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บัญชรีายละเอียดการขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชผู้ีสอบแขง่ขนัได้
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการ

ในต าแหน่งวิศวกรปฏิบัตกิาร
แนบท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม   ลงวันที ่ 9  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

1.  ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัตกิาร   จ านวน 32  คน

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 10861 นางสาว ชลทิชา ใจบรรทัด
2 10184 นาย ภูริณัฐ โปฎก
3 10435 นาย ทิวัตถ์ ตรังวัชรกุล
4 10421 นางสาว ชนาธิป ทองเผ้า
5 10823 นาย ภคิน วีระชาญชัย
6 10029 นาย เผ่าพัชร ภูสีเขียว
7 10854 นางสาว สุดาอินทร์ อินทอง
8 10936 นาย ภูมิ โพธิเ์จริญ
9 10201 นางสาว ณัฐวีร์ แพกุล
10 10054 นางสาว รัตน์ชฎา อิ่นค า
11 10070 นาย เฮงเฮง จารุนงคราญ
12 10627 นาย สุวิชา บริบูรณ์
13 10873 นาย สุเมธี พิมพกรรณ์
14 10158 นาย พิพัฒน์ จันทรังสีวรกุล
15 10244 นางสาว ศุภร ศุภพิสุทธิ์
16 10300 นาย นพดล แก้วฉวี
17 10454 นาย วรสิทธิ์ วงษา
18 10086 นาย จิระวัฒน์ จิระจิตต์มีชัย
19 10180 นาย ชญานิน บัวมี
20 10308 นาย ภานุพงศ์ เคร่ืองประดับ
21 10669 นาย ณัฐวัฒน์ สังสิทธิสวัสด์ิ
22 10941 นาย สิปปภาส มีทอง
23 10509 นาย ภุชงค์ แสนเสนาะ
24 10009 นางสาว วริศรา จันดา
25 10037 นางสาว พรไพลิน พรทิพย์
26 10417 นาย คมศักด์ิ มีสรลักษณ์

ชื่อ - นามสกุล

----------------------------------------
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27 10845 นางสาว พนิดา สังขพันธุ์
28 10019 นาย อนิวัฒน์ จุปะมัดถา
29 10504 นางสาว อมรรัตน์ สุนทรภิรัตน์
30 10460 นางสาว ธัญวรัตน์ ไชยโยธา
31 10502 นางสาว นัจนันท์ เล่ียงทรชน
32 10918 นาย วรเมธ จันทีนอก

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



บัญชรีายละเอียดการขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชผู้ีสอบแขง่ขนัได้
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการ

ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัตกิาร
แนบท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม   ลงวันที ่ 9  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

2.  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัตกิาร   จ านวน 186  คน

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 20156 นางสาว สุภารัตน์ จ าปาทอง
2 20002 นางสาว อัญชนา ปานดี
3 20517 นาย ไกรวิชญ์ ปากอุตสาห์
4 20431 นางสาว นันทิกานต์ ด าเรืองศรี
5 20009 นางสาว นริศรา บุญปู่
6 20010 นางสาว อุบลรัตน์ กิตติธนารักษ์
7 20241 นาย จิระพงศ์ ลาภวิบูลย์สุข
8 20313 นางสาว วัชริกา ลิมปิโชติกุล
9 20191 นาย วิชัยรัตน์ ใหญ่วงศ์

10 20019 นางสาว วิมลกานต์ สมบูรณ์ธนรัชต์
11 20083 นางสาว ฐานิตา โสภา
12 20331 นางสาว ณัฐติการต์ โรจนจันทร์
13 20050 นาย ธนวินท์ เฟือ่งเพียร
14 20069 นางสาว รัตนาพร พิพัฒน์
15 20052 นางสาว กรรณิการ์ จุลพงศ์
16 20536 นาย คณต ชนะสิน
17 20623 นางสาว ธรรมนัญญา ศักด์ิเจริญ
18 20312 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรนารายณ์
19 20100 นางสาว อาทิตติยา แสงศรีจันทร์
20 20028 นาย กฤษณะ พรมพา
21 20648 นางสาว ภาสวัน ภริตานนท์
22 20677 นาย ณรงค์พนธ์ ส าแดง
23 20018 นาย ณัฏฐชัย น้อยพิมพ์
24 20219 นางสาว สรัลชนา พรไกรเนตร
25 20678 นางสาว สิรินาถ อุ่นจันเงิน
26 20051 นางสาว วรัญญา ถนอมพงษ์

