
 ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

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

 ตามที ่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที ่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ รับสมัครสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. นั้น  

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 
๖๔๒๑๔๐๐๐๑ นางสาวเธียรวิภา จงสกุล 
๖๔๒๑๔๐๐๐๒ นางสาวสุธิพร พลายแก้ว 
๖๔๒๑๔๐๐๐๓ นายอรรคพล คำภูษา 
๖๔๒๑๔๐๐๐๔ นางสาวสุภานี แถวเพชร 
๖๔๒๑๔๐๐๐๕ นางสาวบวรลักษณ์ พุทธา 
๖๔๒๑๔๐๐๐๖ นางสาวซารียา ตะทวี 
๖๔๒๑๔๐๐๐๗ นางสาวผกามาศ จันทร์ประทักษ์ 
๖๔๒๑๔๐๐๐๘ นางสาวธันยภัทร์ มีแตร 
๖๔๒๑๔๐๐๐๙ นางสาวพัชริดา ยันตะกนก 
๖๔๒๑๔๐๐๑๐ นางณัทญา ใสเย็น 
๖๔๒๑๔๐๐๑๔ นางสาวสุพัตรา ดวงจิตร์ 
๖๔๒๑๔๐๐๑๕ นางสาวพรพิมล ดาอินวงค์ 
๖๔๒๑๔๐๐๑๖ นายเทวทอง ผ่องรุ่งโรจน์ 
๖๔๒๑๔๐๐๑๗ นางสาวกิติยา กอประเสริฐยิ่ง 
๖๔๒๑๔๐๐๑๘ นางนภัทร เปรมประดิษฐ์ 
๖๔๒๑๔๐๐๑๙ นางสาวพัชรินทร์ เทนโสภา 
๖๔๒๑๔๐๐๒๐ นายคณิศร มีเดช 
๖๔๒๑๔๐๐๒๓ นางสาวกาญจน์โชติกา เอมณรดา 
๖๔๒๑๔๐๐๒๕ นางสาวณัฐวดี สุทธิยานุช 
๖๔๒๑๔๐๐๒๖ นางสาวมัตติกา ทูลไธสง 
๖๔๒๑๔๐๐๒๗ นางสาวรวิกานต์ พานเพชร 
๖๔๒๑๔๐๐๒๘ นางสาวนัสรีน จาหลง 

  

 

 

 



๒ 
 

รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 
๖๔๒๑๔๐๐๒๙ นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ มุณีพรหม 
๖๔๒๑๔๐๐๓๐ นางสาวกัลยพร นวหิรัญกุล 
๖๔๒๑๔๐๐๓๒ นางสาวธนัญญา มูลป้อม 
๖๔๒๑๔๐๐๓๓ นางสาวสุนิสา พรหมเสน 
๖๔๒๑๔๐๐๓๔ นางสาวสุนิศา จอมเมืองบุตร 
๖๔๒๑๔๐๐๓๕ นางสาวกาญจนา จำปาศรี 
๖๔๒๑๔๐๐๓๗ นางฉลวย เปรมทอง 
๖๔๒๑๔๐๐๓๘ นายสรวิศ เดชประมวลพล 
๖๔๒๑๔๐๐๓๙ นางสาวชณิตา บุระเนตร 
๖๔๒๑๔๐๐๔๒ นางสาววรรณภา ใจกล้า 
๖๔๒๑๔๐๐๔๓ นางสาวจิราทิพย์ บ่อคำ 
๖๔๒๑๔๐๐๔๔ นางประภัสสร บุญเป็ง 
๖๔๒๑๔๐๐๔๖ นางสาวอัมภาศรี นิยม 
๖๔๒๑๔๐๐๔๗ นางสาวอรทัย นามกร 
๖๔๒๑๔๐๐๔๘ นางสาวนิตยา กุณธิ 
๖๔๒๑๔๐๐๔๙ ว่าที่ร้อยเอกจักรพรรดิ อาจศิริ 
๖๔๒๑๔๐๐๕๐ นางโสมนัส เผื่อนงูเหลือม 
๖๔๒๑๔๐๐๕๑ นางสาวกัลย์สุดา สังข์ทอง 
๖๔๒๑๔๐๐๕๓ นางสาวประภาพรรณ ตันชวลิต 
๖๔๒๑๔๐๐๕๔ นางสาวสุธาสิน ี คงคสุทธิ์ 
๖๔๒๑๔๐๐๕๕ นางสาวกชกร โกศัลยวัตร 
๖๔๒๑๔๐๐๕๖ นายกิตติพงศ์ ตันตินราศักดิ์ 
๖๔๒๑๔๐๐๕๗ นางสาวอัชฌาณัฐ อ่อนขาว 
๖๔๒๑๔๐๐๕๘ นางสาวเกศดาว ผลเหม 
๖๔๒๑๔๐๐๕๙ นายพรชัย ยินดีธรรม 
๖๔๒๑๔๐๐๖๐ นางสาววารุณี แก้วเทพ 
๖๔๒๑๔๐๐๖๑ นางสาวศศิญา ชาญวิบูลย์ศรี 
๖๔๒๑๔๐๐๖๒ นายพรรคชัย แก้วศรี 
๖๔๒๑๔๐๐๖๓ นางสาวอรุณี อภัยโรจน์ 
๖๔๒๑๔๐๐๖๔ นางสาวศศิธร สิทธิกัน 
๖๔๒๑๔๐๐๖๕ นางสาวชนินันท์ ชยรพ 
๖๔๒๑๔๐๐๖๖ นายอัคระ อดุลศิริ 
๖๔๒๑๔๐๐๖๗ นางสาวควรถวิล กาบจันทร์ 



