
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

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

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รับสมัครสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. นั้น  

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๐๐๑ นางศศิกานต์ ขำปลื้มจิตร์ 
๖๒๒๑๒๐๐๐๒ นางสาวไอรดา บุญมาวงค์ 
๖๒๒๑๒๐๐๐๓ นางสาวรัตนาพร อินทนา 
๖๒๒๑๒๐๐๐๔ นางณัฐวรา วัชรธรรม 
๖๒๒๑๒๐๐๐๕ นางสาวกริ่มกมล ถาวร 
๖๒๒๑๒๐๐๐๖ นายทศพร สอนโต 
๖๒๒๑๒๐๐๐๗ นายสราวุฒิ มาสรวง 
๖๒๒๑๒๐๐๐๘ นางสาวสุภาภรณ์ สีเขียว 
๖๒๒๑๒๐๐๐๙ นางสาวทิพวรรณ ทองล้น 
๖๒๒๑๒๐๐๑๐ นางสาวสายชล จันทร์หา 
๖๒๒๑๒๐๐๑๑ นางสาวพรพรรณ ใจวงค ์
๖๒๒๑๒๐๐๑๒ นายอมรเทพ สืบสาย 
๖๒๒๑๒๐๐๑๓ นายอภิชาติ นันทารัมภ์ 
๖๒๒๑๒๐๐๑๔ นายภาณุวิชญ์ ปานพวงแก้ว 
๖๒๒๑๒๐๐๑๕ นางอภิกา อนุอัน 
๖๒๒๑๒๐๐๑๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฏฐินันท์ กฤษสุริยา 
๖๒๒๑๒๐๐๑๗ นางสาวทัศนีย์ คนหาญ 
๖๒๒๑๒๐๐๑๘ นางสาวนภัทร จินดากุล 
๖๒๒๑๒๐๐๑๙ นางสาวสิริการย์ ธนกุลศรีโรจน์ 
๖๒๒๑๒๐๐๒๐ นายธันยากร ครองยุติ 
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เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๐๒๑ นางสาววิชุดา ทองทวี 
๖๒๒๑๒๐๐๒๒ นางสาววริญา นาลัย 
๖๒๒๑๒๐๐๒๓ นางสาวรสสุริน ชินอ่อน 
๖๒๒๑๒๐๐๒๔ นายธนวัฒน ์ ยงประเดิม 
๖๒๒๑๒๐๐๒๕ นายอรุณชัย อภิชาติวรนันท์ 
๖๒๒๑๒๐๐๒๖ นางสาวณัฐชญา มีมานะ 
๖๒๒๑๒๐๐๒๗ นางสาวพัชรี ง้าวไข่น้ำ 
๖๒๒๑๒๐๐๒๘ นางสาวปุณณดา ใจมูล 
๖๒๒๑๒๐๐๒๙ นางสาวจันธิมา มีงาน 
๖๒๒๑๒๐๐๓๐ นางสาวนิตยา กุณธิ 
๖๒๒๑๒๐๐๓๑ นางสาวมณฑิรา เข็มรัตน์ 
๖๒๒๑๒๐๐๓๒ นางสาวจงรัก ภู่ระหงษ์ 
๖๒๒๑๒๐๐๓๓ นางสาวทัศนีย์ สมประสงค์ 
๖๒๒๑๒๐๐๓๔ นายวรุณ เปลี่ยนแสง 
๖๒๒๑๒๐๐๓๕ นางสาวจุรี มาชาวนา 
๖๒๒๑๒๐๐๓๖ นางสาวภัทรานิษฐ์ พ่ึงพิง 
๖๒๒๑๒๐๐๓๗ นางสาวธมลพรรณ พลจันทร์ 
๖๒๒๑๒๐๐๓๘ นางสาวพชรพรพรรณ สอนหาจักร 