ชื่อ - นามสกุล

----------------------------------------
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ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

27 20087 นางสาว วลีพร พิบูลย์ผล
28 20237 นาย อภิชาติ รัตนพลแสน
29 20475 นางสาว อนิสรา อ่อนธานี
30 20117 นางสาว พรประภา ม่วงประเสริฐ
31 20140 นางสาว ณัฐวดี ดุษฎีวิริยกุล
32 20128 นางสาว โสมศิริณ ปานศิริ
33 20039 นางสาว สุนิสา ทรงสาตร์
34 20073 นาย สิริวุฒิ คงนคร
35 20256 นาย กุมรินทร์ ไพบูลย์
36 20021 นางสาว เพชรดาว กาเราะ
37 20004 นางสาว ธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร
38 20225 นาย ยุทธกิจ ชูสุทธิ์
39 20571 นาย โยธิน ก้อนแก้ว
40 20107 นางสาว กัญญาภัค ศรีนาค
41 20419 นางสาว สิริกุล ตรีทิพากิจ
42 20159 นาย ภคภัฎ กุญช์โฆษิตา
43 20551 นางสาว พรรณศิริ สุขท่า
44 20653 นางสาว กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์
45 20034 นาย ธนวุฒิ สุกรีฑา
46 20459 นางสาว อรัญาภร ปรีดากิตวรกุล
47 20437 นางสาว วีรวรรณ รักรอด
48 20651 นางสาว นงลักษณ์ นิธิกุลรัตนา
49 20115 นางสาว สิรินดา ภูสีเขียว
50 20008 นางสาว ศิริรัตน์ พลซา
51 20316 นาย วรากานต์ รูมิง
52 20414 นางสาว ณัฐพร ปาระมี
53 20504 นางสาว เปมิกา คเชนทร์มาศ
54 20277 นางสาว ผัสสชา ค าสุข
55 20556 นางสาว อภิญยา หนูพร้ิม
56 20104 นางสาว งามทิพย์ สามพันพวง
57 20153 นางสาว ศุภนิดา วุฒิฑา
58 20297 นาย สิทธิโชค ค าปุก
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ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

59 20143 นางสาว อารยา วิเชียรสรรค์
60 20042 นางสาว ชลธิชา ว่านวัด
61 20463 นางสาว สุรีย์พร พรหมผลิน
62 20124 นางสาว มณัลยา หมาดหล้า
63 20574 นางสาว จารุณี แซ่คู
64 20077 นางสาว ธิระวดี โฆสิตวัน
65 20006 นางสาว ธันยรัตน์ ภิญโญ
66 20177 นางสาว ปิยาพร วิลาศวชิรโสภณ
67 20409 นางสาว ชนิกานต์ สุรณีย์
68 20366 นางสาว นัจกร จานเงิน
69 20141 นางสาว ณิชมน เผือกแสง
70 20393 นางสาว ณัฐนิชา จอมมณี
71 20472 นางสาว ชิตศุภางค์ เขียวสลับ
72 20261 นางสาว ชลธิชา สายด้วง
73 20060 นาย นิธิพงศ์ ใจตาบ
74 20598 นางสาว ลิปิกานต์ เพ็ญบุญ
75 20105 นางสาว รมิดา เหลืองประเสริฐ
76 20362 นาย สิทธิพร ประยูรสวัสด์ิเดช
77 20544 นางสาว ยุภาวดี บุญตา
78 20049 นางสาว ชญานิศ ฤทธิต์รีเนียม
79 20473 นางสาว ปัญชลิตา พงษ์ศิริพันธ์
80 20017 นางสาว กัญญาพร นุ่มวัด
81 20056 นางสาว กรกนก มงคลโภชน์
82 20404 นางสาว ธาวิดา ม่วงไตรรัตน์
83 20434 นางสาว เกตุทิพย์ เลียงธนะฤกษ์
84 20448 นางสาว สุนารี ชังอินทร์
85 20027 นางสาว ชลชนก พุม่กล  า
86 20062 ร.ต.ต.หญิง สุธาสินี เพ็งนรพัฒน์
87 20097 นางสาว คีรีลักษณ์ ศิริคะรินทร์
88 20707 นางสาว ศิรดา ผูกเกษร
89 20566 นาย อภิชัย อินทะนิน
90 20592 นาย ตะวัน พ่อชื น