๓ 
 

รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 
๖๔๒๑๔๐๐๖๘ นางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์ 
๖๔๒๑๔๐๐๖๙ นายจักรพงศ์ จุมปูบุญ 
๖๔๒๑๔๐๐๗๐ นางสาวมณียา ใจมั่น 
๖๔๒๑๔๐๐๗๑ นางสาวพันทิพย์ พวงมาลัย 
๖๔๒๑๔๐๐๗๒ นางสาวกัลยาณี โปสันรังค์ 
๖๔๒๑๔๐๐๗๓ นางสาวกชพร สถิตธนพัฒน์ 
๖๔๒๑๔๐๐๗๕ นายบวรชัย โคตรพรม 
๖๔๒๑๔๐๐๗๖ นางสาวจิรัชฎาภรณ ์ พรมย่อง 
๖๔๒๑๔๐๐๗๗ นางกนกวรรณ อ่วมพ่วง 
๖๔๒๑๔๐๐๗๘ นางสาวญาณิศา แสงทอง 
๖๔๒๑๔๐๐๗๙ นางสาวกวินทิพย์ ทัพซ้าย 
๖๔๒๑๔๐๐๘๐ นางสาวสิรินทรา ประกอบธรรม 
๖๔๒๑๔๐๐๘๑ นางสาวสุดารัตน์ แก้วมาตย์ 
๖๔๒๑๔๐๐๘๓ นายภัครพงศ์ น้อยนาค 
๖๔๒๑๔๐๐๘๔ นางอรรัตน์ เฮ้งเจริญ 
๖๔๒๑๔๐๐๘๖ นางสาวปัฐมาวดี อ่อนทอง 
๖๔๒๑๔๐๐๘๗ นางสายฝน มาแย้ม 
๖๔๒๑๔๐๐๘๘ นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันไชยวงค์ 
๖๔๒๑๔๐๐๘๙ นายดำรง ม่วงมนตรี 
๖๔๒๑๔๐๐๙๐ นางสาวสุรางค์ จำเริญเจือ 
๖๔๒๑๔๐๐๙๑ นางสาวมาลิณี หวังเกษม 
๖๔๒๑๔๐๐๙๒ นางฉัตรชนก ระอุ่ง 
๖๔๒๑๔๐๐๙๓ นายสมผล อังศุวัฒนากุล 
๖๔๒๑๔๐๐๙๕ นางสาวไอยวริญท์ รุจิโรจน์วิทยา 
๖๔๒๑๔๐๐๙๖ นายอรรถพล ชมกรด 
๖๔๒๑๔๐๐๙๗ นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญมาสัย 
๖๔๒๑๔๐๐๙๘ นางสาวชลกนก เอ้ียวถาวร 
๖๔๒๑๔๐๑๐๐ นางสาวพริ้มเพรา อ้นเอี่ยม 
๖๔๒๑๔๐๑๐๑ นางสาวศิราณี ทิพย์เสนา 
๖๔๒๑๔๐๑๐๓ นางสาวเยาวรัตน์ อันปัญญา 
๖๔๒๑๔๐๑๐๔ นางสาวภัทรา นพเก้า 
๖๔๒๑๔๐๑๐๕ นางสาวอุทัยทิพย์ ไชยขันธ์ 
๖๔๒๑๔๐๑๐๖ นางสาวอรสา หล้าแหล่ง 



