
รหัสต ำแหน่ง 11 ต ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดนิปฏิบัตกิำร (บัญช)ี

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

1 11000000063 นางสาว กัลยา ผุดขาว

2 11000000064 นางสาว กาญจนา อินทยศ

3 11000000071 นางสาว กานต์รวี อินทมาตร์

4 11000000078 นางสาว กุลธิดา แข็งสาริกิจ

5 11000000135 นางสาว จิราพร อินอร่าม

6 11000000153 นางสาว จุฑามาศ บุญแดง

7 11000000158 นางสาว จุฬาลักษณ์ พันธหงษ์

8 11000000179 นาย ชนากร แย้มหอม

9 11000000183 นางสาว ชนิกานต์ ภูกัณหา

10 11000000188 นาย ชยดล กิจวิสาละ

11 11000000201 นางสาว ชาลินี ปิน่แก้ว

12 11000000230 นางสาว ฐิราภรณ์ ชัยมงคล

13 11000000235 นาย ณรงค์ แตงอ่อน

14 11000000244 นาย ณัฏฐกร ชุนเกาะ

15 11000000263 นางสาว ณัฐนรี มณีกันธัง

16 11000000281 นาย ดลเศรษฐ์ อรัญมาตย์ธีทัต

17 11000000287 นางสาว ดารารัตน์ อนุฤทธิป์ระเสริฐ

18 11000000302 นาย ทศพร วัฒนศักด์ิ

19 11000000307 นางสาว ทัศนีย์ ห่วงบุญ

20 11000000319 นาย ธงชัย ถนอมวรสิน

21 11000000321 นาย ธนกฤต ภัควีรภัทร

22 11000000322 นาย ธนกฤษณ์ ถิตย์อ าไพ

23 11000000327 นาย ธนวัฒน์ ชิสกะ

24 11000000352 นางสาว ธาริณี ศรีโชติ

25 11000000372 นาย ธีระนพ พิทยครรชิต

26 11000000374 นางสาว ธีรานันท์ กมลวัชรชัย

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

หนา้ท่ี 1 จาก 3



รหัสต ำแหน่ง 11 ต ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดนิปฏิบัตกิำร (บัญช)ี

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

27 11000000385 นาย นพฤทธิ์ มั่นมี

28 11000000400 นางสาว นฤมล ลัดดาวัลย์

29 11000000425 นางสาว นิตยา จาปัญญา

30 11000000429 นางสาว นิภา ทองดี

31 11000000452 นางสาว เบญจพร โพธิค์ า

32 11000000455 นางสาว เบญจมาภรณ์ แซ่เตีย

33 11000000478 นางสาว ประณีตย์ ร่องน้อย

34 11000000490 นางสาว ปริฉัตก์ รอดรัตษะ

35 11000000493 นาย ปรีดาพล ใยสวัสด์ิ

36 11000000498 นางสาว ปวิตรา บัวคง

37 11000000524 นางสาว ปิยวรรณ จุณรัตน์

38 11000000539 นางสาว ผกามาส ทรัพย์พ่วง

39 11000000543 นาย พงศ์ธร วงศ์ประเสริฐ

40 11000000558 นางสาว พรเพ็ญ จึงถาวรรณ

41 11000000586 นางสาว พัชรียา แก้วชู

42 11000000603 นางสาว พิมพ์ภัทร คลุมดวง

43 11000000611 นาย พิสิฐ เขียวสวัสด์ิ

44 11000000615 นางสาว เพชรกะรัต เหมวงศ์มณีกุล

45 11000000665 นางสาว มนัสชนก ภายโต

46 11000000696 นางสาว รดิวันต์ ศิริทรัพย์ภิญโญ

47 11000000729 นางสาว รุจยา เขียวชุม

48 11000000735 นางสาว ลภาภัสร จันทศรีราช

49 11000000756 นางสาว วรนาถ สินสมภาค

50 11000000759 นางสาว วรพรรณ นิลละออง

51 11000000803 นางสาว วัลญา มานพศิลป์

52 11000000808 นางสาว วาทินี จันทร์ช่วงโชติ

หนา้ท่ี 2 จาก 3



รหัสต ำแหน่ง 11 ต ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดนิปฏิบัตกิำร (บัญช)ี

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)
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53 11000000816 นาย วิจักร ดวงนิตย์

