
 
 
 
 

 
 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
  ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 

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

 ตามที่ได้มีประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์  โดยก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  (รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
 2.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ  ครั้งที่  ๑ 
  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
ตามตารางก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
แนบท้ายประกาศนี้  
 3. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑ 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑  และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  ในวันที่ 
16 มีนาคม 2563  ทางเว็บไซต์ www.diw.go.th  โดยคลิกที่แบนเนอร์ “ระบบรับสมัครงาน กรอ. 
ออนไลน์” หรือทางเว็บไซต์ http://diw.thaijobjob.com   
 4. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
  4.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อมีแขน  
กระโปรงหรือกางเกงแบบสุภาพ  สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  4.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ 

 
4.3 ต้องน าบัตร... 
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  4.๓ ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทาง
ราชการออกให้ ไปในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ทุกครั้ง  
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ 
  4.๔ การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 
   ๔.4.1 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที  แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
   ๔.4.2 ผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบไปแล้ว 
๓๐ นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ 
   ๔.4.3 ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องนั่งตามที่นั่งและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่
จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 
   ๔.4.4 เขียนเฉพาะเลขประจ าตัวสอบในกระดาษค าตอบที่ก าหนดให้เท่านั้น 
   ๔.4.5 เมื ่ออยู ่ในห้องสอบ  ขณะประเมินฯ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู ้เข้ารับ  
การประเมินฯ อ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  และอยู่ในความดูแล
ของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
   ๔.๔.6 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน  จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
   ๔.4.7 ห้ามน าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมินฯ ออกจากห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 
   ๔.4.8 เมื่อหมดเวลาท าตอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งหยุดท าค าตอบ 
จะต้องหยุดทันที กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะมารับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ ณ ที่นั่งสอบ 
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 
   4.4.9 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ นี้ หรือผู้ใดทุจริต 
หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได ้
   4.4.10 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 
และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งนี้ 
   4.4.11 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

 ทั้งนี้  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๑  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม  
และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่ าผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตาม
ประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

 ส าหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ไว้แล้ว  แต่ไม่มีชื่อ
ตามท้ายประกาศนี้  ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ โปรดน าหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ณ ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

กรมโรงงาน... 
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม  แขวงทุ่ งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นส าคัญ  หากปรากฏว่า
เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
เพ่ิมเติมต่อไป  ถ้าไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่ 30  มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 (นายประกอบ  วิวิธจินดา) 
 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  



บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์

แนบท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม    ลงวันที ่30  มกราคม พ.ศ. 2563

เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

10001 นางสาว ณัชณิชา แสงวิเชียร
10002 นาย ธวัช สุรินทร์
10003 นางสาว สิริประภา ทองมาก
10004 นางสาว วราลี พุธเจริญ
10005 นางสาว อมิตรา หน่อยศ
10006 นางสาว ศิริยาภรณ์ กุมภา
10007 นางสาว ศศินา ศรีบัวทิม
10008 นางสาว กรัณฑรัตน์ เมืองค า
10009 นางสาว นันทวรรณ ศรีโมรา
10010 นางสาว ชญานี แก้วพรม
10011 นาย พัสกร คุณารักษ์
10012 นาย อดิศร แก้วจุฑามณี
10013 นางสาว ทรงพร ไชยเทศ
10014 นางสาว โสรยา ณ ล าปาง
10015 นางสาว ปริม ญาณบุญ
10016 นางสาว พรสุนีย์ แสงจันทร์
10017 นาย สุริยา วงษาศักด์ิ
10018 นางสาว สุนิสา รักษาศรีมีสุข
10019 นางสาว ชลิศา เหล่าแค
10020 นางสาว ณัฐชากานต์ จิตต์ระเบียบ
10021 นางสาว วไลพร คงเจี้ยง
10022 นาย รุ่งนิรันนดร์ จิตดี
10023 นางสาว ภัสธีญา เจริญธนวิธ
10024 นางสาว พัชราภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว
10025 นางสาว ชวิศา ณ น่าน
10026 นาย สมิทธิกาญจน์ เวฬุวนาธรณ์
10027 นางสาว ภรภัทร นาคสีหราช
10028 นางสาว สิรีธร ฤกษ์งาม
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