๔ 
 

รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 
๖๔๒๑๔๐๑๐๙ นางสาวอัจฉริยา งอกวงษ์ 
๖๔๒๑๔๐๑๑๐ นางสาวชุติญธร คำพล 
๖๔๒๑๔๐๑๑๑ นางสาวพรไพลิน แย้มเจียก 
๖๔๒๑๔๐๑๑๒ นางสาวดลกมล สะอาดอุบล 
๖๔๒๑๔๐๑๑๔ นางสาวเกตุมณี ฤทธิ์เทพ 
๖๔๒๑๔๐๑๑๕ นางสาวศษิวดี พิมลพันธุ์ 
๖๔๒๑๔๐๑๑๙ ว่าที ่ร.ต.หญิงสาวิตร ี ศรีษะแก้ว 
๖๔๒๑๔๐๑๒๐ นางสาวรุ่งกานต์ วรรณศรี 
๖๔๒๑๔๐๑๒๑ นางสาวธัญญจิตต์ ภัทรพูนเกียรติ 
๖๔๒๑๔๐๑๒๒ นางสาวศิรินยา วงศ์ตระกูลสุขดี 
๖๔๒๑๔๐๑๒๕ นางสาวพรกมล พันโภคา 
๖๔๒๑๔๐๑๒๖ นางสาวชนาภัทร ปลื้มสุทธิ์ 
๖๔๒๑๔๐๑๒๗ นายพรเทพ โภคทรัพย์ 
๖๔๒๑๔๐๑๒๘ นางสาวญานิกา คัมภีร์พงษ์ 
๖๔๒๑๔๐๑๓๑ นายณรงค์ชัย นาคสุข 
๖๔๒๑๔๐๑๓๒ นางสาวรัตนาภรณ์ จาติกานนท์ 
๖๔๒๑๔๐๑๓๔ นายสรายุทธ อินทประเสริฐ 
๖๔๒๑๔๐๑๓๖ นางสาวสุภาวด ี รอดเพชร 
๖๔๒๑๔๐๑๓๗ นางสาวอรวรรณ อ้อสุวรรณ์ 
๖๔๒๑๔๐๑๓๘ นางสาวลัดดาวัลย์ จบศรี 
๖๔๒๑๔๐๑๓๙ นางสาวพิณพิชชา ทานะปัต 
๖๔๒๑๔๐๑๔๑ นางสาวจารุวรรณ เทียนทิพย์ 
๖๔๒๑๔๐๑๔๓ นางสาวบุญรัตน์ ชองขันปอน 
๖๔๒๑๔๐๑๔๔ นางสาวแพรวพรรณ เปี้ยริน 
๖๔๒๑๔๐๑๔๕ นายนครินทร์ จำปาลา 
๖๔๒๑๔๐๑๔๖ นางสาวศุภาภรณ์ เจริญศรี 
๖๔๒๑๔๐๑๔๗ นางสาวเพียงใจ จันทร์สวัสดิ์ 
๖๔๒๑๔๐๑๔๘ นางสาวเขมชญา แจ่มจันทร์ 
๖๔๒๑๔๐๑๔๙ นางสาวพิมพิกา เผ่าดี 
๖๔๒๑๔๐๑๕๐ นางบุญชู สดเสมอ 
๖๔๒๑๔๐๑๕๑ นางสาวภิรมณ์ญา สมบัติพรม 
๖๔๒๑๔๐๑๕๒ นางสาวดวงพร คำทา 
๖๔๒๑๔๐๑๕๓ นางพรรณรัตน์ ผิวบาง 



๕ 
 

รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 
๖๔๒๑๔๐๑๕๔ นางสาวทิพวรรณ เสียงเลิศ 
๖๔๒๑๔๐๑๕๕ นางสาวศิริวรรณ ตันสุโชต ิ
๖๔๒๑๔๐๑๕๖ นางสาวกวิสรา แก้วสด 
๖๔๒๑๔๐๑๕๗ ว่าที่ร้อยตรีวรเดช แสนคำ 
๖๔๒๑๔๐๑๕๘ นางสาวอรุญรัตน์ จรูญสนธ์ 
๖๔๒๑๔๐๑๕๙ นางสาวดวงใจ เย็นจิตร 
๖๔๒๑๔๐๑๖๐ นางสาวดลณพร ถลำ 
๖๔๒๑๔๐๑๖๒ นางสาวบุหลัน กุลสอนนาน 
๖๔๒๑๔๐๑๖๔ ว่าที ่ร.ต.หญิงปิยวรรณ ทองเอียด 
๖๔๒๑๔๐๑๖๕ นางสาวจิณห์จุฑา มูลเทพ 
๖๔๒๑๔๐๑๖๖ นางสาวอาริสา คาดคำฟู 
๖๔๒๑๔๐๑๖๗ นางสาวสุภัทรา คำทา 
๖๔๒๑๔๐๑๖๘ นางสาวสุลัดดา ศิริมูล 
๖๔๒๑๔๐๑๗๓ นางเสมียน ชื่นจิตร 
๖๔๒๑๔๐๑๗๔ นางสุชาดา นวะแก้ว 
๖๔๒๑๔๐๑๗๕ นางสาวภัทร์พิชชาฌ์ ธารานุกูลทรัพย์ 
๖๔๒๑๔๐๑๗๗ นายพฤทธ์ แก้วจำปาศรี 
๖๔๒๑๔๐๑๗๘ นายณัฐพล คำฉันท์ 
๖๔๒๑๔๐๑๘๐ นางสาวทัศนีย์ คนหาญ 
๖๔๒๑๔๐๑๘๑ นางสาวอรุณรัตน์ อินกอ 
๖๔๒๑๔๐๑๘๒ นางสาวสุภาภรณ์ ใจเย็น 
๖๔๒๑๔๐๑๘๓ นายศิริวัฒน์ ปัญจลักษณ์ 
๖๔๒๑๔๐๑๘๔ นางสาวสุมิตตา วิชาโคตร 
๖๔๒๑๔๐๑๘๕ นางสาวพัชรินทร์ ไร่ลือคำ 
๖๔๒๑๔๐๑๘๖ นางสาวกุลธิดา น้อยมาลัย 
๖๔๒๑๔๐๑๘๗ นางสาวลลิตา ศรีนวล 
๖๔๒๑๔๐๑๘๙ นางสาวชลธิชา หนูพุฒ 
๖๔๒๑๔๐๑๙๐ นางสาวอารีย์ กุลอ้ึง 
๖๔๒๑๔๐๑๙๑ นางสาวสุดสงวน นวลศิริ 
๖๔๒๑๔๐๑๙๒ นายธีรพัฒน์ คำภา 
๖๔๒๑๔๐๑๙๓ นางสาวบุษยมาส ธานี 
๖๔๒๑๔๐๑๙๔ นางสาวบุหลัน ศรีบุญ 
๖๔๒๑๔๐๑๙๕ นางสาวชุติมันต์ กรุดนิส 