4/7

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

91 20170 นางสาว ทัศนีย์ เสือทอง
92 20444 นางสาว ชนาพร สันตะวาล้ิม
93 20554 นางสาว พิมพ์ทอง ใจรักดี
94 20032 นาย ธีระภพ ธูปบูชากร
95 20632 นางสาว นภาลัย แก้วค า
96 20172 นางสาว พรลภัส เลิศศักด์ิวานิช
97 20442 นางสาว วงศ์จินดา ต้ังเอนกชัยวงศ์
98 20357 นางสาว สิริพร ล้วนงาม
99 20429 นางสาว พรพรรณ บูรณะกูล

100 20471 นางสาว พนิดา แท่นแก้ว
101 20507 นางสาว ช่อสุมน สอดสี
102 20512 นางสาว นริศรา ศิริสมบูรณ์
103 20630 นางสาว อนุชธิดา ปัดตังทานัง
104 20126 นางสาว ชลาลัยรัตน์ บุญญาภิสันท์
105 20204 นาย ธนโชติ รัชพงษ์ไทย
106 20546 นางสาว ภาวิณี ปัททุม
107 20154 นางสาว ปริญดา สองเมืองสุข
108 20155 นางสาว พิชญนันท์ สินธุประเสริฐ
109 20169 นางสาว ชุติมณฑน์ สมบูรณ์มาก
110 20185 นางสาว มัญชุสา เทพเสนา
111 20553 นางสาว อรุโณทัย เสนาะ
112 20043 นางสาว เพ็ญพิชญา พินิจธนภาคย์
113 20160 นาย พัทธพล ยั้งประยุทธ์
114 20462 นางสาว มลธิรา สถิตย์เสถียร
115 20555 นาย เบญจพล วงค์พาน
116 20210 นาย กฤตพัฒน์ จูฑะสุวรรณ
117 20470 นางสาว ดวงหทัย แสงน้อย
118 20249 นางสาว วชิราภรณ์ บัวงาม
119 20338 นางสาว นิตยา เตยหล้า
120 20164 นางสาว สราลี รักเนตรสาคร
121 20183 นางสาว บุษริน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
122 20407 นาย กรกิจ เอื้องสุภาภรณ์
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ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

123 20516 นางสาว ดวงดาว ศรีนักราช
124 20590 นาย เอกภพ บุญเครือ
125 20180 นางสาว พัชรี สินเจริญ
126 20335 นาย เอกพงษ์ สุดสาว
127 20047 นางสาว สุภัทชา วิเชียรลม
128 20545 นางสาว นฤดี มาทองหลาง
129 20264 นางสาว ธัญวรรณ กฤษณะพุกต์
130 20179 นางสาว วริศรา ตัณธนศุข
131 20580 นางสาว ศานันทิญา ปัญญาดี
132 20478 นางสาว สิริมนต์ คงรื น
133 20497 นางสาว ชัญญาณ์ภัช รื นเริง
134 20542 นางสาว สุดารัตน์ ฐาปนา
135 20079 นางสาว ราชิกา เจริญอัศวสุข
136 20495 นางสาว จารุวรรณ ครองศิลป์
137 20281 นาย สรวิศ ปิน่แก้ว
138 20464 นางสาว นฤมล สิงห์กวาง
139 20187 นางสาว ศรญา จิตตมานนท์กุล
140 20508 นางสาว สุจิตรา ปรารถนา
141 20067 นางสาว กิตติยา เสนาะวงศ์
142 20514 นาง ดิษญา จุลพล
143 20560 นางสาว นิตยา กาศโอสถ
144 20345 นางสาว มณฑกาญจน์ เพชรแก้ว
145 20484 นางสาว รัชฎาพร แก้วธ ารงค์
146 20502 นางสาว กาญจนาภรณ์ กระจ่างเเจ้ง
147 20532 นางสาว เกวลิน ศรีสุโข
148 20196 นางสาว ณัฐธิดา หนูนาค
149 20270 นาย การติมา เกตุหอม
150 20628 นางสาว ดรุณี ศรีประดู่
151 20139 นางสาว ณัฏฐ์ณภัทร นาคขาว
152 20292 นางสาว ดารารัตน์ ช้างจันทร์
153 20679 นาย เอกลักษณ์ ศรีวับ
154 20284 นางสาว นุจรินทร์ พลหงษ์