๖๒๒๑๒๐๐๓๙ นางสาวณัชชา นาคจตุรานนท์ 
๖๒๒๑๒๐๐๔๐ นางรัชต์รวีย์ จักษุสุวรรณ 
๖๒๒๑๒๐๐๔๑ นางสาวเขมจิรา กล่องแก้ว 
๖๒๒๑๒๐๐๔๒ นางสาวมณฑาทิพย์ ท้อสุวรรณ 
๖๒๒๑๒๐๐๔๓ นางสาวพนารัตน์ ภุมรินทร์ 
๖๒๒๑๒๐๐๔๔ นางสาวเมลดา จาติกานนท์ 
๖๒๒๑๒๐๐๔๕ นายชาติมงคล วงค์มา 
๖๒๒๑๒๐๐๔๖ นางสาวณัฐชนก ตันฑเตมีย์ 
๖๒๒๑๒๐๐๔๗ นางสาวสุภาวด ี รัตนวิเศษ 
๖๒๒๑๒๐๐๔๘ ว่าทีร่้อยตรี ไชยวัฒน์ นิติพุฒิพร 
๖๒๒๑๒๐๐๔๙ นางสาวนันทพร จระมาศ 
๖๒๒๑๒๐๐๕๐ นางสาวภิญญาพัชญ์ เขียวทองอินทร์ 
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เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๐๕๑ นางสาวสุภาณี รอดสุนิยม 
๖๒๒๑๒๐๐๕๒ นางสาวธัญลักษณ์ หล้าเรียน 
๖๒๒๑๒๐๐๕๓ นางสาวธันยพร อุตรนาค 
๖๒๒๑๒๐๐๕๔ นางสาวมณีรัตน์ สิริสุข 
๖๒๒๑๒๐๐๕๕ นายสมชาย กลัดป้อม 
๖๒๒๑๒๐๐๕๖ นายภูมิพิศิษฏ์ ก้อนแก้ว 
๖๒๒๑๒๐๐๕๗ นางสาวจินตนา ปั่นป่วน 
๖๒๒๑๒๐๐๕๘ นายวรพจน์ ภาคีทูล 
๖๒๒๑๒๐๐๕๙ นางสาววรัญญา แก่นคูณ 
๖๒๒๑๒๐๐๖๐ นายทิวา กองทอง 
๖๒๒๑๒๐๐๖๑ นางสาวจุฑามาศ รักจิตร์ 
๖๒๒๑๒๐๐๖๒ นางสาวศรีสุภัค สุวรรณรัตน์ 
๖๒๒๑๒๐๐๖๓ นางสาวปัทมนันท์ วานิซอ 
๖๒๒๑๒๐๐๖๔ นางสาวอรนภา นวลละออง 
๖๒๒๑๒๐๐๖๕ นางสาวปนัดดา โรจนีย ์
๖๒๒๑๒๐๐๖๖ นางสาวประภัสสร มีมาก 
๖๒๒๑๒๐๐๖๗ นางสาววัลย์ลิกา ตรีชัยวิจิตร 
๖๒๒๑๒๐๐๖๘ นางสาวสิริรัตน์ โอ่เอ่ียม 
๖๒๒๑๒๐๐๖๙ นางสาววรรณภา สาสนิท 
๖๒๒๑๒๐๐๗๐ นางสาวสัญญารักษ์ ไวคงคา 
๖๒๒๑๒๐๐๗๑ นางสาวสุพรรษา เพชรผจญ 
๖๒๒๑๒๐๐๗๒ นางสาวนันทิดา พันธ์ชาติ 
๖๒๒๑๒๐๐๗๓ นางสาวสุภาภรณ์ ปัญญาแก้ว 
๖๒๒๑๒๐๐๗๔ นางสาวกนกพร เปรมทอง 
๖๒๒๑๒๐๐๗๕ นางสาวสุภาพร แขะสิงห์ 
๖๒๒๑๒๐๐๗๖ นางสาวพัชริญา เนตรสว่าง 
๖๒๒๑๒๐๐๗๗ นางสาวประภัสสร อารมย์สุข 
๖๒๒๑๒๐๐๗๘ นางพรพิชญ์ชญา โกกะบูรณ์ 
๖๒๒๑๒๐๐๗๙ นางสาวศศิธร ตะกรุดทอง 
๖๒๒๑๒๐๐๘๐ นางสาวสุกัญญา บุญยรัตน์ 
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เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๐๘๑ นายมงคลชัย รุ่งน้อย 