๖ 
 

รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 
๖๔๒๑๔๐๑๙๖ นางปนัดดา มั่นเขียว 
๖๔๒๑๔๐๑๙๗ นางสาววัฒนาพร เปรมใจ 
๖๔๒๑๔๐๒๐๒ นายกิตติธร โรจนอุดมพร 
๖๔๒๑๔๐๒๐๓ นางสาวระพีพร คูณมี 
๖๔๒๑๔๐๒๐๔ นางสุธาวดี สุริโย 
๖๔๒๑๔๐๒๐๖ นางสาวสุพรรษา สาหร่าย 
๖๔๒๑๔๐๒๐๗ นางพิริยากร สถิตย์พงษ์ 
๖๔๒๑๔๐๒๐๙ นายชิติพัทธ์ พันธุ์อธิคม 
๖๔๒๑๔๐๒๑๒ นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยวุฒิ 
๖๔๒๑๔๐๒๑๓ นางสาวนภัสวรรณ แตงอ่อน 
๖๔๒๑๔๐๒๑๔ นายธนภัทร เมฆประยูร 
๖๔๒๑๔๐๒๑๕ นางสาวสุวิมล อุภัยพรม 
๖๔๒๑๔๐๒๑๗ นางสาวกัญญ์ณณัฐ พวงสันเทียะ 
๖๔๒๑๔๐๒๒๑ นายสุรสิทธิ์ แสนคำ 
๖๔๒๑๔๐๒๒๒ นายณรงค์ชัย ห้องหาย 
๖๔๒๑๔๐๒๒๓ นางสาวพรสุดา สืบสุข 
๖๔๒๑๔๐๒๒๕ นางสุพัตรา นวนทัด 
๖๔๒๑๔๐๒๒๘ นางสาวกัลญา มโนวรณ์ 
๖๔๒๑๔๐๒๒๙ นางสาวสุลีวัลย ์ เริงเกตกรรม 
๖๔๒๑๔๐๒๓๐ นางสาวสลิลทิพย์ ท่าจีน 
๖๔๒๑๔๐๒๓๑ นางสาวเบญญาภา ทีปรักษพันธุ์ 
๖๔๒๑๔๐๒๓๗ นางรัตติกร กุลอ่อน 
๖๔๒๑๔๐๒๓๘ นางสาวณัฐกฤตา คงรัตน์ 
๖๔๒๑๔๐๒๓๙ นางสาวจุรี มาชาวนา 
๖๔๒๑๔๐๒๔๐ นางสาววชิรา สาระกูล 
๖๔๒๑๔๐๒๔๑ นางสาวธนกร แสงสุคนธ์ 
๖๔๒๑๔๐๒๔๓ นางสาวอรวรรณ อ่ิมปัน 
๖๔๒๑๔๐๒๔๔ นายภาณุวัฒน์ ดีเลิศ 
๖๔๒๑๔๐๒๔๖ นางสาวอภิตา นาคะเกศ 
๖๔๒๑๔๐๒๔๘ นางสาวธัญญาภรณ์ คนหาญ 
๖๔๒๑๔๐๒๔๙ นางสาวชัชชญา รักษ์พงษ์ 
๖๔๒๑๔๐๒๕๐ นางสาวพาฝัน สมบูรณ์ 
๖๔๒๑๔๐๒๕๑ นางสาวศิริพร พรหมมะ 
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๖๔๒๑๔๐๒๕๓ นางสาวศิรินาถ อรรคศรีวร 
๖๔๒๑๔๐๒๕๔ นางสาวสกุลรัตน์ เครือพรมมินทร์ 
๖๔๒๑๔๐๒๕๕ นางสาวจิรัชยา เปล่งรัตน์ 
๖๔๒๑๔๐๒๕๗ นางสาวสุภา รักภูเสน 
๖๔๒๑๔๐๒๕๙ นางสาวพิมพ์นิตย์ โหมดสุวรรณ 
๖๔๒๑๔๐๒๖๐ นายณัฐวัฒน์ เฮงเส็ง 
๖๔๒๑๔๐๒๖๑ นางสาวนภาภรณ์ ศิริพันธุ์ 
๖๔๒๑๔๐๒๖๕ นายกรกฏ ทาสุวรรณ์ 
๖๔๒๑๔๐๒๖๖ นายนิติ ศิริรัตน์ 
๖๔๒๑๔๐๒๖๗ นางสาวธัญญพัทธ์ ธวัฒน์สิทธิภูม ิ
๖๔๒๑๔๐๒๖๘ นางสาวนภสร ธรรมสัตย์ 
๖๔๒๑๔๐๒๖๙ นางสาวสุพรรณษา ก้อนคำ 
๖๔๒๑๔๐๒๗๓ นางสาวธรรม์ภัสร บุตรสาทร 
๖๔๒๑๔๐๒๗๔ นางสาวรัตนาภรณ์ ประดิษฐ์ 
๖๔๒๑๔๐๒๗๕ นางสาวสุพรรณิการ์ วิริยะพันธ์ 
๖๔๒๑๔๐๒๗๖ นางสาวเพ็ญนภา วันนา 