10029 นางสาว พัชนีวรรณ อ่อนสัมฤทธิ์
10030 นางสาว สุนันธา นามเต๊ียะ
10031 นาย ปิยะวุฒิ นาคพันธ์
10032 นางสาว เกสรา มั่งทอง
10033 นาย ภาณุวัฒน์ ศรีจันทร์
10034 นาย นวัฒน์ เกตุสวัสดิวงศ์
10035 นางสาว ธนัชพร ขุนช านาญ
10036 นางสาว สุวรรณา กรอนกลาง
10037 นางสาว จนันจิตต์ ยานะวิมุติ
10038 นางสาว จันธิมา โชติจิตร
10039 นางสาว ณลิตา กิ่งไผ่ล้อม
10040 นางสาว สุจิตรา จันเกตุ
10041 นางสาว วัชรา เพียช่อ
10042 นาย อนุชน ดวงจันทร์
10043 นางสาว พิมพ์สุดา ลือนาม
10044 นางสาว วรัญญา ธิโนชัย
10045 นางสาว เยาวเรศ สีชมภู
10046 นางสาว ประกายรุ้ง ศรีนวลปาน
10047 นางสาว เยาวเรศ กรกเย็น
10048 นางสาว แพรวนภา แพงวิเศษ
10049 นางสาว วรัญญา ทองสอน
10050 นาย พรพัฒน์ กาวิละ
10051 นางสาว จริยา อ่อนระทวย
10052 นางสาว พัชรินทร์ แต้มรู้
10053 นางสาว ศิริพร กุญแจนาค
10054 นาย ธนาวัฒน์ ค าชื่น
10055 นางสาว พาขวัญ เมฆต้ัง
10056 นาย นริศ จิตติเรืองเกียรตื
10057 นางสาว ณัฐธิดา เปีย่มสุวรรณศิริ
10058 นางสาว ชลิศษา สิทธิโสภณ
10059 นางสาว หัทยา วงศ์ชัย
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