๖๒๒๑๒๐๐๘๒ นายพลศรุต สนธิโพธิ ์
๖๒๒๑๒๐๐๘๓ นางสาวศุภพิไล เชียงสา 
๖๒๒๑๒๐๐๘๔ นางสาวกนกวรรณ โพเกตุ 
๖๒๒๑๒๐๐๘๕ นางสาวรดาณัฐ แก้วเกตุ 
๖๒๒๑๒๐๐๘๖ นางสาวศศิญดา สงวนญาติ 
๖๒๒๑๒๐๐๘๗ นางสาวกิรติกานต์ ชื่นแช่ม 
๖๒๒๑๒๐๐๘๘ นางสาวกิจจา แตงทรัพย์ 
๖๒๒๑๒๐๐๘๙ นางกาญจนา กันทวัง 
๖๒๒๑๒๐๐๙๐ นางสาวปาริตา โมลี 
๖๒๒๑๒๐๐๙๑ นางสาวจารุณี วุ่นหวาน 
๖๒๒๑๒๐๐๙๒ นางสาวกิ่งเทียน โล่ศิริกุล 
๖๒๒๑๒๐๐๙๓ นายอังคเดช อุตตะมะ 
๖๒๒๑๒๐๐๙๔ นางสาวดวงสมร พุทธโคตร 
๖๒๒๑๒๐๐๙๕ นายทศวรรษ ทองคำ 
๖๒๒๑๒๐๐๙๖ นางสาวณัฐกฤตา เถื่อนถ้ำ 
๖๒๒๑๒๐๐๙๗ นางสาววัลย์นภัสร ์ ใหม่รุ่งโรจน์ 
๖๒๒๑๒๐๐๙๘ นางสาวจำนงค์ สาลีวงษ ์
๖๒๒๑๒๐๐๙๙ นางสาวธัญญพัทธ์ ธวัฒน์สิทธิภูม ิ
๖๒๒๑๒๐๑๐๐ นางสาวปานรดา ลาญมีชัย 
๖๒๒๑๒๐๑๐๑ นายนิพนธ์ แก้วไพศาล 
๖๒๒๑๒๐๑๐๒ นางสาวสุดารัตน์ หวังผลึก 
๖๒๒๑๒๐๑๐๓ นางสาวปทิตตา อุดมชาญสมาธิ 
๖๒๒๑๒๐๑๐๔ นางสาวจุรีพร วงศ์อินอยู่ 
๖๒๒๑๒๐๑๐๕ นางสาวจารุดา จิตวุธ 
๖๒๒๑๒๐๑๐๖ นางสาวจิตติมา จิณาวัลย์ 
๖๒๒๑๒๐๑๐๗ นางสาววัลล ี สุมาลี 
๖๒๒๑๒๐๑๐๘ นางสาวคนึงนิตย์ เหมืองหม้อ 
๖๒๒๑๒๐๑๐๙ นางสาวอังคนางค์ จ้อยเกิด 
๖๒๒๑๒๐๑๑๐ นางสาวปรียานุช สุขสดเขียว 
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เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๑๑๑ นางสาวนริศรา อรุณฤกษ์ 
๖๒๒๑๒๐๑๑๒ นางสาวกันติยา พุ่มเสือ 
๖๒๒๑๒๐๑๑๓ นางสาวอุโรวษา เพชรวารี 
๖๒๒๑๒๐๑๑๔ นางสาวอุมาภรณ์ เจียมมี 
๖๒๒๑๒๐๑๑๕ นางสาวซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 
๖๒๒๑๒๐๑๑๖ นางสาวจินตนา ดอนชัย 
๖๒๒๑๒๐๑๑๗ นางสาวกชวรรณ ปัญโญ 
๖๒๒๑๒๐๑๑๘ นางสาวชนากานต์ แต้มดื่ม 
๖๒๒๑๒๐๑๑๙ นางสาวพัชรี พลเกษตร 
๖๒๒๑๒๐๑๒๐ นางสาวกรกนก ชำนาญเรียน 
๖๒๒๑๒๐๑๒๑ นางสาวรัตนาวดี เข็มสีดา 
๖๒๒๑๒๐๑๒๒ นายอาณัติ แก้วกอ 
๖๒๒๑๒๐๑๒๓ นางสาวสุธินีย ์ จิราภัทรพันธ์ 
๖๒๒๑๒๐๑๒๔ นางสาวอนรรฆวี ปัญญา 
๖๒๒๑๒๐๑๒๕ นางสาวณฐศร หมุ่ยแก้ว 
๖๒๒๑๒๐๑๒๖ นางสาวอรทัย คงสีไพร 
๖๒๒๑๒๐๑๒๗ นางสาวธฤตาณัฏฐ์ พวงไพโรจน์ 