6/7

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

155 20674 นางสาว มัชฌิมา นามมูลน้อย

156 20158 นาง ปาลิกา ต๊ะรังษี

157 20246 นางสาว นัทริสา อยู่อ่อน

158 20035 นาย ณัฐพล ข าตรี

159 20090 นางสาว สาวิตรี นุ่มนวล

160 20300 นางสาว เนรัชชา ค าม่วง

161 20305 นางสาว สายชล พูลเจริญ

162 20279 นาย ชัยพร กวยานนท์

163 20283 นางสาว วรุณรัตน์ บูรณะกุล

164 20506 นางสาว อาทิชา จันทร์สุข

165 20575 นางสาว กรรณิการ์ เทียมทอง

166 20211 นาย ราชันย์ มงคลทิพย์

167 20321 นางสาว อรไท ค้าโค

168 20527 นางสาว ฐิตาภรณ์ ฐิติญาณ

169 20289 นางสาว วิรัญญา เตจ๊ะ

170 20680 นางสาว ธนิยา สุวรรณมาลัย

171 20005 นางสาว ณัชณิชา แสงวิเชียร

172 20116 นางสาว กัลยา วรรณวัตร

173 20547 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีประภาพงศ์

174 20112 นางสาว ดาริณ ซินพรมราช

175 20615 นางสาว รัชฎาพร บัวศรี

176 20634 นาย อนุสรณ์ ฟักเล็ก

177 20267 นางสาว นิลาวัณย์ ไทยค า

178 20022 นาย ณัฏฐ์กวิญ โพธิท์อง

179 20336 นางสาว ธิดารัตน์ อ่อนบัว

180 20361 นางสาว อมรรัตน์ อนุรัตน์

181 20549 นางสาว นันทนา ค านวน

182 20697 นางสาว ลดาวรรณ สุกใส

183 20081 นาย พีรณัฐ อยู่ไพศาล
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184 20280 นางสาว ภิษฐ์วลัญต์ กรพิพัฒน์

185 20333 นาย ณธนวรรษ แย้มประดิษฐ์

186 20307 นาย วรัญญู ทันจิตต์

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



บัญชรีายละเอียดการขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชผู้ีสอบแขง่ขนัได้
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการ

ในต าแหน่งนิตกิรปฏิบัตกิาร
แนบท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม   ลงวันที ่ 9  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

3.  ต าแหน่งนิตกิรปฏิบัตกิาร   จ านวน 19  คน

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 30025 นางสาว สุจิตรา ชูมณี
2 30084 นาย จักรพงษ์ ฉวีพิศาล
3 30026 นาย อัครเวช บุญด าเนิน
4 30070 นางสาว กิตติมา เฉ้งเหา
5 30052 นาย ณัฐภัทร เอกวิบูลสถิตย์
6 30019 นางสาว งามสิรี งามทรัพย์มณี
7 30006 นาย วัชร์สร นาคศรี
8 30051 นางสาว ปวีณ์นิษฐ์ เอมอ่อน
9 30002 นางสาว สุพัตรา เกษมจิตต์

10 30005 นางสาว ณัฏฐณิชา อันชื่น
11 30001 นาย ธนิสร เกิดสม
12 30013 นางสาว สิริกาญจน์ ไชยกมลโรจน์
13 30087 นาย อภิรักษ์ พัวบัณฑิตกุล
14 30018 นาย เทพฤทธิ์ ปาเวียง
15 30082 นาย ธิติพงศ์ วรเดชากุล
16 30058 นางสาว ภัทราภรณ์ ค้าสุวรรณ
17 30034 นาย ปวีร์ พิริยาพิทักษ์ภรณ์
18 30093 นางสาว จูน จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
19 30077 สิบเอกหญิง กัญภัคนัฐ สีดาบุญ

