
ประกาศส านักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

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

 ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รับสมัครสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นั้น  

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๓๑๑๐๐๐๑ นางสาวนภาพร ศิริวิบูลโชต ิ
๖๒๓๑๑๐๐๐๒ นางสาวญาริณี โรจนรัตน์ 
๖๒๓๑๑๐๐๐๓ นางสาวเกศณี อ่อนสา 
๖๒๓๑๑๐๐๐๔ นางสาวดวงพร บุญเม้ง 
๖๒๓๑๑๐๐๐๕ นางสาวจันทนา รอดผล 
๖๒๓๑๑๐๐๐๖ นางสาวณิชาดา เพ็งนาม 
๖๒๓๑๑๐๐๐๗ นายเอกพล ตระกูลขุนพล 
๖๒๓๑๑๐๐๐๘ นางสาวสุธิดา อาวุธ 
๖๒๓๑๑๐๐๐๙ นางสาวพิมพา ศรีอ าไพ 
๖๒๓๑๑๐๐๑๐ นางสาวสุภัสรา สุนทรพงษ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๑๑ นางสาวกตพร จรัญญา 
๖๒๓๑๑๐๐๑๒ นางสาวชนนิกานต์ ชูเสน 
๖๒๓๑๑๐๐๑๓ นางสาวสรวีย ์ พรวิศวัสต์ 
๖๒๓๑๑๐๐๑๔ นางสาวทิพวัลย์ แท่งทอง 
๖๒๓๑๑๐๐๑๕ นางสาววิชุดา อุปฮาต 
๖๒๓๑๑๐๐๑๖ นางสาวบุณฑริก แก้วซัง 
๖๒๓๑๑๐๐๑๗ นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๑๘ นางสาวรัศมินทร์ วัฒนาโชติจิตต ิ
๖๒๓๑๑๐๐๑๙ นางสาวปัณณพร ง้วนพันธ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๒๐ นางสาววาสนา คงอ้ิว 

  

 

  

 

 

 
- ร่าง - 



๒ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๓๑๑๐๐๒๑ นางสาวนงคราญ สืบใจถา 
๖๒๓๑๑๐๐๒๒ นายพิษณุ บวรเกียรติ์สกุล 
๖๒๓๑๑๐๐๒๓ นางสาวณัฏฐา อ่อนพรม 
๖๒๓๑๑๐๐๒๔ นางสาวนิลตรา พรมเมือง 
๖๒๓๑๑๐๐๒๕ นางสาวปัทมา เหลืองวิวาย 
๖๒๓๑๑๐๐๒๖ นางสาวสุนันทา สุรินทร์ 
๖๒๓๑๑๐๐๒๗ นายด ารงศักดิ์ เป็นส าราญ 
๖๒๓๑๑๐๐๒๘ นางสาวเมธาวี ยศแก้ว 
๖๒๓๑๑๐๐๒๙ นางสาวพิชญ์สินี คงจร 
๖๒๓๑๑๐๐๓๐ นางสาวสุจิตรา แก้วตะคุ 
๖๒๓๑๑๐๐๓๑ นางสาวปิยณัฐ อุปนันท์ 
๖๒๓๑๑๐๐๓๒ นางสาวอารีรัตน์ โสชะรัมย์ 
๖๒๓๑๑๐๐๓๓ นางสาวสุภาวด ี บัวหลวง 
๖๒๓๑๑๐๐๓๔ นางพลอยธิดา ทองนะ 
๖๒๓๑๑๐๐๓๕ นางสาวภัทรนิษฐ์ จองสุข 
๖๒๓๑๑๐๐๓๖ นางสาวสุภิชญา ขวัญพราย 
๖๒๓๑๑๐๐๓๗ นางสาวสาธินี อุ่นกาศ 
๖๒๓๑๑๐๐๓๘ นางสาวชนากานต์ สุภลาภ 
๖๒๓๑๑๐๐๓๙ นางสาวศิริกมล ผลดี 
๖๒๓๑๑๐๐๔๐ นางสาวชาลินี นุ้ยห้วยแก้ว 
๖๒๓๑๑๐๐๔๑ นางณิชานันท์ บุญตัน 
๖๒๓๑๑๐๐๔๒ นางสาวสุนิสา ขัดเชียงราย 
๖๒๓๑๑๐๐๔๓ นางสาวชลทิชา จ าปาพงษ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๔๔ นางสาวปรางทิพย์ ชมชูชื่น 
๖๒๓๑๑๐๐๔๕ นางสาวภาวิณี เอมโอช 
๖๒๓๑๑๐๐๔๖ นางสาวชุติมา อมรไพศาลเลิศ 
๖๒๓๑๑๐๐๔๗ นางสาวสุพัชชา แก้วแจ่ม 
๖๒๓๑๑๐๐๔๘ นายณัฐพร วุฑฒิโกวิทย์ 
๖๒๓๑๑๐๐๔๙ นางสาวรพิรัตน์ ลือชานิติโพธ 
๖๒๓๑๑๐๐๕๐ นางสาวพิรดา สุทธิศิลธรรม 

 

 