๖๒๒๑๒๐๑๒๘ นางสาวทิพย์วลี อรรถโยโค 
๖๒๒๑๒๐๑๒๙ นางจิณห์นิภา อุดมรัตนเทพกิจ 
๖๒๒๑๒๐๑๓๐ นางสาวพิชชา พัสดร 
๖๒๒๑๒๐๑๓๑ นายอัครินทร์ สุโชคธนาเศรษฐ์ 
๖๒๒๑๒๐๑๓๒ นางสาวเสาวลักษณ์ มากทองหลาง 
๖๒๒๑๒๐๑๓๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิง มัญชรี ก้อนทอง 
๖๒๒๑๒๐๑๓๔ นางสาวกรกมล เพ็งพงษ์ 
๖๒๒๑๒๐๑๓๕ นางธัญทิพย์ ทองประไพพักตร์ 
๖๒๒๑๒๐๑๓๖ นางสาวพลอยมิตา ทองอิน 
๖๒๒๑๒๐๑๓๗ นางสาวกนกกร ปัญญาประชุม 
๖๒๒๑๒๐๑๓๘ นางสาวโยษิตา กุลวัฒน์ 
๖๒๒๑๒๐๑๓๙ นางสาวชมพูพัฒธ์ เจริญทรัพย์ 
๖๒๒๑๒๐๑๔๐ นางพัชราภรณ์ แก้วใจบุญ 
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เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๑๔๑ นางสาววายุริน ศรีเพียงจันทร์ 
๖๒๒๑๒๐๑๔๒ นางสาวสุนิตสา อุปชาคำ 
๖๒๒๑๒๐๑๔๓ นางสาวรจนา สาดล 
๖๒๒๑๒๐๑๔๔ นางมนฤดี คำเอก 
๖๒๒๑๒๐๑๔๕ นางอัยยารตี ไขแสง 
๖๒๒๑๒๐๑๔๖ นายเตมีย์ อยู่สมบูรณ์ 
๖๒๒๑๒๐๑๔๗ นางสาวนันทิดา สันนิธ ี
๖๒๒๑๒๐๑๔๘ นางสาวจรรยาภรณ์ ปัญญา 
๖๒๒๑๒๐๑๔๙ นางสาวศิริเพ็ญ วงศ์วาส 
๖๒๒๑๒๐๑๕๐ นางรภัสลดา วงษ์ศรี 
๖๒๒๑๒๐๑๕๑ นางสุพิชฌาย์ สุริยันต์ 
๖๒๒๑๒๐๑๕๒ นางสาวกรุณา ทรัพย์ประดิษฐ์ 
๖๒๒๑๒๐๑๕๓ นางสาวศิริพร ดอกไม้ 
๖๒๒๑๒๐๑๕๔ นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์เต็ม 
๖๒๒๑๒๐๑๕๕ นางสาวอริสา วังสันต์ 
๖๒๒๑๒๐๑๕๖ นางสาวรุ่งอรุณ บุญเรือง 
๖๒๒๑๒๐๑๕๗ นางสาวภัทราวดี เชื้อคำฮด 
๖๒๒๑๒๐๑๕๘ นางสาวกลิ่นสุคนธ์ สุกสี 
๖๒๒๑๒๐๑๕๙ นางสาวพรหมพร เกียรติภัทรชัย 
๖๒๒๑๒๐๑๖๐ นางสาวเอมอร บำรุงภูม ิ
๖๒๒๑๒๐๑๖๑ นางสาวน้ำมนต์ เวศยวรนันท์ 
๖๒๒๑๒๐๑๖๒ นางสาวเศรษฐบงกช กรีชัยศรี 
๖๒๒๑๒๐๑๖๓ นางสาวนฤมล วัฒนะโชติ 
๖๒๒๑๒๐๑๖๔ นายธวัช เจือจันอัด 
๖๒๒๑๒๐๑๖๕ นางสาวสิรินทรา ประกอบธรรม 
๖๒๒๑๒๐๑๖๖ นายเอกพจน์ ทองจันทร์ 
๖๒๒๑๒๐๑๖๗ นางสาวพิชชาพร คำหน้อย 
๖๒๒๑๒๐๑๖๘ นางสาวสุนิศา จอมเมืองบุตร 
๖๒๒๑๒๐๑๖๙ นางสาววนัสนันต์ หุนสุวงค ์
๖๒๒๑๒๐๑๗๐ นายเพิ่มวิทย์ จินะไชย 