54 11000000885 นางสาว ศิริขวัญ ต้ังเวนิชเจริญสุข

55 11000000888 นางสาว ศิรินธร พูนแก้ว

56 11000000943 นางสาว สายฝน จ าปาทอง

57 11000000984 นางสาว สุนันทา ม่วงเล่ียม

58 11000001033 นางสาว สุรีย์รัตน์ โนเรืองรัมย์

59 11000001074 นาย อภิศักด์ิ ขัดปัญญา

60 11000001083 นางสาว อรณิชา ศิริลักษณาพร

61 11000001096 นางสาว อรวรรณ ถาวร

62 11000001113 นางสาว อโรญา จันทรวิบูลย์

63 11000001120 นางสาว อังศุธร โนริยา

64 11000001130 นางสาว อัญชลี น้อยเพิม่สิน

หนา้ท่ี 3 จาก 3



รหัสต ำแหน่ง 12 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

1 12000000008 นางสาว กมลวรรณ บุตรศรี

2 12000000016 นางสาว กริศนา รักแก้ว

3 12000000030 นางสาว กิ่งกาญจน์ แก้วก้อน

4 12000000034 นางสาว กุลชญา พัฒนกุลตระกูล

5 12000000035 นางสาว กุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร

6 12000000038 นาย ขจรเดช เกินเขียว

7 12000000040 นางสาว เขมณัฏฐ์ สุรีย์พงษ์

8 12000000044 นาย คมกริช เทนุรักษ์

9 12000000051 นางสาว จอมตวัญจ์ อาคมานนท์

10 12000000052 นาย จักรกฤษณ์ แก้วเกล้ียง

11 12000000058 นางสาว จันทน์โกมุท นิธิศุภโขค

12 12000000059 นางสาว จันทราภรณ์ เกตุแก้ว

13 12000000063 นางสาว จิตเจริญ อัศวศรีพงศ์ธร

14 12000000066 นางสาว จิตวิมล สัตยารังสรรค์

15 12000000070 นางสาว จีรวรรณ รัตถา

16 12000000071 นางสาว จีระพร เปีย่มบริบูรณ์

17 12000000074 นางสาว จุฑามาศ อ่วมประดิษฐ

18 12000000078 นาย เจษฎา จิตณรงค์

19 12000000087 นางสาว ชมัยพร หวังกูล

20 12000000088 นางสาว ชไมพร นันทโก

21 12000000096 นางสาว ชวิกา ภูสั่ตยาธนพร

22 12000000103 นาย ชาญณรงค์ มงคลศิวกุล

23 12000000115 นาย ไชยลาภ สร้อยเพชร

24 12000000118 นางสาว ฐานิดา สุพรรณโท

25 12000000120 นางสาว ฐิติชญา วงศาโรจน์

26 12000000122 นางสาว ฐิวริญณ์ วุฒิ

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

หนา้ท่ี 1 จาก 5



รหัสต ำแหน่ง 12 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

27 12000000128 นาย ณสุด เนินหนู

28 12000000131 นาย ณัฏฐวรรธน์ ศิริพัฒนเศรษฐ

29 12000000132 นางสาว ณัฏฐิกานต์ อิ่มคง

30 12000000134 นางสาว ณัฐชา ตันติพจน์

31 12000000135 นางสาว ณัฐณิชา แสนปัญญา

32 12000000143 นาย ณัฐพล อินทรพรหม

33 12000000148 นาย ณัฐวุฒิ วุฒิ

34 12000000150 นางสาว ณัฐสรวงธร แก้ววิบูลย์พันธุ์

35 12000000159 นาย ทนงศักด์ิ ทองเจริญ

36 12000000160 นาย ทรงพล แก้วตา

37 12000000166 นางสาว ทิฆมัพร นุกิจ

38 12000000172 นาย ธนพนธ์ ตันไทย

39 12000000174 นาย ธนพร รัญดร

40 12000000176 นางสาว ธนภรณ์ ไชยสุวรรณ์

41 12000000181 นางสาว ธนิตา โอภาสกรวงศ์

42 12000000183 นางสาว ธยารัต อาชาพิทักษ์

43 12000000188 นางสาว ธัญญา อนุวัตรยรรยง

44 12000000201 นาย นนทวัฒน์ แร่ทอง

45 12000000203 สิบต ารวจเอก นภรัตน์ ชยเศรษฐ์มนตรี

46 12000000233 นางสาว นุตศรา วนสันเทียะ

47 12000000235 นางสาว เนาวรัตน์ วรรณา

48 12000000239 นาย ปฏิเวธ เกตุพงษ์พันธุ์

49 12000000241 นางสาว ปนัดดา ไม้โพธิ์

50 12000000243 นางสาว ปภัสสร อยู่ชา

51 12000000245 นาย ประชา สุธรรมปวง

52 12000000253 นาง ปริตตา สมานชื่น

หนา้ท่ี 2 จาก 5



รหัสต ำแหน่ง 12 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)
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53 12000000258 นาย ปวีณวัช หวัน่ท๊อก

54 12000000265 นาย ปิติพงษ์ บุญช่วง

55 12000000270 นางสาว ปิยอร จันทร์แจ้ง

56 12000000273 นาย ปิยะศักด์ิ สายแก้ว

57 12000000276 นาย ปุณยวีร์ ตันประเสริฐ

58 12000000277 นางสาว ปุณิกา ศรีสุข

59 12000000282 นาย พงศธร ยุติธร

60 12000000284 นาย พงศ์พิษณุ สร้อยเกียว

61 12000000287 นางสาว พนิดา ลัคนะเวทย์

62 12000000293 นางสาว พรรณสุภา โพธิย์้อย

63 12000000296 นาย พลสิทธิ์ จิระสันติมโน

64 12000000300 นาย พัฒนพงษ์ พรมป้อ

65 12000000301 นางสาว พันธุช์นก คงไทย

66 12000000305 นางสาว พิชญ์สินีทิพ เหลืองแก่

67 12000000314 นางสาว เพิม่สุข อภิอัตชัย

68 12000000317 นาย ไพโรจน์ บัวขาว

69 12000000320 นางสาว ภัทร์พร ทองประชาญ

70 12000000326 นางสาว ภัทรีสา ฝันเชียร

71 12000000327 นาย ภากร เตชะบุญประทาน

72 12000000329 นางสาว ภิญญาภรณ์ ยอดสง่า

73 12000000338 นาย มนตรี กาญจนโรจน์

74 12000000343 นางสาว มลฤดี ชัยสงค์

75 12000000348 นางสาว มาริสา ใหม่อะลิน

76 12000000355 นางสาว รจเรข อารยะปัจจกุล

77 12000000363 นางสาว รัตนพร โพธิย์้อย

78 12000000364 นาย รุ่ง จันทร์ฝาก

หนา้ท่ี 3 จาก 5



รหัสต ำแหน่ง 12 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)
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79 12000000366 นางสาว ลดามาศ รัตโนภาสจรูญ