๓ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๓๑๑๐๐๕๑ นางสาวพินาภรณ์ กัณวเศรษฐ 
๖๒๓๑๑๐๐๕๒ นางกิติรัตน์ ซังธาดา 
๖๒๓๑๑๐๐๕๓ นางสาวดรุณี เรือนปิน 
๖๒๓๑๑๐๐๕๔ นางสาวมิ่งกมล ใจนันตา 
๖๒๓๑๑๐๐๕๕ นางสาวรัตน์สุดา สุวรรณสุโข 
๖๒๓๑๑๐๐๕๖ นางสาวอัจฉรา เกตยา 
๖๒๓๑๑๐๐๕๗ นางสาวสุภัค ศรราช 
๖๒๓๑๑๐๐๕๘ นางสาวศศิธร มัสยามาศ 
๖๒๓๑๑๐๐๕๙ นางสาวบุษราค า ยงยืน 
๖๒๓๑๑๐๐๖๐ นางสาวกัญญาลักษณ์ สุขพันธ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๖๑ นางสาวธมนวรรณ เย็นนุ่ม 
๖๒๓๑๑๐๐๖๒ นายสมศักดิ์ แสงนิล 
๖๒๓๑๑๐๐๖๓ นายวรวุฒ ิ เพชรอ าไพ 
๖๒๓๑๑๐๐๖๔ นางสาวพิชญาภา แสนแสน 
๖๒๓๑๑๐๐๖๕ นางสาวธัญญาเรศ ยานปิน 
๖๒๓๑๑๐๐๖๖ นางสาวศุภิสรา เกียรติเสวี 
๖๒๓๑๑๐๐๖๗ นางสาวนงนาถ ทองเกลี้ยง 
๖๒๓๑๑๐๐๖๘ นางสาวสาธุการ เกตุแก้ว 
๖๒๓๑๑๐๐๖๙ นางสาวประภารัตน์ ชัยกิตติภณณ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๗๐ นางสาวชมพูนุท มิตรด ารงค์ 
๖๒๓๑๑๐๐๗๑ นางสาวญาดา ไพรวรรณ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๗๒ นายณัฐชยา จันทะนรารักษ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๗๓ นางสาวแสงรุจี อ่อนละมุล 
๖๒๓๑๑๐๐๗๔ นางสาวกุลิสรา สีวิลัย 
๖๒๓๑๑๐๐๗๕ นางสาววิภาพร จันยุทา 
๖๒๓๑๑๐๐๗๖ นายเกียรติศักดิ์ สรรเพชุดาญาณ 
๖๒๓๑๑๐๐๗๗ นายณัฐนันท์ ป้องสกุลวงศ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๗๘ นางสาววรรณพร สมยอง 
๖๒๓๑๑๐๐๗๙ นางสาวจตุพร กุบแก้ว 
๖๒๓๑๑๐๐๘๐ นางกนกวรรณ ทรงวศิน 

 

 



๔ 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๓๑๑๐๐๘๑ นางสาวสุปวีณ์ ทองหนู 
๖๒๓๑๑๐๐๘๒ นายพิพัฒน์ หนุนภักด ี
๖๒๓๑๑๐๐๘๓ นางสาวนฤมล แก้วเมตตา 
๖๒๓๑๑๐๐๘๔ นางสาววันดี ไทยแก้ว 
๖๒๓๑๑๐๐๘๕ ร.ต.สิรเศรษฐ์ วงศ์สัจจา 
๖๒๓๑๑๐๐๘๖ นางสาวภาวิณี ศรีสวัสดิ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๘๗ นางสาวศิวรัตน์ พลพันธ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๘๘ นางสาวมาลี ทองสุข 
๖๒๓๑๑๐๐๘๙ นางสาวธัญวรรณ ทะสดวก 
๖๒๓๑๑๐๐๙๐ นางสาวณัฏฐณิชา นิมมานพิภักดิ์ 
๖๒๓๑๑๐๐๙๑ นางสาวสมหมาย เลิศชัย 
๖๒๓๑๑๐๐๙๒ นายวิทวัฒน์ เหล่าอัน 
๖๒๓๑๑๐๐๙๓ นางสาวภคนันท์ ภิรมย์เลิศ 
๖๒๓๑๑๐๐๙๔ นายวสุรัตน์ รุ่งเรือง 
๖๒๓๑๑๐๐๙๕ นายโอฬาร เรืองหิรัญวนิช 
๖๒๓๑๑๐๐๙๖ นางสาวพัชรา อินหันต์ 
๖๒๓๑๑๐๐๙๗ นางสาวปุณณดา ใจมูล 
๖๒๓๑๑๐๐๙๘ นางวรัญญา ทาหอม 
๖๒๓๑๑๐๐๙๙ นางสาวเขมิกา ชัยพลดี 
๖๒๓๑๑๐๑๐๐ นางสาวเกตุศินี ประกอบ 
๖๒๓๑๑๐๑๐๑ นางสาวสุภาวด ี เจริญผล 
๖๒๓๑๑๐๑๐๒ นางสาวเฉลิมขวัญ นิตย์ค าหาญ 
๖๒๓๑๑๐๑๐๓ นางสาวศศิประภา สิงห์กุล 
๖๒๓๑๑๐๑๐๔ นางสาวจุฑารัตน์ คูหา 
๖๒๓๑๑๐๑๐๕ นางสาวปวีณา วิริยภาพ 
๖๒๓๑๑๐๑๐๖ นางสาวฐิตารีย์ ภาระวงศ์ 
๖๒๓๑๑๐๑๐๗ นางสาวพวงรัตน์ จุลกะ 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ประกาศ

ตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป  

ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏ

ภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก .พ.  

มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 



๕ 
 

 ส าหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 

ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  

โปรดน าหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ 

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า 

เป็นผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบ ส านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพ่ิมเติมต่อไป  

ถ้าไม่ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                                                        (ลงชื่อ)    เมธินี เทพมณี 

 (นางเมธินี เทพมณี) 

 เลขาธิการ ก.พ. 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวธัญญาภรณ์  ไสวพันธ์)  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 