10060 นางสาว ทิพกฤตา ใจแล
10061 นาย อาทิตย์ จิตจันทร์
10062 นางสาว รุ่งรัศมี บุญมี
10063 นาย เอิบเปรม ภูม่าลา
10064 นางสาว กรวรรณ เปล้ืองรัตน์
10065 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วรรณภรณ์ พรหมมินทร์
10066 นางสาว ณัฐกานต์ กุมนา
10067 นางสาว พรประภา ม่วงประเสริฐ
10068 นาย ศุภฤกษ์ ขอนดอก
10069 นางสาว วรัญญา อึ้งวรตระกูล
10070 นางสาว โสมศิริณ ปานศิริ
10071 นางสาว สุมิตรา โจทย์พิมาย
10072 นาย ธนิน คุ้มภัย
10073 นางสาว ธมกร ทองแพรว
10074 นางสาว กาญจนาภรณ์ จันทร์จริง
10075 นาย ธนาวุฒิ ด่วนแสง
10076 นาย ธนายุต กองมงคล
10077 นางสาว นริศรา เมืองสุวรรณ์
10078 นางสาว มัลลิสา งอกงาม
10079 นาย กัมพล โคตรวิถี
10080 นางสาว กาญจณา มัจจรี
10081 นางสาว พิยดา กระจ่างวิทยา
10082 นาย อรรคสิทธิ์ สุวรรณล้อม
10083 นางสาว วิริญ อินเฮง
10084 นางสาว ธิดารัตน์ พูลเอม
10085 นางสาว ศศิประภา พุม่พิศ
10086 นาย ก้องเกียรติ ถือมั่น
10087 นางสาว มัณฑนา ย้อยนวล
10088 นางสาว พงศ์นภา ชูทวด
10089 นางสาว วรญา พรมใจมา
10090 นางสาว กมลวรรณ ไชยลม
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10091 นางสาว ระพีพัฒน์ วงศ์สิงหะกุล
10092 นางสาว สตรีรัตน์ สงสวัสด์ิ
10093 นางสาว ภัทรวดี ประชุมวงษ์
10094 นางสาว ณัฐธิดา ยังสุข
10095 นางสาว ศิริลักษณ์ วรรณสุข
10096 นางสาว เขมมิการ์ วุฒิสันเทียะ
10097 นางสาว ชนิกานต์ กาญจนสมจิตต์
10098 นาย จิรวัฒน์ พันธุบ์ุญปลูก
10099 นางสาว ปณิตา สุตะเขตร์
10100 นาย กฤษณะ ทิศทะษะ
10101 นาย ทรงสิทธิ์ เฉยเมล์
10102 นางสาว พิมพกานต์ ฝ้ันค าอ้าย
10103 นางสาว ชลธิชา พวงแก้ว
10104 นางสาว อังคณา ฝ้ันต๊ะ
10105 นางสาว จิรารัฐ มะลิเทศ
10106 นางสาว อุษา บางชัยภูมิ
10107 นาย เอื้อไอย์ แก้วไกรสร
10108 นางสาว นัทวัน สุโพธิแ์สน
10109 นางสาว สิรินันท์ ต้ังตนดี
10110 นาย พีรณัฐ อยู่ไพศาล
10111 นางสาว อ้อมใจ วอทอง
10112 นาย อรินชัย แก้วกัลป์
10113 นางสาว รัชฎาพร แก้วธ ารงค์
10114 นางสาว อัจฉริยา ธานี
10115 นาย ฉัตรพงษ์ ค าเลิศ
10116 นางสาว จุฑามาศ ก่อศิริวัฒน์
10117 นางสาว ภัทรนิษฐ์ ศรีนวลจันทร์
10118 นางสาว อรวรรณ แก้วมา
10119 นางสาว พรณัชชา ใจวรรณะ
10120 นางสาว อภิญญา ถินทะสิทธิ์
10121 นาย นิธิ ม่วงศรี
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10122 นางสาว สุกัญญา ยาค า
10123 นางสาว ชุติมณฑน์ สมบูรณ์มาก
10124 นางสาว พิชญ์สินี พงษ์โชติวิริยะ
10125 นางสาว มลสุดา ค าปาละ
10126 นางสาว เบญจรัตน์ เกตุแป้น
10127 นางสาว เสาวลักษณ์ อุไร
10128 นาย วัชรพงษ์ เตวิยะ
10129 นาย วรโชติ โรจนเกษตร
10130 นางสาว ปิยะพร จินาค า
10131 นางสาว ปนัดดา เพ็ญศรี
10132 นางสาว อรณิชา ปัญญา
10133 นางสาว สุพัตรา วิศิลา
10134 นาย อิทธิพล อุ่มไธสง
10135 นางสาว เกวลี ธรรมหิเวศน์
10136 นาย ณัฐวุฒิ กรุงไกรจักร
10137 นางสาว พิภาภรณ์ สุทธิแสน
10138 นางสาว พรกนก ประดิษฐ์
10139 นาย ภคภัฎ กุญช์โฆษิตา
10140 นางสาว เรณู เหมทานนท์
10141 นางสาว กิตติยา เสนาะวงศ์
10142 นางสาว วิรัญญา เฮงตระกูล
10143 นางสาว อัญมณี ค าเพ็ง
10144 นางสาว นภาพร พงค์เจริญ
10145 นางสาว สุพรรษา ฉายากุล
10146 นางสาว สุวนันท์ โคตรบุปผา
10147 นางสาว ศิวพร เปรมมณี
10148 นางสาว กัลยา วรรณวัตร
10149 นาย สมจิตร ดวงบรรเทา
10150 นาย ชัยยงค์ กลกลาง
10151 นางสาว จินต์จุฑา ธนพรชัยสิทธิ์
10152 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ การะเกตุ