80 12000000368 นางสาว ลลิตา เทพวีระพงศ์

81 12000000388 นางสาว วริศรา คงวัธนา

82 12000000389 นาย วศิษฐ์ ธีรวิโรจน์

83 12000000392 นางสาว วัชรินทร์ พันธุเ์ภา

84 12000000393 นาย วันเฉลิม คงเกต

85 12000000403 นางสาว วิชญวัชร์ สุภสุข

86 12000000406 นาย วิเชียร โสมอ่อน

87 12000000410 นางสาว วิภาวรรณ เกษมสุขบท

88 12000000416 นาย วีรยุทธ หมันง๊ะ

89 12000000419 นาย วีระวัตน์ เจียวชิระกุล

90 12000000420 นาย วีระศักด์ิ สุทธิ

91 12000000425 นาย ศตวรรษ สมจิตร์

92 12000000428 นางสาว ศรัณย์รัชต์ ธิยะ

93 12000000429 นางสาว ศรีอรุณ ช่วยสังข์

94 12000000432 นางสาว ศศิวิมล บุตรทอง

95 12000000433 นาย ศาศวัต เครือมณี

96 12000000434 นาย ศิพัฒกรณ์ นารีย์

97 12000000440 นาย ศุภชัย พุทธรักษ์

98 12000000456 นาย สรรพวิชญ มาโนษยวงศ์

99 12000000461 นาย สหรัฐ อนุศาสตร์

100 12000000463 นาย สัณฑวัฒน์ รับพร

101 12000000474 นางสาว สุจิรา วงศ์กาฬสินธุ์

102 12000000475 นางสาว สุชญา ทองจรัส

103 12000000484 นาย สุพจน์ กาบแก้ว

104 12000000489 นางสาว สุภัสสรา แสงสุข

หนา้ท่ี 4 จาก 5



รหัสต ำแหน่ง 12 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

105 12000000493 นาย สุรชัย เกือกรัมย์

106 12000000495 นาย สุรวัฒน์ สอนดา

107 12000000506 นางสาว เสาวลักษณ์ ปุกแก้ว

108 12000000513 นางสาว อนงค์ เทียนเมาะ

109 12000000516 ว่าที ่ร.ต. อภิยุทธ สุตัญต้ังใจ

110 12000000520 นาย อมรเทพ ศรีประเสริฐ

111 12000000521 นางสาว อมลพิสุทธิ์ จิตขันธี

112 12000000527 นางสาว อรัญญา ปุณลวงค์

113 12000000530 นางสาว อรุโณทัย เอี่ยมอ านวย

114 12000000531 นาย อลงกต สุขุมาลย์

115 12000000535 นางสาว อ้อมใจ ศรีทอง

116 12000000538 นาย อัครเดช คล้อยบุญ

117 12000000542 นางสาว อัญชนา หาญใจ

118 12000000544 นางสาว อัญชลี ภูมิไชยา

119 12000000547 นางสาว อัยดีย์ ทุง่หว้า

120 12000000548 นางสาว อัสมา บินหรีม

121 12000000551 นาย อานนท์ ทศพหล

122 12000000552 นางสาว อารียา ก่ ามอญ

123 12000000554 ว่าทีร้่อยตรี อิทธิพัทธ์ สมจู

หนา้ท่ี 5 จาก 5



รหัสต ำแหน่ง 13 ต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

1 13000000005 นางสาว กัญญณัช ศรีวัฒนวรชัย

2 13000000012 นางสาว กุลธิดา ธนสมบัติศิริ

3 13000000014 นาย โกศล อุดมศิลป์

4 13000000051 นาย ดลวัฒน์ คังคายะ

5 13000000053 นางสาว ดุสิตา เลิศไกร

6 13000000055 นางสาว เต็มสิริ ข าทอง

7 13000000059 นางสาว ธนกานต์ ปัญจลักษณ์

8 13000000076 นางสาว นภัสสร ปูรณคุปต์

9 13000000080 นางสาว นันทิดา สุขสมัย

10 13000000095 นางสาว ปรัชญาพร บุญทูล

11 13000000097 นาย ปริญญา ล้ิมล้ าเลิศกุล

12 13000000103 นางสาว พนิตนันทน์ จิตรสะอาด

13 13000000118 ว่าที ่ร.ต. ภัทร ภักดีธรรม

14 13000000129 นาย ยุทธศักด์ิ อุดมศักด์ิ

15 13000000131 นางสาว รสสุคนธ์ รัตนพันธ์

16 13000000136 นางสาว ลตานต์ ไชยพฤกษ์กุล

17 13000000139 นางสาว ลาภิสรา ต้นตระกูล

18 13000000148 นางสาว วันศิริ ศิลปประพันธ์เลิศ

19 13000000152 นาย วิศววิท อุดมจิตพิทยา

20 13000000174 นางสาว สุทัตตา โลหสมบูรณ์

21 13000000189 นาย อศวรรฐน์ เกิดสังข์

22 13000000192 นางสาว อัฉฉิมา อารี

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

หนา้ท่ี 1 จาก 1



รหัสต ำแหน่ง 14 ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิำร 

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

1 14000000188 นาย พรชัย จิตต์วรจินดา

2 14000000294 นาย ศุภากร ยุคลธง

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

หนา้ท่ี 1 จาก 1



รหัสต ำแหน่ง 15 ต ำแหน่งวิศวกรปฏิบัตกิำร (โยธำ)