๖๔๒๑๔๐๒๗๘ นางสาวรุ่งฤดี สมนึก 
๖๔๒๑๔๐๒๘๐ นางสาวยศยา สอดศรี 
๖๔๒๑๔๐๒๘๑ นางสาวพรกนก พงษ์ม่วง 
๖๔๒๑๔๐๒๘๒ นางสาวปุณยนุช ผิวผ่อง 
๖๔๒๑๔๐๒๘๓ นางสาววรรณิภา ใหม่ต๊ะ 
๖๔๒๑๔๐๒๘๖ นางสาวสิริวัฒนา เทพพงษ์ 
๖๔๒๑๔๐๒๙๐ นางสาวอนงค์นาฏ โลหะการก 
๖๔๒๑๔๐๒๙๑ นางสาวสุพัตรา อินสองใจ 
๖๔๒๑๔๐๒๙๕ นางสาวนิสาภรณ์ เรืองศรี 
๖๔๒๑๔๐๒๙๖ นายพลากร สร้อยอรุณจารุ 
๖๔๒๑๔๐๒๙๘ นางสาวพรทิพย์ พลวิชัย 
๖๔๒๑๔๐๒๙๙ นางสาวฐยากมน วันทาวงศ์ 
๖๔๒๑๔๐๓๐๐ นายธีรพงษ์ ขาวสุด 
๖๔๒๑๔๐๓๐๑ นางสาวพัชรินทร์ จุ้ยใจตรง 
๖๔๒๑๔๐๓๐๔ นางสาวชนิสรา บุษราคัมวดี 
๖๔๒๑๔๐๓๐๕ นายพงศธร ไทยพิทักษ์ 
๖๔๒๑๔๐๓๐๖ นางสาวเจนจิรา พานน้อย 
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๖๔๒๑๔๐๓๐๗ นายยุทธศักดิ์ ไกยะชน 
๖๔๒๑๔๐๓๐๙ นางสาวเสาวลักษณ์ เต้าทอง 
๖๔๒๑๔๐๓๑๒ นางสาวรัตนา บุญรัตนสายัณห์ 
๖๔๒๑๔๐๓๑๔ นางสาวสุวัฒนา โพธิ์แก้ว 
๖๔๒๑๔๐๓๑๕ นางสาวอรญา สายทรัพย์ 
๖๔๒๑๔๐๓๑๗ นางสาวพรรษชลธ์ ไตรทานพิสิฐกุล 
๖๔๒๑๔๐๓๑๘ นางสาวเอ้ือมพร พันธ์งาม 
๖๔๒๑๔๐๓๒๐ นางสุพาภรณ์ วงษ์ลา 
๖๔๒๑๔๐๓๒๑ นายดำรงค์ สาริบุตร 
๖๔๒๑๔๐๓๒๒ นางสาวอรทิดา วงษ์สกุลไทย 
๖๔๒๑๔๐๓๒๓ นางสาวเมวียา อุตมะ 
๖๔๒๑๔๐๓๒๔ นางสาวภควรรณ แย้มโสภี 
๖๔๒๑๔๐๓๒๕ นางสาวดรุณี อัคนิจ 
๖๔๒๑๔๐๓๒๖ นางสุวรรณา ชั่งทอง 
๖๔๒๑๔๐๓๒๘ นางสาวศุภกาญจน์ บัวสงค์ 
๖๔๒๑๔๐๓๒๙ นางสาววรรณิศา ฟักหอม 
๖๔๒๑๔๐๓๓๑ นางสาวราตรี อ่องไคร้ 
๖๔๒๑๔๐๓๓๕ นางสาวภคพร ลี้สุวรรณกุล 
๖๔๒๑๔๐๓๓๖ นางสาวอรังคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์ 
๖๔๒๑๔๐๓๓๗ นางสาวเจนจิรา จินดาลัย 
๖๔๒๑๔๐๓๓๘ นางสาวสุกัญญา ยีหวัง 
๖๔๒๑๔๐๓๓๙ นางสาวกัญชววรรณ ฤทธิ์ประเสริฐ 
๖๔๒๑๔๐๓๔๑ นางสาวนิตยา พันนาดี 
๖๔๒๑๔๐๓๔๓ นางสาวพรหมภัสสร วรชิยานนท์ 
๖๔๒๑๔๐๓๔๔ นางสาวปรัชญาภรณ์ เรืองศรี 
๖๔๒๑๔๐๓๔๖ นายเชษฐไชย หิรัญจรรยาสิริ 
๖๔๒๑๔๐๓๔๗ นางสาวศิริพร ม่วงสะอาด 
๖๔๒๑๔๐๓๔๘ นายสุทธิณัญย์ วรรณวงค ์
๖๔๒๑๔๐๓๕๐ นางสาวสาทริยา ปาแดง 
๖๔๒๑๔๐๓๕๑ นายอดุลย์ เชื้อวังคำ 
๖๔๒๑๔๐๓๕๔ นางสาวรสริน บุญคล้าย 
๖๔๒๑๔๐๓๕๗ นางสาวจันทร์จิรา ทองคำ 
๖๔๒๑๔๐๓๖๐ นางสาวอรอุษา เล็กวงษ์ 