 

 



๗ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๑๗๑ นางสาวภัทรวดี สุขแจ่ม 
๖๒๒๑๒๐๑๗๒ นายปานิสรา นิลกำแหง 
๖๒๒๑๒๐๑๗๓ นางฐิติมา จุฬะแพทย์ 
๖๒๒๑๒๐๑๗๔ นางอทิตยา อรุณโชติกุล 
๖๒๒๑๒๐๑๗๕ นายอรรถพล ชมกรด 
๖๒๒๑๒๐๑๗๖ นางสาวเบญญาภรณ์ บัวทอง 
๖๒๒๑๒๐๑๗๗ นางสาวพัชรินทร์ เนตรทิพย์ 
๖๒๒๑๒๐๑๗๘ นางสุภานี พักพา 
๖๒๒๑๒๐๑๗๙ นางสาวรัตนาภรณ์ คำศิล 
๖๒๒๑๒๐๑๘๐ นางสาววนัชพร ศรีกอนติ 
๖๒๒๑๒๐๑๘๑ นางพจนีย์ สัมฤทธิ์รินทร์ 
๖๒๒๑๒๐๑๘๒ นางสาวธิดา ปิ่นทอง 
๖๒๒๑๒๐๑๘๓ นางสาวสุพรรณี ระวังภัย 
๖๒๒๑๒๐๑๘๔ นางสาวดาว แสงงาม 
๖๒๒๑๒๐๑๘๕ นางสาวพิมพ์นารา สอาดเอ่ียม 
๖๒๒๑๒๐๑๘๖ นางสาวคีรียา ชัยสุนทร 
๖๒๒๑๒๐๑๘๗ นางสาวจารุวรรณ แสงแก้ว 
๖๒๒๑๒๐๑๘๘ นางสาวณัฐพร พิลาวงค์ 
๖๒๒๑๒๐๑๘๙ นางสาวอุไรลักษณ์ ละครวงษ์ 
๖๒๒๑๒๐๑๙๐ นายทวีรักษ์ สลางสิงห์ 
๖๒๒๑๒๐๑๙๑ นางสาวกนิษฐา สุพันธุชาติ 
๖๒๒๑๒๐๑๙๒ นางลักษิกา ไชยศิลป์ 
๖๒๒๑๒๐๑๙๓ นางสาวอริสรา ตั้งสกุล 
๖๒๒๑๒๐๑๙๔ นางสมญา โพธิ์สงวน 
๖๒๒๑๒๐๑๙๕ นางสาวอัจฉราภรณ์ วิรากร 
๖๒๒๑๒๐๑๙๖ นางสาวพรทิพย์ รักษาชล 
๖๒๒๑๒๐๑๙๗ นางสาวศุภาภรณ์ เจริญศรี 
๖๒๒๑๒๐๑๙๘ นางสาวนภาวรรณ มาลา 
๖๒๒๑๒๐๑๙๙ นายเจษฎา รุ่งฤดีชัยมงคล 
๖๒๒๑๒๐๒๐๐ นางสาวชนัดดา วรดาสินธร 

 

 