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

1 15000000003 นาย กฤษณ์ สุขยฤกษ์

2 15000000049 นาย ดุลพินิจ หนูเอียด

3 15000000059 นาย ธนาชัย จันทเสน

4 15000000076 นาย นัธทวัฒน์ โรจน์ธนเชษฐ์

5 15000000081 นาย บดินทร์ บุณยนฤธี

6 15000000097 นาย พจนันธ์ อินทองช่วย

7 15000000122 นางสาว รุ่งนภา คงก าเหนิด

8 15000000132 นาย วิทยา เทียมสุข

9 15000000155 นาย สิทธิพร สัจจารักษ์

10 15000000163 ว่าทีร้่อยตรี สุรชาติ ฤกษ์โหรา

11 15000000165 นาย เสกสรร ทองสุข

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

หนา้ท่ี 1 จาก 1



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

1 16000000004 นาง กชพร พรหมบริสุทธิ์

2 16000000005 นางสาว กชพรรณ บวรชัยฤทธ์

3 16000000009 นางสาว กนกขวัญ นาคด า

4 16000000011 นางสาว กนกพร ถาปาบุตร

5 16000000012 นางสาว กนกพร นิไชยโยค

6 16000000013 นางสาว กนกพร ไชยสมบูรณ์

7 16000000014 นางสาว กนกวรรณ วนาศิริ

8 16000000015 นางสาว กนกวรรณ วงศ์กระพันธุ์

9 16000000017 นางสาว กนกวรรณ วงศ์แก้วมูล

10 16000000018 นางสาว กนกวรรณ ชมภูพู่

11 16000000019 นางสาว กนกวรรณ สงจินดา

12 16000000021 นางสาว กนกสุดา พรหมโลก

13 16000000022 นางสาว กนกอร เจริญศุข

14 16000000033 นางสาว กรกช หร่ังทรัพย์

15 16000000034 นางสาว กรกนก พิมพ์ทอง

16 16000000036 นาย กรรณชิต จินดาวัฒน์

17 16000000037 นางสาว กรรณพร สมสถาน

18 16000000039 นางสาว กรรณิการ์ บุญยัง

19 16000000043 นาย กรวิชญ์ กฤษณะเดชา

20 16000000045 นาย กฤตบุญ แก้วโชติ

21 16000000047 นางสาว กฤติกา ฟองจันทร์

22 16000000050 นาย กฤษดา มั่นเหมาะ

23 16000000055 นางสาว กัญญ์ฐญาณ์ ศรีสูงเนิน

24 16000000065 นางสาว กัญหา แก้วศรี

25 16000000068 นางสาว กันยารัตน์ เจนวิริยะกุล

26 16000000071 นางสาว กาญจนา ล้ีนะวัฒนา

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

หนา้ท่ี 1 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

27 16000000074 นางสาว กามีละ มะมิง

28 16000000076 นางสาว กิ่งสริศา ศศิธร

29 16000000081 นาย กิตติโชค ดิษริยะกุล

30 16000000084 นางสาว กิตติภรณ์ ศรีคร่ า

31 16000000092 นางสาว กุลจิรา ศรีจันทรา

32 16000000094 นางสาว กุลนิดา บุตรรักษ์

33 16000000096 นางสาว กุลรดา หิรัญญสุทธิ์

34 16000000101 นางสาว เกวริน เต็มรัตน์

35 16000000105 นางสาว เกศรินทร์ โยธานันท์

36 16000000106 นางสาว เกศินี ปรีเปรม

37 16000000107 นาย เกียรติกร สายใจ

38 16000000111 นาย ขจรพงศ์ อาระยะสมบัติ

39 16000000120 นางสาว ขวัญฤดี พ่อหลอน

40 16000000121 นางสาว ขวัญศิริ แก้วห่อทอง

41 16000000124 นางสาว เขมิกา ศิลปกูลวิวัฒน์

42 16000000129 นาย คมกฤษฏิ์ นันตะเวชกุล

43 16000000130 นาย คมลักษณ์ สงทิพย์

44 16000000132 นาย ครองศักด์ิ โคตรพัฒน์

45 16000000135 นาย จตุภูมิ พูลเขตกิจ

46 16000000138 นางสาว จรินทนา เชื้อสะอาด

47 16000000140 นางสาว จริยาภรณ์ อัตตโรจนกุล

48 16000000142 นาย จักรกริช แก้วมา

49 16000000146 นาย จักรภพ วรเจริญศรี

50 16000000147 นาย จักรินทร์ คงสุนทรกิจ

51 16000000148 นางสาว จันจิรา อาสมาน

52 16000000150 นางสาว จันทร์จิรา นพมณี

หนา้ท่ี 2 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

53 16000000153 นางสาว จันทรา กมลโรจน์

54 16000000154 นางสาว จามจุรี คงทองจันทร์

55 16000000155 นาย จารุกิตต์ิ จิณะไชย

56 16000000156 นางสาว จารุณี อุทัย

57 16000000157 นางสาว จารุดารา ลังกาฟ้า