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

ชื่อ - นามสกุล

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



บัญชรีายละเอียดการขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชผู้ีสอบแขง่ขนัได้
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการ

ในต าแหน่งนักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร
แนบท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม   ลงวันที ่ 9  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

4.  ต าแหน่งนักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร   จ านวน 56  คน

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 40088 นางสาว ชลธาร ฤกษ์น าผล
2 40063 นางสาว บัณฑิตา เกียรติมณีรัตน์
3 40160 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ม่วงน้อย
4 40093 นางสาว จิราวรรณ เรืองศาสตร์
5 40162 นางสาว วรรษมน วิสีปัต
6 40105 นางสาว รสสุคนธ์ กาจิก
7 40001 นาง จิรชยา เหล่าสะพาน
8 40077 นางสาว นภารัฐ อัมพสุวรรณ
9 40019 นางสาว มุกภารัศมิ์ พรมอะริยะ

10 40115 นางสาว จุฑารัตน์ พันธุดี์
11 40053 นางสาว เปมิกา บัวทองจันทร์
12 40135 นางสาว พัชรวรรณ พงศ์ศรีศุภกร
13 40013 นางสาว ณัฐมน สุวรรณคัณฑิ
14 40168 นางสาว ประภาพร โพธิสี์
15 40151 นางสาว บุษยมาส แสงอุ่น
16 40144 นางสาว ปิยะนุช สีด า
17 40103 นางสาว ชิวรัตน์ ไพเราะ
18 40082 นาง กิติยรัตน์ จันทร์หอม
19 40003 นางสาว แก้วใจ พะนิจรัมย์
20 40005 นางสาว ปัทมพร ค าจันทา
21 40015 นาง วันดี หนูคล้าย
22 40011 นางสาว พรทิพย์ ดาวสอน
23 40014 นางสาว กนกวรรณ เอกชน
24 40036 นางสาว สุดใจ ถาวร
25 40020 นางสาว ดวงพร บุญเม้ง
26 40185 นางสาว มยุรี ชูฤทธิ์

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

ชื่อ - นามสกุล



2/2

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

27 40125 นางสาว ชนาพร กลีบจงกล
28 40161 นางสาว นภาพร ศิริวิบูลโชติ
29 40163 นางสาว ศิริรัตน์ ซ้อนใส
30 40031 นางสาว วีระวรรณ จันสุปิน
31 40106 นางสาว สุกัญญา รินสม
32 40087 นาย พัฒนสิน อ าข า
33 40099 นาย ฐานทัพ ใจกว้าง
34 40108 นาย กฤษดิษฐ ดิษฐสุวรรณ
35 40180 นาย อมร วัฒน์จิรานนท์
36 40033 นาย อิทธิพล เนตรล้อมวงค์
37 40131 นาย ณ อันดามัน อิศโร
38 40123 นางสาว มุจลินท์ ระดาบุตร
39 40191 นางสาว ศิริกาล รุ่งเจริญชัย
40 40122 นาย นาวี ธิกุลวงษ์
41 40066 นาย โยธิน อุตส่าห์
42 40032 นางสาว ฎิณา ไพรพฤกษ์
43 40118 นางสาว สุปราณี เหม็นเตล็บ
44 40130 นางสาว ณัชชา หรุ่นงาม
45 40086 นางสาว สุดารัตน์ ชาญชัย
46 40146 นาย วีรชัย ชลิศราพงศ์
47 40004 นางสาว ณีรนุช สายไหม
48 40012 นาย ปฐมพงศ์ มาคง
49 40064 นางสาว สิริขวัญ ประเสริฐลาภ
50 40071 นาง ทองขวัญ สันติพงศ์ศักด์ิ
51 40083 นาย ณัฐภัทร เพ็ชรสีงาม
52 40150 นาง สายชล ศรีสงคราม
53 40096 นางสาว ยุพาพิน ชะนะวงศ์ไชย
54 40133 นางสาว รัชนี ธนะวงค์
55 40016 นางสาว สุทธินี เลพล
56 40078 นางสาว สุกัญญา สีนิ่ม

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