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10153 นางสาว สุนิตา ไชยมั่น
10154 นางสาว หทัยชนก แก้วบุญเรือง
10155 นางสาว ปารียา เอิบโคกสูง
10156 นางสาว นาถยา ด้วงเคน
10157 นาย ติณณ์ธพัทธ์ นิ่มเจริญ
10158 นางสาว พิชญา วงศ์ค าปัน
10159 นางสาว ธนพร เพชรคล้าย
10160 นางสาว ศศิ วรกุลปัญญาเลิศ
10161 นาย ธีรพัฒน์ พุทธผล
10162 นางสาว เกษศิรินร์ ประสงค์ดี
10163 นางสาว สลิลทิพย์ สว่างศรี
10164 นางสาว ปิยธิดา ด้วงไกรถิ่น
10165 นางสาว กนกกาญจน์ โฉมศรี
10166 นาย อับดุลบาซิส ยาโงะ
10167 นางสาว ชนินาถ หยังดี
10168 นางสาว สุภาพร อุ่นวงศ์
10169 นางสาว นรากร ลุนธาตุ
10170 นางสาว เบญญาภา เรืองวุฒิ
10171 นางสาว สิรีธร สอนญาติ
10172 นางสาว หทัยชนก ลีราช
10173 นางสาว อธิตยา แสนสวาท
10174 นางสาว สุชาดา ชื่นดี
10175 นางสาว สุวรรณี เย็นสกุล
10176 นางสาว ธัญญารัตน์ งาวิจิตร
10177 นางสาว ศรัญญา เหมือนแม้น
10178 นางสาว กนิษฐา จันทพันธ์
10179 นาย สิริราชย์ เชื้อสาร
10180 นางสาว เพชรัตน์ ดีบุกค า
10181 นางสาว วันเพ็ญ พงษ์เพียจันทร์
10182 นาย อนุเวศน์ เตมา
10183 นาย ยุทธนา ชินแสง
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10184 นาย ต้นตระกานต์ ศรีคชะ
10185 นางสาว อนัญญา พรมขันธ์
10186 นางสาว วันวิสา มานะดี
10187 นางสาว กรรณิการ์ เชื่อมกระโทก
10188 นางสาว สุจริยา ทยานสมุทร
10189 นางสาว วาริณี ภูเ่กตุ
10190 นางสาว มุฑิตา พรหมเจริญ
10191 นางสาว อัจฉรา ศรีจันทร์
10192 นางสาว ศุภนิดา ภูสนิท
10193 นางสาว วิไลพร ศรีแก้ว
10194 นางสาว วิภาวรรณ รังสินธุ์
10195 นางสาว รัตนาภรณ์ โยธินนิธิกุล
10196 นางสาว สุนิสา นุ่นสังข์
10197 นาย พณภัทร เกิดสมุทร
10198 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์ชูกล่ิน
10199 นางสาว เกษศิรินทร์ พรมวิเชียร
10200 นางสาว ดุสิตา ศรีภูมี
10201 นางสาว ปิยาภรณ์ ชาวอุบล
10202 นางสาว นฤมล จันทร์เต็ม
10203 นางสาว เกวรินทร์ อินทา
10204 นางสาว ทิตยา งามแสง
10205 นาย นายสุธีร์ พลายแก้ว
10206 นางสาว วิชชุดา บัวกลาง
10207 นางสาว น้ าฝน เดชดา
10208 นาย ณัฐ ชินฮะง้อ
10209 นางสาว เบญจพร พนมวัน ณ อยุธยา
10210 นางสาว กัญญารัตน์ เชื้อเมืองพาน
10211 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ดวงฤทัย ใจเฉลียว
10212 นางสาว นิตยาภรณ์ สุไกรธิ
10213 นาย จักรภพ พรหมทา
10214 นางสาว วธัญณ์ชนก จงสมัคร
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10215 นางสาว นัทธมน มากเจริญ
10216 นางสาว สุธิดา ประค าทอง
10217 นางสาว วราภรณ์ ศรีวิเศษ
10218 นางสาว ขวัญใจ สุดยอด
10219 นางสาว สุภาพร ศุภษร
10220 นาย ศุภชาติ สังข์หนุน
10221 นาย สัณฐิติ รุ่งฤทธิ์
10222 นางสาว ชลลดา ช้างงา
10223 นางสาว ดุษฎี ถาวรพงษ์
10224 นางสาว ภาวินี พันโบ
10225 นางสาว นรีรัตน์ จงทอง
10226 นาย กฤติพันธ์ นามเสนาะ
10227 นาย พีรพงศ์ อนุพันธ์
10228 นาย ณัฐพงษ์ ชราศรี
10229 นางสาว สกิณา อินจินดา
10230 นางสาว ปวีนวรรณ พรายชื่น
10231 นาย วิชัย เพ็งพันธ์
10232 นางสาว ปราลี พรายชื่น
10233 นางสาว อาริสา ปันใย
10234 นางสาว สุนิสา อรสูญ
10235 นางสาว อุไรพร สอนสุภาพ
10236 นางสาว เนตรนภา สนิทธรรม
10237 นางสาว ศิริภรณ์ นาทา
10238 นางสาว จินดา มณีเดชากุศล
10239 นางสาว ใจทิพย์ คงคาทิพย์
10240 นาย อนันต์ พีรสัมพันธ์ศิริ
10241 นาย พชร คีรีวงศ์
10242 นางสาว อังค์วรา นาคทิม
10243 นางสาว ขวัญฤทัย ใจขาว
10244 นางสาว ณัฐธิดา โกสิลา
10245 นางสาว นารถฤดี อยู่สุภาพ