๘ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๒๐๑ นางสาวกาญจนา จำปาศรี 
๖๒๒๑๒๐๒๐๒ นางสาวธนพร ไทยเจริญ 
๖๒๒๑๒๐๒๐๓ นางสาวเบญจพร บุญพรสวัสดิ์ 
๖๒๒๑๒๐๒๐๔ นางดนิตสา งามวิไล 
๖๒๒๑๒๐๒๐๕ นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญมาสัย 
๖๒๒๑๒๐๒๐๖ นางพิรานันท์ แสนบ้าน 
๖๒๒๑๒๐๒๐๗ นายสถาพร ศรีผุดผ่อง 
๖๒๒๑๒๐๒๐๘ นางสาวนัจชรัตน์ แย้มส้มธนพงษ์ 
๖๒๒๑๒๐๒๐๙ นางวรารัตน์ บัวมุลย์ 
๖๒๒๑๒๐๒๑๐ นายรชต บุญมาก 
๖๒๒๑๒๐๒๑๑ นางสาวภมร คงทน 
๖๒๒๑๒๐๒๑๒ นางสาวนรลักษณ์ คำแก้ว 
๖๒๒๑๒๐๒๑๓ นางสาวปริศนา เสงี่ยมวงษ์ 
๖๒๒๑๒๐๒๑๔ นางสาวนันทิวา ไชยเดช 
๖๒๒๑๒๐๒๑๕ นายธนกฤษ แสนเชียงเนา 
๖๒๒๑๒๐๒๑๖ นางสาวอลิษา ยาฤทธิ์ปก 
๖๒๒๑๒๐๒๑๗ นางสาวฐิติมา สาระไพฑูรย์ 
๖๒๒๑๒๐๒๑๘ นางสาวอาริสา นิลประเสริฐ 
๖๒๒๑๒๐๒๑๙ นางสาวอรนุช ทองอบอุ่น 
๖๒๒๑๒๐๒๒๐ นางสาวขนิษฐา เปี่ยมพัฒนพันธุ์ 
๖๒๒๑๒๐๒๒๑ นางสาวศิริญญา ผิวดำ 
๖๒๒๑๒๐๒๒๒ นายวินิจ เสืออินทร์ 
๖๒๒๑๒๐๒๒๓ นางสาววิลาสิน ี สงกุมาร 
๖๒๒๑๒๐๒๒๔ นางสาวรุ่งสินี วงศ์ขันคำ 
๖๒๒๑๒๐๒๒๕ นางสาวจารุวรรณ รุ่งสอาด 
๖๒๒๑๒๐๒๒๖ นางสาวปัทมา สว่างชัยวิวัฒน์ 
๖๒๒๑๒๐๒๒๗ นางสาวปัทมาภรณ์ ธิใจ 
๖๒๒๑๒๐๒๒๘ นางสาวภัทราวรรณ เครื่องทิพย์ 
๖๒๒๑๒๐๒๒๙ นางสาวจริยา เหล่ามะโฮง 
๖๒๒๑๒๐๒๓๐ นางสาวพิมพ์ชนก กันธิยะ 

 

 



