
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 

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

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที ่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ. นั้น  

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๔๔๑๓๐๐๐๑ นางสาวธีร์ชญาน์ ตันติวรสกุลเวช 
๖๔๔๑๓๐๐๐๒ นางสาวภัทราพร คำจินดา 
๖๔๔๑๓๐๐๐๓ นายคณิน โยธานัก 
๖๔๔๑๓๐๐๐๔ นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์ 
๖๔๔๑๓๐๐๐๕ นางสาวสายฝน เที่ยงไชย 
๖๔๔๑๓๐๐๐๖ นายชยพัสตร์ ชยเศรษฐ์มนตรี 
๖๔๔๑๓๐๐๐๗ นางสาวสุพัฒนา บัวมา 
๖๔๔๑๓๐๐๐๘ นายชนะชาติ ช้างเผือก 
๖๔๔๑๓๐๐๐๙ นายศิระ โสตถิภิญโญ 
๖๔๔๑๓๐๐๑๐ นายต.ติณ เกตุทอง 
๖๔๔๑๓๐๐๑๑ นางสาวธนสร อติกนิษฐ 
๖๔๔๑๓๐๐๑๒ นางสาวพิมพ์พนิต ศรีวรกุล 
๖๔๔๑๓๐๐๑๓ นางสาวอภิญญา ภูดรม่วง 
๖๔๔๑๓๐๐๑๔ นายโยธิน พิมพ์มีธีรวัตร 
๖๔๔๑๓๐๐๑๕ นางสาวภัทรียา งิ้วราย 
๖๔๔๑๓๐๐๑๖ นางสาวชนนิกานต์ โพธิเดช 
๖๔๔๑๓๐๐๑๗ นายเกื้อพงศ์ ชมภู 
๖๔๔๑๓๐๐๑๘ นางกมลชนก เฉกแสงทอง 
๖๔๔๑๓๐๐๑๙ นายปริญญา พิณประภัศร์ 
๖๔๔๑๓๐๐๒๐ นางสาวชิตศุภางค์ เขียวสลับ 
๖๔๔๑๓๐๐๒๑ นางสาวณัฐกานต์ สรรค์ศุภศิริกุล 
๖๔๔๑๓๐๐๒๒ นางสาววสนันท์ อิทธิมีชัย 
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เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๔๔๑๓๐๐๒๓ นางสาวมินตรา คำนึงครวญ 
๖๔๔๑๓๐๐๒๔ นายสรวีย์ วิจิตรอินทรามาศ 
๖๔๔๑๓๐๐๒๕ นางสาวฐิติพร มงคลชู 
๖๔๔๑๓๐๐๒๖ นายอิทธิภัทร วัฒนเธียร 
๖๔๔๑๓๐๐๒๗ นางสาวจินห์จุฑา จิตรอนันตรัตน์ 
๖๔๔๑๓๐๐๒๘ นางสาววลีรัตน ์ อักษรดี 
๖๔๔๑๓๐๐๒๙ นางสาววิลาวัณย์ อังศุกุลธร 
๖๔๔๑๓๐๐๓๐ นางสาวเกียรติทิพา ศรีวัฒนศิริกุล 
๖๔๔๑๓๐๐๓๑ นางสาวดวงกมล สุขนิมิตร์ 
๖๔๔๑๓๐๐๓๒ นายธนาคาร คุ้มภัย 
๖๔๔๑๓๐๐๓๓ นายภูวนาถ บุญมี 
๖๔๔๑๓๐๐๓๔ นายอาทิตย์ แก้วแหวน 
๖๔๔๑๓๐๐๓๕ นางสาวเลิศวิริยะกุล ชัยยา 
๖๔๔๑๓๐๐๓๖ นางสาวสุมนา ศรีโสภา 
๖๔๔๑๓๐๐๓๗ นางสาวณัฏฐธิดา แสงสุระธรรม 
๖๔๔๑๓๐๐๓๘ นางสาวชนัญญา ปาลีตา 
๖๔๔๑๓๐๐๓๙ นางสาวสุรดา คล้ายสุริยา 
๖๔๔๑๓๐๐๔๐ นายชาภิชญ ์ จันทรสร 
๖๔๔๑๓๐๐๔๑ นายณัฐพล โพธิ์ไพฑูรย์ 
๖๔๔๑๓๐๐๔๒ นายนัธทวัฒน์ โรจน์ธนเชษฐ ์
๖๔๔๑๓๐๐๔๓ นายอัคคเดช ประทีปแก้ว 
๖๔๔๑๓๐๐๔๔ นายพจน์ ชูทอง 
๖๔๔๑๓๐๐๔๕ นายภูวิศ นรังศิยา 
๖๔๔๑๓๐๐๔๖ นางสาวจุฬาลักษณ์ สิทธิชอบธรรม 
๖๔๔๑๓๐๐๔๗ นายธัญพิสิษฐ์ ศรีเรือง 
๖๔๔๑๓๐๐๔๘ นายธัญญะ จูงาม 
