาวจันทรัสม์ อรรถาโภชน์ 

๖๐๔๐๐๐๑๓๖ นางสาวนฤมล บ้านหมู่ 

๖๐๔๐๐๐๑๓๗ นางสาวกอปรพัน เกิดผล 

๖๐๔๐๐๐๑๓๘ นางสาวศรีแพร หนูแก้ว 

๖๐๔๐๐๐๑๓๙ นางสาวรัตนพร โพธิ์ย้อย 

๖๐๔๐๐๐๑๔๐ นายศุกรกวรรษ สิริสุขวิโรจน ์

๖๐๔๐๐๐๑๔๑ นางสาวชนัตถธร สาธรรม 

๖๐๔๐๐๐๑๔๒ นางสาวพัชรินทร์ มะลิเผือก 

๖๐๔๐๐๐๑๔๓ นางสาวบงกชพร เนาวนัติ 

๖๐๔๐๐๐๑๔๔ นางสาวฉัฏฐมณฑน์ แย้มเกตุ 

๖๐๔๐๐๐๑๔๕ นายฉัตรชัย ลุกยี้ 

๖๐๔๐๐๐๑๔๖ นางสาวสุภาวด ี ศรีสังข์ 

๖๐๔๐๐๐๑๔๗ นายยิ่งยศ ยวนยี 

๖๐๔๐๐๐๑๔๘ นางสาวปรียาพร ไชยสุวรรณ 

๖๐๔๐๐๐๑๔๙ นายสุทธินันท์ มะโนนึก 



๖ 
 

 ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ประกาศตามข้อมูล 

และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม 

และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบ

รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ 

ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

 ส าหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 

ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดน า

หลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ ส านักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ ส านักงาน ก.พ. 

จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพ่ิมเติมต่อไป ถ้าไม่ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ

เข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (ลงชื่อ) เมธินี  เทพมณี 

 (นางเมธินี เทพมณี) 

 เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายธีรวัจน์ พวงรอด) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที ่