๙ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๒๓๑ นายทวีพงษ์ ขุนเพชร 
๖๒๒๑๒๐๒๓๒ นางสาวอัมรา ยอดรัก 
๖๒๒๑๒๐๒๓๓ นายบรรเลง นุรักษ์วิบูลพงศ์ 
๖๒๒๑๒๐๒๓๔ นางสาวนภาลัย ศรีวงศ์ษา 
๖๒๒๑๒๐๒๓๕ นางสาวพราวพลิน วัชรจารุเศรษฐ์ 
๖๒๒๑๒๐๒๓๖ นางสาวณัชชนิกานต์ ยิ่งนารัมย์ 
๖๒๒๑๒๐๒๓๗ นายเอกภพ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
๖๒๒๑๒๐๒๓๘ นางสาวพัชริดา ยันตะกนก 
๖๒๒๑๒๐๒๓๙ นางสาวพัชรราณี ศิริวัฒนกุล 
๖๒๒๑๒๐๒๔๐ นางสาวเบญจวรรณ บุญมาก 
๖๒๒๑๒๐๒๔๑ นางสาวกุลวินันท์ เจริญนันท์ศิริ 
๖๒๒๑๒๐๒๔๒ นายพงศธร หนูอินทร์ 
๖๒๒๑๒๐๒๔๓ นางสาวศิริรัตน์ วันเสาร์ 
๖๒๒๑๒๐๒๔๔ นางสาวรินรดา ธำรงโชต ิ
๖๒๒๑๒๐๒๔๕ นางสาวมัณริษา สหกโร 
๖๒๒๑๒๐๒๔๖ นางสาวชัญญา จันทร์ขาว 
๖๒๒๑๒๐๒๔๗ นายเอกพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
๖๒๒๑๒๐๒๔๘ นางสาวภาวิภา ปัญญา 
๖๒๒๑๒๐๒๔๙ นางสาวกมลชนก แซ่ตั๊น 
๖๒๒๑๒๐๒๕๐ นายวัชรพงษ์ พิมพ์มา 
๖๒๒๑๒๐๒๕๑ นางสาวจันทร์เพ็ญ สมสืบ 
๖๒๒๑๒๐๒๕๒ นางสาวพลอยนภัส วิลากุล 
๖๒๒๑๒๐๒๕๓ นายสัจจา หมัดสมบูรณ์ 
๖๒๒๑๒๐๒๕๔ นางสาวอัญธิกา ศรีชัยวงค ์
๖๒๒๑๒๐๒๕๕ นางสาวอินท์ชลิตา แก้วเกิด 
๖๒๒๑๒๐๒๕๖ นางระเบียบรัตน์ ทองแก้ว 
๖๒๒๑๒๐๒๕๗ นางสาวกัญนิกา โชติกุล 
๖๒๒๑๒๐๒๕๘ นางสาวเกตุวดี โพธิ์ศรี 
๖๒๒๑๒๐๒๕๙ นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีสุวรรณ์ 
๖๒๒๑๒๐๒๖๐ นางสาวกนกพร กลิ่นโลกัย 

 

 



๑๐ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๒๖๑ นางสาวรจนี รังษีสาคร 
๖๒๒๑๒๐๒๖๒ นางสาวภวิกา จันทร์ปรุง 
๖๒๒๑๒๐๒๖๓ นายธีรานนท์ พุ่มทอง 
๖๒๒๑๒๐๒๖๔ นางสาวอภิญญา จันทร์เสวี 
๖๒๒๑๒๐๒๖๕ นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยโชค 
๖๒๒๑๒๐๒๖๖ นายปิยพล แก้วอ้วน 
๖๒๒๑๒๐๒๖๗ นางสาวอัจฉรา กุนะดี 
๖๒๒๑๒๐๒๖๘ นางอริศรา ทิมเกลี้ยง 
๖๒๒๑๒๐๒๖๙ นางสาวจารุวรรณ พวงชะอุ่ม 
๖๒๒๑๒๐๒๗๐ นางสาววัลนภา ลามอ 
๖๒๒๑๒๐๒๗๑ นางสาวกวินภัค นครเกษม 
๖๒๒๑๒๐๒๗๒ นางสาวอรุณี ศรีชุมพล 
๖๒๒๑๒๐๒๗๓ นางสาวขนิษฐา เกตุประทุม 
๖๒๒๑๒๐๒๗๔ นางสาวธัญชนก ทองรักษ์ 
๖๒๒๑๒๐๒๗๕ นางสาวดวงพร ด้วงวงค์ 
๖๒๒๑๒๐๒๗๖ นายธีรวัฒน ์ หนองหลิ่ง 
๖๒๒๑๒๐๒๗๗ นางสาวจันจิรา กุลทนบุตร์ 
๖๒๒๑๒๐๒๗๘ นายอนุสรณ์ เตปิน 
๖๒๒๑๒๐๒๗๙ นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์ 
๖๒๒๑๒๐๒๘๐ นางสาวนฤมล หงษ์คำ 
๖๒๒๑๒๐๒๘๑ นางอรอุมา กบิลพัฒน์ 
๖๒๒๑๒๐๒๘๒ นางสาวสุทธิดา สวัสด ี
๖๒๒๑๒๐๒๘๓ นางสาวเบญจมาศ ศรีทอง 
๖๒๒๑๒๐๒๘๔ นางสาวเพ็ญภัคสรณ์ จำนงค์ใจ 
๖๒๒๑๒๐๒๘๕ นางสาวโชติมา ตุลธนกาญจน์ 
๖๒๒๑๒๐๒๘๖ นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐชัย 
๖๒๒๑๒๐๒๘๗ นายภูริลักษ์ มีมูล 
๖๒๒๑๒๐๒๘๘ นางสาวทิพย์ฤทธิ์ เมฆปั้น 
๖๒๒๑๒๐๒๘๙ นางสาวสุนันทา สายปั้นเหน่ง 
๖๒๒๑๒๐๒๙๐ นางสาวฐมลณัฏฐ์ ยิ้มเจริญ 