๖๔๔๑๓๐๐๔๙ นายพศวัต วงศ์อภัย 
๖๔๔๑๓๐๐๕๐ นางสาวจารุมาศ ลั่นซ้าย 
๖๔๔๑๓๐๐๕๑ นางสาวกัลย์สุดา ส่งสวัสดิ ์
๖๔๔๑๓๐๐๕๒ นางสาวรัตตรินทร์ รักคำ 
๖๔๔๑๓๐๐๕๓ นายอินกวี สุภานันท์ 
๖๔๔๑๓๐๐๕๔ นางปัทมา ปรางค์จันทร์ 
๖๔๔๑๓๐๐๕๕ นายวิศรุต มิ่งมหาพันธ์ 
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เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๔๔๑๓๐๐๕๖ นางสาวรุจิรา ใชยเสน 
๖๔๔๑๓๐๐๕๗ นางสาวพิริยา ขวัญพร้อม 
๖๔๔๑๓๐๐๕๘ นายพลเทพ ศักดิ์พาณิชย์ 
๖๔๔๑๓๐๐๕๙ นางสาวชิดปราง สังเกตุ 
๖๔๔๑๓๐๐๖๐ นายชัยทัต รัตนภักด ี
๖๔๔๑๓๐๐๖๑ นางสาวธัญณิชา สิงฆาฬะ 
๖๔๔๑๓๐๐๖๒ นายอภินันท์ ธรรมคุณ 
๖๔๔๑๓๐๐๖๓ นายภากร เตชะบุญประทาน 
๖๔๔๑๓๐๐๖๔ นางสาวทัยวรรณ โกยกุล 
๖๔๔๑๓๐๐๖๕ นางสาวจันทร์เกตุ เพ็งพานิช 
๖๔๔๑๓๐๐๖๖ นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพันธ์ 
๖๔๔๑๓๐๐๖๗ นายทวีลาภ เจนชัย 
๖๔๔๑๓๐๐๖๘ นางสาวกัณฐิกา กิตติพงษ์พัฒนา 
๖๔๔๑๓๐๐๖๙ นางสาวปริศนา รอบคอบ 
๖๔๔๑๓๐๐๗๐ นายอริญชย์วิทย์ เย็นฉ่ำ 
๖๔๔๑๓๐๐๗๑ นางสาวกนกภรณ์ ปฏิพัทธศิลปกิจ 
๖๔๔๑๓๐๐๗๒ นายวรพงษ์ ชวลิตอัมพร 
๖๔๔๑๓๐๐๗๓ นางสาวพนิดา เทวรักษ์ 
๖๔๔๑๓๐๐๗๔ นางสาวศิริลักษณ์ ปรมะ 
๖๔๔๑๓๐๐๗๕ นางสุพิทา ไทโยธิน 
๖๔๔๑๓๐๐๗๖ นางสาววิทิตยา รักษ์ศรี 
๖๔๔๑๓๐๐๗๗ นางสาวเบญจมาศ ผลบุญเจริญชัย 
๖๔๔๑๓๐๐๗๘ นางสาวมนัสนันท์ ชื้อประเสริฐ 
๖๔๔๑๓๐๐๗๙ นางสาวณัฏฐนิช คงทน 
๖๔๔๑๓๐๐๘๐ นายกรวัชร ทนงค์ 
๖๔๔๑๓๐๐๘๑ นางสาวนัฐยา ปัญจมาพร 
๖๔๔๑๓๐๐๘๒ นางสาวจิตภินันท์ เธียรวราวัฒน์ 
๖๔๔๑๓๐๐๘๓ นายปรัตถกร แสงแก้ว 
๖๔๔๑๓๐๐๘๔ นายวีระ ปิยธีรวงศ ์
๖๔๔๑๓๐๐๘๕ นายชาญณรงค์ สังข์อยุทธ 
๖๔๔๑๓๐๐๘๖ นางณัฐชยา ยศแก้วอุด 
๖๔๔๑๓๐๐๘๗ นางสาวสุทัสสา วงศ์ราช 
๖๔๔๑๓๐๐๘๘ นางสาวอังค์วรา ลุนลา 
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เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๔๔๑๓๐๐๘๙ นายวิริยะ พีระพัฒนพงษ์ 
๖๔๔๑๓๐๐๙๐ นางสาวศศิพร รัตนสุภา 
๖๔๔๑๓๐๐๙๑ นางสาวเด่นรติ ศรธเดช 
๖๔๔๑๓๐๐๙๒ นายณัฐพล บ้านไร่ 
๖๔๔๑๓๐๐๙๓ นายอติชาต ศรีธีระวิโรจน์ 
๖๔๔๑๓๐๐๙๔ นายอลงกรณ์ วงศ์หมั่น 
๖๔๔๑๓๐๐๙๕ นางสาวเกษฎาภรณ์ ศรีประสาน 
๖๔๔๑๓๐๐๙๖ นายธณกฤษ หมื่นก้อนแก้ว 
๖๔๔๑๓๐๐๙๗ นางสาวกิตติยา ดวงใจ 
๖๔๔๑๓๐๐๙๘ นางสาวกมลนันท์ ช่วยนิล 
๖๔๔๑๓๐๐๙๙ นางสาวศิริรัตน์ อินทร์ดิษฐ์ 
๖๔๔๑๓๐๑๐๐ นางสาวกฤติกา โพธิ์เย็น 
๖๔๔๑๓๐๑๐๑ นายภัทรภณ สุขล้อม 