58 16000000160 นางสาว จารุพักตร์ รอบคอบ

59 16000000161 นางสาว จารุมาศ ล่ันซ้าย

60 16000000162 นางสาว จารุวรรณ ชูศักด์ิ

61 16000000163 นาง จารุวรรณ ทองบานเย็น

62 16000000165 นางสาว จารุวรรณ จรพรมราช

63 16000000170 นางสาว จิตราภา จันทร์งาม

64 16000000173 นางสาว จินดารัตน์ ธนาเลิศสมบูรณ์

65 16000000178 นางสาว จินต์ศุจี ปัญญาธีรวงศ์

66 16000000182 นาย จิระ การสมลาภ

67 16000000190 นางสาว จีรนันท์ คงไทย

68 16000000195 นางสาว จุฑาทิพย์ บุย่ถิ

69 16000000196 นาง จุฑาทิพย์ แซ่โชว

70 16000000198 นางสาว จุฑาภรณ์ มุขน้อย

71 16000000199 นางสาว จุฑามาศ ภูมิภาค

72 16000000201 นางสาว จุฑามาศ กรีพานิช

73 16000000204 นางสาว จุฑารัตน์ วรรณกุล

74 16000000206 นางสาว จุฑารัตน์ มณีฉาย

75 16000000207 นาง จุมพิตรา ศรีเจริญจิตร์

76 16000000208 นางสาว จุไรภรณ์ ร่ืนเริง

77 16000000210 นาย เจตรัตน์ เส็งหะพันธุ์

78 16000000211 นางสาว เจนจิรา คงเขียว

หนา้ท่ี 3 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

79 16000000212 นางสาว เจนจีรา สามพันพวง

80 16000000215 นาย เจริญจิต กูลเกตุวงศ์

81 16000000220 นาย ฉัตรชัย ค ามีภักดี

82 16000000221 นาย ฉัตรชัย ดวงแก้ว

83 16000000224 นางสาว ฉัตรศิริ ชาวเชียงขวาง

84 16000000225 นาย เฉียบวุฒิ กล่อมจินดา

85 16000000226 นาย ชญานนท์ สุวรรณชัย

86 16000000227 นาย ชญานิน วงศ์วารเตชะ

87 16000000228 นางสาว ชณิกามาศ เล้ียงถนอม

88 16000000229 นางสาว ชนกนันท์ รอยตระกูล

89 16000000230 นางสาว ชนกนันท์ ธรรมา

90 16000000232 นางสาว ชนรรดา สว่างภพ

91 16000000237 นางสาว ชนากานต์ ก้อนสินธุ

92 16000000240 นางสาว ชนานันท์ ทิมวัฒน์

93 16000000242 นาย ชนินทร์ ชาติ

94 16000000248 นางสาว ชลฑิชา มั่นเมือง

95 16000000251 นางสาว ชลธิดา สังข์ศิริ

96 16000000256 นางสาว ชลิดา พิจารณ์

97 16000000258 นาย ชวนัท ตรีสิริอวยชัย

98 16000000263 นางสาว ชวิศา ทัง่ศรี

99 16000000265 นางสาว ชัชชญา เพ่งผล

100 16000000266 นางสาว ชัชชญา มานะประสพสุข

101 16000000269 นางสาว ชัญญาพัทธ์ วิโรจน์ธรรมธร

102 16000000271 นาย ชัยชนะ พันธุว์ิชัย

103 16000000274 นาย ชาญฤทธิ์ ทองนาค

104 16000000278 นาย ชานนท์ พ่อค้าช้าง

หนา้ท่ี 4 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

105 16000000279 นาย ชานนท์ สีนวล

106 16000000284 นางสาว ชิตาวิภา วงษ์ศิลป์

107 16000000285 นาย ชิษณุพงศ์ ทรัพย์โชติธนดล

108 16000000296 นางสาว โชติรส ชูจันทร์

109 16000000301 นางสาว ฐาปณี ดวงศิริ

110 16000000307 นาย ฐิติพัฒน์ สุดจิตต์

111 16000000312 นางสาว ฑิฌาพร บัวสอน

112 16000000315 นางสาว ณฐกร โสภาวนัส

113 16000000316 นางสาว ณฐพร ยมมินทร์

114 16000000317 นางสาว ณฐมน ทาหอม

115 16000000318 นางสาว ณฑิตา ณ ล าพูน

116 16000000319 จ่าอากาศเอก ณนธวัฒ ไชยชนะ

117 16000000328 นางสาว ณรมา วรกล่ัน

118 16000000330 นางสาว ณัชกมล หุน่เก่า

119 16000000334 นางสาว ณัชชา รัตนมาตร

120 16000000336 นางสาว ณัชฐนิชา กิติวงษ์

121 16000000337 นางสาว ณัฎฐา จันทร์น้อย

122 16000000338 ว่าที ่ร.ต. ณัฏฐ์ ทรัพย์แสงศรี

123 16000000339 ส.ต.ท. ณัฏฐชัย ศิริเจริญสุข

124 16000000341 นางสาว ณัฏฐ์ณิชา สุวรรณประทีป

125 16000000342 นางสาว ณัฏฐนันท์ สิงห์สุทธิ์

126 16000000345 นางสาว ณัฏฐวรรณ ทรงศิลป์

127 16000000347 นางสาว ณัฏฐา ต้ังงามสกุล

128 16000000352 นางสาว ณัฐกฤตา จิตร์มาต

129 16000000359 นางสาว ณัฐชนา อ่อนเปีย่ม