 

 



๑๑ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๒๙๑ นางสาวเพียงฤทัย นาคธรรมชาติ 
๖๒๒๑๒๐๒๙๒ นางสาววิมลจิต สรจิตต์ 
๖๒๒๑๒๐๒๙๓ นางเยาวลักษณ์ อิทธิวิบูลย์ 
๖๒๒๑๒๐๒๙๔ นางสาวนิภาพัตร พัดสี่คิ้ว 
๖๒๒๑๒๐๒๙๕ นางสาวจิราพร แจ่มเงิน 
๖๒๒๑๒๐๒๙๖ นางจุติกา ยวงทอง 
๖๒๒๑๒๐๒๙๗ นางสาวปภัชญา มณีบาง 
๖๒๒๑๒๐๒๙๘ นางสาวธนิดา ศรีตะวัน 
๖๒๒๑๒๐๒๙๙ นางสาวธาริณ ี ภักดีมง 
๖๒๒๑๒๐๓๐๐ นางสาวกนกอร บุญเกิด 
๖๒๒๑๒๐๓๐๑ นางสาวอังคณา บัวผัน 
๖๒๒๑๒๐๓๐๒ นางสาวจุรีรัตน์ สุขเกษม 
๖๒๒๑๒๐๓๐๓ นายสัจจาพร ดารามัน 
๖๒๒๑๒๐๓๐๔ นายสุเมธี วิทยานุกรณ์ 
๖๒๒๑๒๐๓๐๕ นางสาวนพสร สุขแก้ว 
๖๒๒๑๒๐๓๐๖ นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย 
๖๒๒๑๒๐๓๐๗ นางสาวอมรรัตน์ พงศ์เมธีอภิชัย 
๖๒๒๑๒๐๓๐๘ นางสาวลักขณา เพ็งนุ่ม 
๖๒๒๑๒๐๓๐๙ นางสาวชยาภรณ์ กาญจนพิบูลย์ 
๖๒๒๑๒๐๓๑๐ นางสาวกุหลาบ เตชะแก้ว 
๖๒๒๑๒๐๓๑๑ นางสาวนิฤมล บริสุทธิ์ 
๖๒๒๑๒๐๓๑๒ จ่าเอก ชัยรัตน์ พัฒนศิริ 
๖๒๒๑๒๐๓๑๓ นางสาวฝนดาว จุลศิริ 
๖๒๒๑๒๐๓๑๔ นายกิตติพงศ์ ตันตินราศักดิ์ 
๖๒๒๑๒๐๓๑๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิภาพร ศรีลารักษ์ 
๖๒๒๑๒๐๓๑๖ นางวีรยา สำราญจิตร 
๖๒๒๑๒๐๓๑๗ นางสาวพีรกานต์ มิ่งสำแดง 
๖๒๒๑๒๐๓๑๘ นางสาวเจะรอดิย๊ะ หะมะ 
๖๒๒๑๒๐๓๑๙ นายทรงพล คำลือไชย 
๖๒๒๑๒๐๓๒๐ นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน 

 

 



๑๒ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๒๐๓๒๑ นางสาวธัญญจิตต์ ภัทรพูนเกียรติ 
๖๒๒๑๒๐๓๒๒ นางสาวมาริสา ศิริเมฆ 
๖๒๒๑๒๐๓๒๓ นางสาวอิสรีย์ พวงภู่ 
๖๒๒๑๒๐๓๒๔ นายก้องเกียรติ ศรีสงคราม 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศ

ตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป  

ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏ

ภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ.  

มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

 สำหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 

ตามประกาศนี้  ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  

โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ 

สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า 

เป็นผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพ่ิมเติมต่อไป  

ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวธัญญาภรณ์  ไสวพันธ์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 


