
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 

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

 ตามที ่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที ่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ รับสมัครสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ. นั้น  

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

624140001 นางสาวอารีรัตน์ หวังรวมกลาง 

624140002 นายนนท์ปวิธ สีคำ 

624140003 นางสาวสุกัญญา มีสมบัติ 

624140004 นางสาวอชาสินี คำประเสริฐ 

624140005 นางสาววริษา โอเจริญ 

624140006 นายอรุณ นนท์ธีระภัทริน 

624140007 นายธนะชัย สังข์รุ่ง 

624140008 นายนันท์พิพัฒน์ สาคะรัง 

624140009 นางสาวสมฤทัย ใคร่นุ่นกา 

624140010 นางสาวชลนรรจ ์ สุขทั่วญาติ 

624140011 นายธนรัชต ตรีศรี 

624140012 นางสาวรชนิศ ทองแดง 

624140013 นายเจนกิจ โชติโก 

624140014 นายพัชร ทองสืบสาย 

624140015 นางสาวชุติกาญจน์ สลิลปราโมทย์ 

624140016 นายภูวนาถ บุญมี 

62414001๗ นายสิทธิกร รัตนถาวร 

6241400๑๘ นางสาวกรสิริ โสตขวัญฟ้า 

6241400๑๙ นายภัทรพงศ์ ซื่อเกียรติขจร 

62414002๐ นางสาวเกษมศรี สัจจะวิริยะกุล 

62414002๑ นางสาวอนงค์ภัทร สิริช่วยชชูัย 
  

  

 

 

 