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๖๔๒๑๔๐๓๖๑ นางสาวเพ็ญศรี นามเมืองรักษ์ 
๖๔๒๑๔๐๓๖๓ นายอรรถวิทย์ ใจแก้ว 
๖๔๒๑๔๐๓๖๔ นางสาวกชพร เพ็งเวียง 
๖๔๒๑๔๐๓๖๕ นายพีระภัทธ์ ก้านบัว 
๖๔๒๑๔๐๓๖๗ นางสาวนราวดี อภัยรุณ 
๖๔๒๑๔๐๓๖๘ นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี 
๖๔๒๑๔๐๓๗๐ นางสาวจันทิมา ชัยมานะ 
๖๔๒๑๔๐๓๗๑ นางสาวเจตนา กลิ่นแก้ว 
๖๔๒๑๔๐๓๗๓ นางสาวธาริณี ภักดีมง 
๖๔๒๑๔๐๓๗๕ นายอานันท์ สอาดเอ่ียม 
๖๔๒๑๔๐๓๗๖ นางสาวสุรินทร์ยา ทองแสงจันทร์ 
๖๔๒๑๔๐๓๗๘ นางสาวฐิติมา เกตุสุวรรณ์ 
๖๔๒๑๔๐๓๗๙ นายธนวินท์ จันทะศรี 
๖๔๒๑๔๐๓๘๐ นางสาวณัชชนิกานต์ ยิ่งนารัมย์ 
๖๔๒๑๔๐๓๘๒ นางสาววัชร ี เอมโอษฐ 
๖๔๒๑๔๐๓๘๔ นายพิสิฐ คงสุคนธ์ 
๖๔๒๑๔๐๓๘๖ นางสาวสมงาม อ้อมคล้าย 
๖๔๒๑๔๐๓๘๗ นางสาวจุรีพร วรรณเลิศ 
๖๔๒๑๔๐๓๘๘ นางสาวฉัตรศิริ มะณีวงษ์ 
๖๔๒๑๔๐๓๙๐ นางสาวดาวอรุณ ผลเพ็ง 
๖๔๒๑๔๐๓๙๒ นางสาวอภิญญา ตะเอ้กา 
๖๔๒๑๔๐๓๙๓ นางสาวเรืองรินมณี นิธิวัฒน์อัญญา 
๖๔๒๑๔๐๓๙๔ นางสาวณัฐนิชา เลี้ยงสมบูรณ์ 
๖๔๒๑๔๐๓๙๕ นายธีรกานต์ อินต๊ะยศ 
๖๔๒๑๔๐๓๙๖ นางชลิสา ศรนุวัตร 
๖๔๒๑๔๐๓๙๘ นายวรพจน์ ภาคีทูล 
๖๔๒๑๔๐๔๐๑ นายธิติเทพ สูงเก่า 
๖๔๒๑๔๐๔๐๒ นายธีระพงษ์ หงษ์สต้น 
๖๔๒๑๔๐๔๐๓ นางสาวอุษา แสงม่วงยาง 
๖๔๒๑๔๐๔๐๔ นายศานต์ เศกใจเสือ 
๖๔๒๑๔๐๔๐๕ นายธีระพงษ์ ดาวเรือง 
๖๔๒๑๔๐๔๐๖ นางสาวปุญยวีร์ ธิวะโต 
๖๔๒๑๔๐๔๐๗ นายบุญส่ง จองหว่า 
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๖๔๒๑๔๐๔๐๘ นางสาวปุญญิศา จริงจิตร 
๖๔๒๑๔๐๔๐๙ นางสาวสิริกร หอเจริญ 
๖๔๒๑๔๐๔๑๐ นางสาวจุฑามาศ อินเอี่ยม 
๖๔๒๑๔๐๔๑๑ นายสุทิน นพพิจิตร 
๖๔๒๑๔๐๔๑๒ นางสาวสุกัญญา เรืองรัตน์ 
๖๔๒๑๔๐๔๑๓ นางสาวสุจิตรา คงหิรัญ 
๖๔๒๑๔๐๔๑๔ นางสาวนิภาพร พริกบางเข็ม 
๖๔๒๑๔๐๔๑๕ นางสาวจิดาพร ยิ่งบำรุง 
๖๔๒๑๔๐๔๑๗ นางโฉลม เสริมชื่อ 
๖๔๒๑๔๐๔๑๘ นางสาววิกานดา ชัยศรี 
๖๔๒๑๔๐๔๒๒ นางสาวณัฐปภัสร์ ธาตุทอง 
๖๔๒๑๔๐๔๒๓ นางชัญญาดา สุติบุตร 
๖๔๒๑๔๐๔๒๔ นางพัณณ์ชิตา พานิชตระกูล 
๖๔๒๑๔๐๔๒๕ นายอัลอามีน โต๊ะโยะ 
๖๔๒๑๔๐๔๒๖ นางสาวสุทธิกานต์ เกิดสุวรรณ์ 
๖๔๒๑๔๐๔๒๘ นางสาวนูรีซัม ดอเลาะ 
๖๔๒๑๔๐๔๓๑ นางสาวรัตนา พุทธอังกูร 