๖๔๔๑๓๐๑๐๒ นายศักดิ์ชัย อุปการะ 
๖๔๔๑๓๐๑๐๓ นางสาวพลอยไพลิน โชคสวัสดิ ์
๖๔๔๑๓๐๑๐๔ นางสาวฐิตินันท์ หังสะไวศยะ 
๖๔๔๑๓๐๑๐๕ นางสาวศศิกานต์ ประสงค์สม 
๖๔๔๑๓๐๑๐๖ นางสาวรุจยา อังกูรสุทธิพันธ์ 
๖๔๔๑๓๐๑๐๗ นายเพลงชาติ พรหมมาพันธุ์ 
๖๔๔๑๓๐๑๐๘ นางสาวพรพรรณ สนธิชัย 
๖๔๔๑๓๐๑๐๙ นางสาวมนัสชยา เนื่องจุ้ย 
๖๔๔๑๓๐๑๑๐ นางสาวธัญธริกา บุญธรรม 
๖๔๔๑๓๐๑๑๑ นางสาวจิณณ์ณิชา สุคำวังชัยภักดิ์ 
๖๔๔๑๓๐๑๑๒ นางสาวชนินันท์ บรรเทากิจ 
๖๔๔๑๓๐๑๑๓ นางสาวรัตนพร โพธิ์ย้อย 
๖๔๔๑๓๐๑๑๔ นางสาวรจนา นาคจันทร์ 
๖๔๔๑๓๐๑๑๕ นางสาวเจณิตตา บุญเปรม 
๖๔๔๑๓๐๑๑๖ นายทศนัศว์ มงคลเกียรติชัย 
๖๔๔๑๓๐๑๑๗ นางสาวอุสุมา อร่ามทอง 
๖๔๔๑๓๐๑๑๘ นางสาวมาฆมาส ธวัชชัย 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศ
ตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที ่ผ ู ้สมัครสอบได้ร ับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู ้ที ่ม ีคุณสมบัติทั ่วไป  
ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏ



๕ 
 

ภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ.  
มิได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

 สำหรับผู้ที ่สมัครสอบภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื ่อเป็นผู้สมัคร
สอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า 
เป็นผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป  
ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ 

อนึ่ง เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงาน ก.พ. จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ดังกล่าว และเมื ่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่อนคลายลง 
สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขันเพื ่อบรรจุและแต่งตั้ง  
บุคคลเข้ารับราชการ โดยจะประกาศแจ้งให้ผู ้สมัครทราบอีกครั้ง ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ 
https://personnel-ocsc.job.thai.com ต่อไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                  (ลงชื่อ)        พัชรภากร  เทวกุล 
 (หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
 เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวธัญญาภรณ์  ไสวพันธ์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

https://personnel-ocsc.job.thai.com/