8/10



เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

10246 นางสาว ศศิประภา สินธุรัตน์
10247 นางสาว วิจิตรา สุดห่วง
10248 นาย พลกฤต ชุมนุม
10249 นาย มนุชาธิป เจริญสวัสด์ิ
10250 นางสาว เบ็ญจวรรณ เรืองสุข
10251 นาง ปริสรินทร์ นววิมาน
10252 นางสาว วราพรรณ มะเรือง
10253 นางสาว ณัฐณิชา ยี่ลังกา
10254 นางสาว ปริยฉัตร ยศจนา
10255 นางสาว รจนา พัฒนวิบูลย์
10256 นางสาว พรทิพย์ สุริยะจันทร์หอม
10257 นางสาว นวพร อินทร์บัว
10258 นางสาว ทักษิณันต์ โชติช่วง
10259 นางสาว ภาพิชมนทน์ วิริยินทรีย์
10260 นางสาว สุนิดา จินพล
10261 นางสาว นิรุบล เจ็กมา
10262 นาย สุภมิต รัตนชัย
10263 นางสาว กมลชนก สาจ าปา
10264 นาย ชวัลวิทย์ ต๊ะดุก
10265 นางสาว นริศรา ทัศวงศ์
10266 นางสาว อิชญา ตากกระโทก
10267 นาย อาทิตย์ นุชบุษบา
10268 นางสาว เอมิกา ศรีกฤษณรัตน์
10269 นางสาว ธันย์ฉนก ภักดีกุล
10270 นางสาว มนัชญา ตรงสาลี
10271 นาย แวอัลฟาริส แวยูโซ๊ะ
10272 นางสาว จรัญญา พาไพรสว่าง
10273 นาย รณชัย หล้าคอม
10274 นางสาว กัญจนากรณ์ เมืองสง
10275 นางสาว สาริณี สาระคู
10276 นางสาว รุ่งไพลิน วงภูธร
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10277 นางสาว จิรภิญญา โอทอง
10278 นางสาว กาญจนาพร ค าภู่
10279 นางสาว อริยา มาไธสง
10280 นาย กษมท สุทธิลักษณ์
10281 นาย กรรชัย นัทธี
10282 นางสาว เพลินศริ วรรณทวี
10283 นางสาว กุลธิดา เฉลิมแสน
10284 นางสาว ภัทรภรณ์ ภูริทัศนานันท์
10285 นางสาว กรกนก เอกโยธินวงศ์
10286 นางสาว วรรณาภรณ์ น่วมคงมั่น
10287 นางสาว วณิชชา พึง่วงศ์ญาติ
10288 นางสาว จุฑามาศ ม่วงทอง

---------------------------
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ก ำหนดวัน  เวลำ  และสถำนที่ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑ 
ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ 

แนบท้ำยประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  ลงวันที่ 30  มกรำคม พ.ศ. 2563 
------------------------------ 

 

วัน และเวลำสอบ วิชำที่สอบ 
เลข

ประจ ำตัว
ผู้สมัคร 

สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ที่ใช ้
ในกำรสอบ 

วันเสาร์ที ่22 
กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 09.00 – 
12.00 น. 

ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  
1. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่

ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
2. ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 
1. ความรู้ทั่วไปด้านสิ่งแวดล้อม 
2. กฎหมายดา้นสิ่งแวดล้อม 
3. ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 

10001 
ถึง 

10288  

อาคารศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์รงัสิต 
ชั้น 2 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
ต าบลคลองหนึ่ง  
อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 
12120 

- ดินสอ 2B ขึ้นไป 
- ปากกาลูกลื่นสี

ด าหรือน้ าเงิน 
- น้ ายาลบค าผิด 
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