๖๔๒๑๔๐๔๓๒ นางสาวภัทรา ศรีทองพิมพ์ 
๖๔๒๑๔๐๔๓๓ นางสาวปภาว ี ศรีคร้าม 
๖๔๒๑๔๐๔๓๔ นางสาวณัฏฐานันท์ ขวัญเพิ่มพร 
๖๔๒๑๔๐๔๓๕ นางอัจฉรา ธรรมมูลตรี 
๖๔๒๑๔๐๔๓๗ นางสาวเรณุกา ก้อนทองดี 
๖๔๒๑๔๐๔๓๙ นางน้ำฝน ต้นจันทร์ 
๖๔๒๑๔๐๔๔๐ นางสาวรุ่งอรุณ แซ่ตั้ง 
๖๔๒๑๔๐๔๔๒ นางสาววนัชพรรณ เหตุทอง 
๖๔๒๑๔๐๔๔๔ นายสาธิต อยู่สถิตย์ 
๖๔๒๑๔๐๔๔๕ นางสาวอิศวีฎ์พร เมืองสม 
๖๔๒๑๔๐๔๔๗ นางสาวปรัชญาณี รัตนสิงห์ 
๖๔๒๑๔๐๔๔๘ นางสาวพัณณิตา เจริญพร 
๖๔๒๑๔๐๔๕๐ นางสาวสุริญญา ระหาร 
๖๔๒๑๔๐๔๕๑ นายพงษ์สัญญ์ บุญไพโรจน์ 
๖๔๒๑๔๐๔๕๓ นางสาวชนิกา ศรีพระราม 
๖๔๒๑๔๐๔๕๔ นางสาวนิธตานันท์ ธนศุขนิธิวรโชต ิ
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๖๔๒๑๔๐๔๕๕ นางปนัดดา โล่ห์สุวรรณ 
๖๔๒๑๔๐๔๕๗ นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิสาร 
๖๔๒๑๔๐๔๕๘ นางระเบียบรัตน์ ทองแก้ว 
๖๔๒๑๔๐๔๕๙ นางสาวยุวเรศ อินทะเรืองรุ่ง 
๖๔๒๑๔๐๔๖๑ นางสาวชลธิชา ศุภกาญจนากร 
๖๔๒๑๔๐๔๖๒ นางสาวปาริชาติ สัตบุรุษ 
๖๔๒๑๔๐๔๖๓ นางสาวศิริกร เลื่อนสกุล 
๖๔๒๑๔๐๔๖๔ นางสาวมยุรี คงกะพันธ์ 
๖๔๒๑๔๐๔๖๕ นางสาวสุกัญญา พรหมบุตร 
๖๔๒๑๔๐๔๖๖ นางสาวศิริวรรณ ผึ่งผาย 
๖๔๒๑๔๐๔๖๗ นางสาวศิริวิมล บุญจันทร์ 
๖๔๒๑๔๐๔๖๘ นายปวเรศร์ ปานะสุทธิ 
๖๔๒๑๔๐๔๖๙ นางสาววราลักษณ์ สุทธะลักษณ์ 
๖๔๒๑๔๐๔๗๑ นางสาวพิชญ์ชานันท์ แก้ววิไล 
๖๔๒๑๔๐๔๗๒ นางมาริษา ตรีวิทยายนต์ 
๖๔๒๑๔๐๔๗๓ นางสาวจินตนา จันทร์ขาว 
๖๔๒๑๔๐๔๗๔ นางสาวกรรณิกา พลราชม 
๖๔๒๑๔๐๔๗๕ นางสาววรรณิภา ชิตชิกูล 
๖๔๒๑๔๐๔๗๖ นางสาวกฤษณา อาดำ 
๖๔๒๑๔๐๔๗๘ นางสาวณัฐปภัสร์ ปรัญชัยสูงเนิน 
๖๔๒๑๔๐๔๗๙ นางสาวกองแก้ว ธรรมเสนา 
๖๔๒๑๔๐๔๘๐ นางสาวดวงพร ด้วงวงค์ 
๖๔๒๑๔๐๔๘๑ นางสาวนัฎฐภรณ ์ เปาวัลย์ 
๖๔๒๑๔๐๔๘๒ นางสาวทิพาภัสสร์ สามล 
๖๔๒๑๔๐๔๘๓ นางสาววิมลมาศ จันทะอ่อน 
๖๔๒๑๔๐๔๘๔ นายเจษฎา รุ่งฤดีชัยมงคล 
๖๔๒๑๔๐๔๘๖ นางสาวนพรัตน์ ทองสุข 
๖๔๒๑๔๐๔๘๗ นางสาวสุชาร ี สุขสว่าง 
๖๔๒๑๔๐๔๘๘ นางสาววรางคณา พรหมมาอาจ 
๖๔๒๑๔๐๔๙๑ นางสาวอุษา วัชรจรัสกุล 
๖๔๒๑๔๐๔๙๒ นายวิริยะ อินทร์ใจเอ้ือ 
๖๔๒๑๔๐๔๙๓ นางสาวคณิตญา จินดาขัด 
๖๔๒๑๔๐๔๙๔ นายกฤติเดช ปราบเสร็จ 