130 16000000362 นางสาว ณัฐฐานิตย์ คะเชนทร์

หนา้ท่ี 5 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

131 16000000364 นางสาว ณัฐณิชา หิมทอง

132 16000000366 นาย ณัฐดนัย นฤพรพิพัฒน์

133 16000000370 นางสาว ณัฐธิดา ศรีเพ็ชร

134 16000000374 นางสาว ณัฐธิดา รวมสกุล

135 16000000376 นางสาว ณัฐนิชา เหรัญญิก

136 16000000379 นาย ณัฐพล เพิม่พงศาเจริญ

137 16000000380 นาย ณัฐพล รัตนพวงทอง

138 16000000384 นาย ณัฐวัฒน์ วรรณา

139 16000000385 นางสาว ณัฐหทัย ยามาลี

140 16000000390 นางสาว ณิชา
สิทธิรัตน์ ณ 
นครพนม

141 16000000393 นางสาว ณิฐชารัศม์ เรียมศิริ

142 16000000398 นางสาว ดรุณี แทนกุดเรือ

143 16000000401 นางสาว ดลพรรณ จันทร์ประเสริฐ

144 16000000402 นางสาว ดวงแก้ว ศิลลา

145 16000000404 นางสาว ดวงจันทร์ แก้วอาษา

146 16000000405 นางสาว ดวงใจ พันธภาค

147 16000000409 นางสาว ดวงนภา สิริสุขขากุลย์

148 16000000410 นางสาว ดาราวรรณ ผ้ึงปฐมภรณ์

149 16000000411 นางสาว ดารินทร์ แสงประดับ

150 16000000416 นาย เดชอดุลย์ ค านวนสอน

151 16000000420 นางสาว ตรีกานต์ หงษ์รัตนวงศ์

152 16000000421 นาย ตรีวิทย์ ต้ังวงศาเจริญ

153 16000000422 นาย ต่อพืช ธัญญเกษตร

154 16000000424 นาย ทรงพล เกียรตินัย

155 16000000428 นาย ทวียศ อินทร์หนู

156 16000000429 นาย ทวีรัตน์ แดงงาม

หนา้ท่ี 6 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

157 16000000430 นาย ทวีศักด์ิ สาระทา

158 16000000433 นาย ทศพร เลิศศิลปชัย

159 16000000436 นาย ทศพล นามปัญญา

160 16000000437 นางสาว ทศวรรณ แก้วยอด

161 16000000438 นาย ทองทัศทวี โล้หนู

162 16000000439 นาย ทองพูน ระกัม

163 16000000440 นางสาว ทันทิกา สุดแสง

164 16000000441 นางสาว ทัยวรรณ โกยกุล

165 16000000442 นางสาว ทัศน์ตะวัน พึง่วงศ์ญาติ

166 16000000443 นาง ทัศนันทน์ สาโสม

167 16000000444 นางสาว ทัศนีย์ ตันติเศรษฐ์พงศ์

168 16000000447 นางสาว ทัศนียา กองศรี

169 16000000451 นาย ทินกร ทองสืบสาย

170 16000000453 นางสาว ทิพมาศ ยลโสภณ

171 16000000463 นางสาว เทวพร พุฒเกิดพันธุ์

172 16000000464 นาย เทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์

173 16000000468 นางสาว ธชชธรรม์ หมอนทอง

174 16000000470 นาง ธนกานท์ กาวิชัย

175 16000000471 นาย ธนบดี ม่วงแกม

176 16000000474 นางสาว ธนพรรณ มีนมณี

177 16000000486 นางสาว ธนานิษฐ์ กาเย็นทรีย์

178 16000000489 นาย ธเนษฐ พลศักขวา

179 16000000490 นาย ธรณิน เขจรภักด์ิ

180 16000000493 นางสาว ธฤตา ภัยนิราศ

181 16000000494 นาย ธวัชชัย แสนสุข

182 16000000499 นางสาว ธัญชนก สายบุญยืน

หนา้ท่ี 7 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

183 16000000502 นางสาว ธัญณิชา กาญจนธัญญธร

184 16000000504 นางสาว ธัญภัค คงทอง

185 16000000505 นางสาว ธัญลักษณ์ สาวสวรรค์

186 16000000507 นางสาว ธัญสุดา สมชาติวงศ์

187 16000000509 นางสาว ธันยาพร สุขส าราญ

188 16000000511 นางสาว ธาดารัตน์ ไข่ด้วง

189 16000000512 นางสาว ธารทิพย์ วงศ์บ้านดู่

190 16000000516 นางสาว ธิดา พลกลาง

191 16000000518 นางสาว ธิดาดาว วิชิตาภา

192 16000000526 นาย ธีรจิตร์ สุมา

193 16000000530 นาย ธีรพันธ์ ลิมสัย

194 16000000533 นาย ธีระทัศน์ อัศวจารุวงศ์

195 16000000534 นางสาว ธีรารัตน์ โพธินาแค

196 16000000538 นางสาว นงนุช เรือนแก้ว

197 16000000543 นางสาว นทษร อินทรธรรม

198 16000000544 นางสาว นนทวรรณ ณ ถลาง

199 16000000545 นาย นนทเศรษฐ์ ศรีเกิน