๒ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

62414002๒ นางสาวอภิสรา พัฒนกำชัย 

62414002๓ นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์ 

62414002๔ นายพิทักษ์ สุขสุราษฎร์ 

62414002๕ นายธีรชัย บุญชุ่ม 

62414002๖ นายทรงพล เพชรพลอย 

62414002๗ นางสาวสุวรรณี ศรีโมรา 

6241400๒๘ นางสาวฐิติมา วีระกุล 

6241400๒๙ นางสาวศุภจิต อุมะวิชนี 

62414003๐ นางสาววันเพ็ญ นิลสนธ ิ

62414003๑ นายสรวีย์ วิจิตรอินทรามาศ 

62414003๒ นายพีระนัฐ ฮวบกระโทก 

62414003๓ นายกิตติธัช เผ่นโผน 

62414003๔ นางสาวมินตรา ชูรัตน์ 

62414003๕ นายวรพล เจริญจิตต์ 

62414003๖ นายณัชทิวัฏ สายสาระ 

62414003๗ นายปิยะ ตันติพรหมินทร์ 

6241400๓๘ นางสาวปฐมพร สาหร่าย 

6241400๓๙ นางสาวกรกนก พรหมสุข 

62414004๐ นางสาวเจริญรัตน์ ฮ้อแสงชัย 

62414004๑ นางสาวเกียรติทิพา ศรีวัฒนศิริกุล 

62414004๒ นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพันธ์ 

62414004๓ นายเกียรติกูล บุษย์ศรีเจริญ 

62414004๔ นายพลากร ศรีพูนทอง 

62414004๕ นางสาวอุษณีย์ กิตติสุพัฒน์ 

62414004๖ นางสาวชนินันท์ บรรเทากิจ 

62414004๗ นางสาวมิลตรา สมบัติ 

6241400๔๘ นางสาวศิริลักษณ์ ปรมะ 

6241400๔๙ นางสาวณรินี ฤทธิรณ 

62414005๐ นางสาวกุลวรรณ อายุรไชย 
  



๓ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

62414005๑ นางสาวชโลธร แจ่มจำรัส 

62414005๒ นางสาวกุลทิพย์ บุญลือ 

62414005๓ นางสาวชีวาภัสร ์ ทับทิมไทย 

62414005๔ นายณัฐภัทร จ่าราช 

62414005๕ นายกฤษฎากร สืบสำราญ 

62414005๖ นายปารณัท สุขเจริญ 

62414005๗ นางสาวจิตรเลขา หวลกสิน 

6241400๕๘ นางสาวสุธิมา นิลละออ 

6241400๕๙ นายธนวัฒน ์ วีรษร * 

62414006๐ นางสาวกันตา ศุขสาตร 

62414006๑ นางสาวสุพาณี วรรณกายนต์ 

62414006๒ นายเกรียงไกร จิตรดี 

62414006๓ นางสาวภณิดา บุญทวี 

62414006๔ นายฉัตรชัย สัทธรรมพงศา 

62414006๕ นางสาวนิษฐา สมหนองบัว 

62414006๖ นางสาวลาภมณี รักแจ้ง 

6241400๖๗ นายอมรวัฒน์ ภูมิเกษมศักดิ์ 

6241400๖๘ นางสาวจุธาภรณ์ ชาวสวนกล้วย 

6241400๖๙ นางสาววริศรา แสงทอง 

62414007๐ นายปิยะวัฒน์ บริรักษ์ภูสิฐ 

62414007๑ นางสาววิภาภรณ ์ สมมิตร 

62414007๒ นางสาววิมลศิริ ทองแตง 

62414007๓ นายภาสกร อรุณสิทธิ์ 

62414007๔ นายกฤษดา วัฒนวาร ี

62414007๕ นางสาวขวัญชนก หงษ์ชูเกียรติ 

6241400๗๖ นางสาวณัฏฐารักษ์ เอ่ียมสุวรรณ 

6241400๗๗ นางสาวปนัดดา ไชยผ่องศรี 

6241400๗๘ นายณัฐกิจ ภูรีสถิตย์ 

6241400๗๙ นายณฐพล เหล่าโรจน์ทวีกุล 
  

* หมายถึง ผู้ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบการเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ. 



๔ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

62414008๐ นางรติกร ปฐมกาลบุตร 

62414008๑ นางสาวนันทิรา สีเขียว 

62414008๒ นางสาวชญานิน อินกว่าง 

62414008๓ นายพรรษพล บุญประเชิญ 

62414008๔ นางสาวพิชาดา เลาหวนิช 

6241400๘๕ นางสาวนุจรินทร์ โกมล 

6241400๘๖ นางสาวมุทิตา เดโชเกียรติถวัลย์ 

6241400๘๗ นางสาวภาวิณี เฮงจิตตระกูล 

6241400๘๘ นางสาวศศิพร รัตนสุภา 

6241400๘๙ นายชยุต วิจิตรวงศ ์

62414009๐ นายมงคลชน โภคย์สุพัสตร์ 

62414009๑ นายวีรพงศ์ ป้ำกระโทก 

62414009๒ นายพงศ์พิษณุ สร้อยเกียว 

62414009๓ นางสาวสาริศา จันทรอำพร 

62414009๔ นางสาวสุจิตรา   ฤทธิ์ดี 

624140๐๙๕ นางสาวอัจฉราวรรณ จันทร์น้อย 

624140๐๙๖ นางสาวอาภาพร น่วมถนอม 

624140๐๙๗ นางสาวสุธาสิน ี จันทศิริศรี 

624140๐๙๘ นายณัฐ พิทักษ์พงศ์พันธุ์ 

624140๐๙๙ นายนวพล นนทภักดิ์ 

62414010๐ นายปิยวัฒน์ ถิรวิริยาภรณ์ 

62414010๑ นางสาวนันทวรรณ ระหงษ์ 

62414010๒ นายอาทิตย์ แก้วแหวน 

6241401๐๓ นางสาวณัฐกาญจน์ กอมณี 

6241401๐๔ นางสาวณัฏฐธิดา แสงสุระธรรม 

6241401๐๕ นายมติมนต์ รื่นรวย 

6241401๐๖ นางสาวธนานุช ลีรัตนชัย 

6241401๐๗ นายตฤณ แย้มสุคนธ์ 

6241401๐๘ นางสาวภัทราพร คำจินดา 
  



๕ 
 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

6241401๐๙ นางสาววราภรณ์ บำรุงศักดิ์ 

62414011๐ นางสาวปิ่นนัดดา ราชคมน์ 

62414011๑ นางสาวปัทมา สว่างน้อย 

6241401๑๒ นางสาวพชรพร จันลือไชย 

6241401๑๓ นางสาวปณิชา วสุวัตน ์

6241401๑๔ นางสาวเสริฐ อินทร์แก้ว 

6241401๑๕ นางสาวสุรดา คล้ายสุริยา 

6241401๑๖ นายกิติศักดิ์ ไลไธสง 

6241401๑๗ นายเนติ์ ภู่ประสม 

6241401๑๘ นางสาววนารินทร์ อินทรพันธ์ 

6241401๑๙ นางมาริสสา อินทรเกิด 

62414012๐ นายนฤพน สุปันนุช 

6241401๒๑ นางสาวอรพรรณ ขุนพิพิธ 

6241401๒๒ นายปรัตถกร แสงแก้ว 

6241401๒๓ นางวิชุดา อุตรมาตย์ 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศ

ตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที ่ผ ู ้สมัครสอบได้ร ับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู ้ที ่ม ีคุณสมบัติทั ่วไป  

ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏ

ภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ.  

มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

 สำหรับผู ้ที ่สมัครสอบภายในวันที ่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื ่อเป็นผู ้สมัคร

สอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ 

สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า 

เป็นผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป  

ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           (ลงชื่อ)   พัชรภากร  เทวกุล 

 (หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

 เลขาธิการ ก.พ. 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นายอโนเชาว์  จาดจีน) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 
 ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 


