สิ่งที่ส"งมาด.วย ๒

รายชื่อการจัดกลุมและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย%การประเมิน (Assessment Center Method)
ระหวางวันที่ 21 - 23 มกราคม 2562 ณ อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
กลุม A - F วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 17.30 น. ลงทะเบียน ณ หAอง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.
A1
A2
A3
A4
A5
F1
F2
F3
F4
F5

กลุม A
นางสาวลักษิกา กาญจนพุทธกร
นายปรเมศร ชะดี
นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล
นายอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ
นางสาวสมพร พานทอง
กลุม F
นางนันทวรรณ เหล"าฤทธิ์
นายนิธิพงศ อนุรักษพงศธร
นางเกณิกา ซิกวารทซอน
นายจักรพันธ รัตนเสถียร
นางสาวนันทิดา บัวแย.ม

B1
B2
B3
B4
B5

กลุม B
นางกาญจนา มังกโรทัย
นายจักรพันธ เด"นดวงบริพันธ
นางสาวทิพวัลย ป'นคํา
นางจิรพร เจริญวัฒนาพร
นางสาวมณี หัสชู

C1
C2
C3
C4
C5

กลุม C
นางสาวชยาวี กาญวัฒนะกิจ
นายสุชาติ ชินวรรณโชติ
นางสาวอภิรพร สุจริตรังษี
นายวิฑูรย แก.วก"า
นางบุณฑริกา กระจ"างวงษ

D1
D2
D3
D4
D5

กลุม D
นางสาวธัญลักษณ มณีวัฒนา
นายนิธิพัฒน วัฒนสุวกุล
นายณัฐพงศ ป+ยวัณโณ
นางดารุณี พุทไธวัฒน
นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ

E1
E2
E3
E4
E5

กลุม E
นางสาววาสิฎฐี สาระพงศ
นายอุรินธ หุตะสิงห
นายวิชชา ฉัตรมงคลพันธ
นางสาวจอมขวัญ พลรักษ
นางสาวจุฬารัตน นุ"มนิ่ม

K1
K2
K3
K4

กลุม K
นางสาวศุภกาญณ หาญบาง
นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล
นางวีณา วรรณฉัตรสิริ
นายพลภัทร วินัยบดี

กลุม G - L วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00-17.30 น. ลงทะเบียน ณ หAอง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.
G1
G2
G3
G4

กลุม G
นางอนงคพรรณ สิงหหา
นายพินัน ผลทรัพย
นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย
นางประอรรัตน กาญจนธนภัทร

G5 นางธันยพร เปาทอง (เดิม L1)

M1
M2
M3
M4

กลุม M
นางสาวเพ็ญนภา ศรีวาปD (เดิม Q1)
นายสุพิพัฒน อนุราช
นางสาวสุจินตนา ป+ยธรรม
นายคมกฤช อุทะโก

H1
H2
H3
H4

กลุม H
นางสาวฤทัยกาญจน บัวเผียน
นายทรงวุฒิ อาทิตยทอง
นางสาวสุนทรี เลากลาง
นายสมพล ชุมแก.ว (เดิม L2)

H5 นางสาวศศิธร ทวีเดช (เดิม L3)

N1
N2
N3
N4
N5

กลุม I
นางสาววรัญญา ชวศุภกุล
นายนิรุติ สังขแป;น
นางสาวอมรศรี รัศมิทัต
นางสาวชนุตพร บุญส"งสวัสดิ์

J1
J2
J3
J4

I5 นายอลงกรณ จันทรเจริญ (เดิม L4)

J5

I1
I2
I3
I4

กลุม J
นางสาวสุนันทา พ"วงเสมา
นางธัญญพิชชา เถระรัชชานนท
นางอารีรัตน พระเพชร
นายฐิติเดช ตุลารักษ

กลุม M - R วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.00-17.30 น. ลงทะเบียน ณ หAอง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.
กลุม N
กลุม O
กลุม P
นางสาวปวีรรวี อินนุพัฒน
O1 นางสาวมนตทิชา วงศพรเพ็ญภาพ
P1 นางสาวมยุรี บรรเลงรมย
นายชยาวีร หวังเจริญรุ"ง
O2 นายวีระพล สุดชาฎา
P2 นายวรท ลําใย
นางสาวกุลพิพิทย จันทรบวย
O3 นางสาวเบญมาศ มุสิแก.ว
P3 นางสาวอานันทชนก สกนธวัฒน
นายไกวัล วัฒนา (เดิม Q4)
O4 นายจตุพล เจริญกิจไพบูลย (เดิม R2) P4 นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ;า
นางสาวณฐิณี ฉันทะจารุ (เดิม R1) O5 นางสาวคงขวัญ จันทรแก.ว (เดิม R3) P5 นายเอกรัฐ มีชูวาศ (เดิม Q2)