200 16000000546 นางสาว นนทิกา บุญเรืองขาว

201 16000000547 นาย นพพล วงศ์ศรีสังข์

202 16000000548 จ่าโทหญิง นพมาศ เส็งเมือง

203 16000000552 นางสาว นพวรรณ พยัคฆเพศ

204 16000000556 นางสาว นภาพร เค้ามิม

205 16000000557 นางสาว นภาพร ไวว่อง

206 16000000558 นางสาว นภาพร อยู่ถาวร

207 16000000561 นางสาว นรรฐธพรรณ ค ายิ่ง

208 16000000564 นางสาว นริญญา กาลาตระกูล

หนา้ท่ี 8 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

209 16000000569 นางสาว นรีพร ทองค า

210 16000000570 นางสาว นฤตยา เนียมรุ่ง

211 16000000571 นาย นฤเบศร์ หิตา

212 16000000573 นางสาว นฤมล เกษรล้ า

213 16000000577 นางสาว นลัทศิริ นิธิศุภโชค

214 16000000581 นางสาว นวรรณ บัวขาว

215 16000000585 นาง นวลศรี ถาเอ็นญวน

216 16000000587 นาย นศิน ชอบกิจ

217 16000000588 นางสาว นัชพิมพ์ เอกธรรมสิริ

218 16000000589 นางสาว นัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์

219 16000000592 นางสาว นัดดานันท์ วงษ์อินทร์

220 16000000596 นางสาว นันท์ชพร สีดอกบวบ

221 16000000600 นางสาว นันทพรรณ พละเสวีนันท์

222 16000000601 นาย นันทพล ดีสุบิน

223 16000000602 นาย นันทภพ ลมัยพันธ์

224 16000000608 นางสาว นันทิกานต์ นวลสอาด

225 16000000609 นางสาว นันทิชา นาทอง

226 16000000610 นางสาว นันทิชา ศรประสิทธิ์

227 16000000613 นางสาว นันทิตา นัยวัฒน์

228 16000000614 นางสาว นันทิรา สีเขียว

229 16000000617 นางสาว นัยน์ปพร นาควารีสุวรรณ

230 16000000620 นางสาว นางสาววณิชชา โพธิโ์สต

231 16000000624 นางสาว น้ าฝน พรมผุย

232 16000000626 นาย นิกร เพ็ชรรินทร์

233 16000000630 นางสาว นิธิกานต์ บุญเยี่ยมธนดิลก

234 16000000633 นาย นิธิศ เทียมปฐม

หนา้ท่ี 9 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

235 16000000635 นาย นิพัฒน์ ร่ืนโต

236 16000000639 นางสาว นิสาชล เทพสุทธิ์

237 16000000640 นางสาว นิอร แสงเนตร์

238 16000000641 นางสาว นิอร จ าเริญพานิช

239 16000000648 นางสาว นุสเร๊าะห์ หมะและ

240 16000000650 นางสาว เนตรนภา ปัญญาปิง

241 16000000654 นาย บัญชา แป๊ะกลาง

242 16000000659 นางสาว บุญยรัตน์ แสงทอง

243 16000000660 นางสาว บุญศรี หมื่นนารายณ์

244 16000000661 นางสาว บุณฑริกา กลางประพันธ์

245 16000000672 นางสาว เบญจรัตน์ นุชนาฏ์

246 16000000679 นางสาว เบญญาภา สุวรรณะ

247 16000000681 นาย ปฏิภาณ ผลสันต์

248 16000000684 นางสาว ปฐมธิดา พุม่เจริญ

249 16000000696 นาย ปพนสรรค์ นนธิจันทร์

250 16000000701 นาง ปภาวรินท์ นาจ าปา

251 16000000705 นาย ประกาศิต หล้าจันทรา

252 16000000708 นาย ประวีณ บุญหนุน

253 16000000711 นางสาว ประอรรัตน์ รอดบ ารุงโชติสิน

254 16000000713 นางสาว ปรางทอง เต็งใช่สุน

255 16000000716 นางสาว ปราณดา ช่อพยอม

256 16000000718 นางสาว ปริชญา พวงมณี

257 16000000725 นางสาว ปรียพันธ์ มีทรัพย์

258 16000000726 นางสาว ปลายขวัญ สุโลธร

259 16000000730 นางสาว ปวีณา บุญยังดี

260 16000000732 นาย ปัญจพล มโนหาญ

หนา้ท่ี 10 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

261 16000000735 นาย ปัณณวัฒน์ วงษ์บุญ

262 16000000741 นางสาว ปัทมาพร บุญชู

263 16000000745 นางสาว ปาณิสรา แก้วเฉย

264 16000000746 นางสาว ปานกมล ทรัพยสาร

265 16000000747 นางสาว ปานตา สีสัน

266 16000000748 นางสาว ปารดา นาครักธรรม

267 16000000749 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปารัช ชูเชียร