๑๒ 
 

รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 
๖๔๒๑๔๐๔๙๕ นางสาวนาตยา อุ่นวัน 
๖๔๒๑๔๐๔๙๖ นางสาวพิทยาภรณ์ ช่างทอง 
๖๔๒๑๔๐๔๙๘ นายนิติ แย้มพันธุ์ 
๖๔๒๑๔๐๔๙๙ นางสาวศิรินทรา วานานวงค ์
๖๔๒๑๔๐๕๐๐ นางสาวซากุระ ใจโล่ง 
๖๔๒๑๔๐๕๐๑ นางสาวเยาวภา เดชบุรัมย์ 
๖๔๒๑๔๐๕๐๒ นางสาวปัญญาพร นันทะพันธ์ 
๖๔๒๑๔๐๕๐๔ นางสาวสุภาวิณีย์ สมรรถศรีบุตร 
๖๔๒๑๔๐๕๐๕ นางสาวศุภรา ศรีสิริรัตนากร 
๖๔๒๑๔๐๕๐๖ นางสาวสุทธิดา พุนานิน 
๖๔๒๑๔๐๕๐๗ นางสาวอนันตา เตียวตระกูล 
๖๔๒๑๔๐๕๐๘ นางสาวจิตตินันท์ ดอนผักแว่น 
๖๔๒๑๔๐๕๐๙ นางสาวอมรรัตน์ ชัยนาม 
๖๔๒๑๔๐๕๑๐ นางสาววิมล เฉยฉาย 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศตามข้อมูลและ

ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และ

มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ มีสิทธิสอบ

รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือไม่เป็น

ผู ้สอบผ่านการวัดความรู ้ความสามารถทั ่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที ่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า  

ของสำนักงาน ก.พ. หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  

จะถือว่าผู้มีสิทธิสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 

 สำหรับผู้ที ่สมัครสอบภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื ่อเป็นผู้มีสิทธิสอบ 

แข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ 

สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า 

เป็นผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป  

ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 

(ลงชื่อ)  ปิยวัฒน์  ศิวรักษ์ 
(นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 

เลขาธิการ ก.พ. 
สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวชุตินันท์  ผดุงกิ่งตระกูล) 
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหนา้ท่ี 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 