268 16000000750 นางสาว ปาริฉัตร สัมฤทธิ์

269 16000000754 นางสาว ปาลิดา วงษ์ทองทิว

270 16000000755 นาย ปิติภัทร ไตรรัตนคุ้ม

271 16000000758 นางสาว ปิยวรรณ แสนเมือง

272 16000000763 นางสาว ปิยาภรณ์ มฤคพันธุ์

273 16000000764 นางสาว ปิยาภัทร เชิงฉลาด

274 16000000765 นางสาว ปุญญาดา ชนะดวงดี

275 16000000768 นางสาว เปมิกา พูลศิริ

276 16000000773 นางสาว ผไทมา่ส นิ่มค า

277 16000000775 นางสาว ผาณิตา สันติสุข

278 16000000779 ร.ต. พงษ์ ตรีโสภณกุล

279 16000000780 นาย พงษกร ไชยบ ารุง

280 16000000782 นางสาว พจนา ทรัพย์ปราชญ์

281 16000000783 นาย พชรพล นวนบัติ

282 16000000784 นาย พชระ ลิมปะพันธุ์

283 16000000787 นางสาว พนิดา ชมวงศ์

284 16000000790 นางสาว พนิตา ชลชวลิต

285 16000000794 นางสาว พรทิพย์ นิราช

286 16000000801 นางสาว พรพรรณ พรมมา

หนา้ท่ี 11 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

287 16000000802 นางสาว พรพรรณ ม่วงมูล

288 16000000805 นางสาว พรพิสุทธิ์ ยังสุข

289 16000000806 นางสาว พรเพ็ญ เพชรร่่ง

290 16000000808 นางสาว พรรณทิวา คูณทวี

291 16000000809 นางสาว พรรณธกาญจน์ เด่นพันธ์

292 16000000810 นางสาว พรรณธิภา เถาแตงอ่อน

293 16000000824 นาย พฤทธิพงศ์ พุฒขาว

294 16000000825 นางสาว พลอยเครือ แจ่มวิถีเลิศ

295 16000000829 นางสาว พวงวรรณ์ นาคงาม

296 16000000831 นางสาว พัชนีวรรณ เชื้อเล็ก

297 16000000833 นางสาว พัชรมณฑ์ มากศรี

298 16000000835 นางสาว พัชร์สิตา ธนวงศ์จิรสิน

299 16000000847 นาย พัฒนชล รักเรือง

300 16000000850 นาย พัฒนากร ประดิษฐ์วงศ์วาน

301 16000000855 นาย พันธรัตน์ แก้วเกล้ียง

302 16000000856 นาย พัสกร คงสาคร

303 16000000860 นางสาว พิชญนันท์ พรหมศิลป์

304 16000000863 นางสาว พิชามญชุ์ แย้มศรี

305 16000000866 นาย พิทักษ์ นันธิ

306 16000000869 นางสาว พิมพ์ชญา แตงเย็น

307 16000000873 นางสาว พิมพ์ภัช ฤทธิโชติ

308 16000000876 นางสาว พิมาย ตรีสังข์

309 16000000885 นาย พีรัฐติ วิทยประพัฒน์

310 16000000897 นาง เพลินพิศ สเวย์น

311 16000000901 นางสาว ฟาร่า มาลาวัยจันทร์

312 16000000906 นางสาว ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์

หนา้ท่ี 12 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

313 16000000907 นางสาว ภวิกา ตันสกุล

314 16000000909 นางสาว ภักษ์ณิตา แช่มดี

315 16000000910 นางสาว ภัคนางค์ ม่วงแพรศรี

316 16000000912 นางสาว ภัณฑ์ชนา อินอ่อน

317 16000000914 นางสาว ภัทธิดา ไชยวงศ์

318 16000000916 นางสาว ภัทรกิต์ิ บุญละคร

319 16000000917 นางสาว ภัทรธีรา ใช้สง่า

320 16000000924 นางสาว ภัทรสุดา ฉายพุทธ

321 16000000926 นางสาว ภัทราภรณ์ ปุณหะกิจ

322 16000000927 นางสาว ภัทรีพันธุ์ ปอแก้ว

323 16000000930 นางสาว ภัสสร์ภัค ตรีมุข

324 16000000932 นาย ภาคีนัย วรศิลป์

325 16000000935 นาย ภาณุทัต ค าเขียน

326 16000000936 นาย ภาณุพงษ์ ศานติธรรม

327 16000000941 นาย ภานุวัฒน์ สุวรรณจันทร์

328 16000000943 นางสาว ภาวิดา ดวงศิริ

329 16000000945 นางสาว ภาสิณี ผูกเกษร

330 16000000947 นางสาว ภิญญลัคน์ จารุวงศ์วิจิตร

331 16000000949 นางสาว ภิรญา ศรีภมร

332 16000000950 นางสาว ภิริญญา ไพระออ

333 16000000951 นาย ภูมิ ปฏิสันถาวร

334 16000000952 นางสาว ภูมิรัตน์ มีลักษณะ

335 16000000959 นางสาว มยุรา มณีแจ่ม

336 16000000961 นางสาว มัณฑนา บวรกิจธ ารง

337 16000000966 นางสาว มาริณีย์ เข็มทอง

338 16000000968 นางสาว มารียานี อับดุลกอวีย์

หนา้ท่ี 13 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

339 16000000969 นางสาว มาลีย๊ะ แท่นทอง

340 16000000970 นางสาว มิ่งขวัญ แซ่ฉั่ว

341 16000000972 นาย มิตรภาพ อภิวงค์งาม

342 16000000981 นาย ยศสรัล สมนวล

343 16000000984 นางสาว ยุวดี ภูมิเกษมศักด์ิ

344 16000000986 นางสาว เยาวดี รัตนมณี

345 16000000988 นางสาว เยาวรัตน์ บุญเปรม

346 16000000989 นางสาว เยาวลักษณ์ เดชมี

347 16000000991 นางสาว รจเรช ภิระบรรณ์

348 16000000992 นางสาว รตนวรรณ มนตรีพิลา

349 16000000993 นางสาว รติมา นิ่มมณี

350 16000000994 นางสาว รตี รติดัสกร

351 16000000996 นางสาว รวมพร ยังรอต

352 16000001000 นางสาว ระพีพรรณ โสภณวัฒนานุกูล

353 16000001005 นางสาว รัชธิชา ค าตา

354 16000001015 นาย รัตน์พงษ์ นันทรัตน์

355 16000001020 นาย รัศมินทร์ พุทธอินทรา

356 16000001024 นางสาว รุ่งนภา คุ้มตลอด

357 16000001025 นางสาว รุ่งนภา พรหมอักษร

358 16000001026 นาง รุ่งนภาพรรณ ถายะเดช

359 16000001032 นางสาว เรณุกา ทวีเชื้อ

360 16000001036 นาย โรจนภณ วิริยะโอฬาร

361 16000001040 นางสาว ฤทัยวรรณ สนิทภักดี

362 16000001044 นางสาว ลลิตา เพชรขาว

363 16000001056 นาย วชิรวิทย์ ภูเก้าล้วน

364 16000001057 นาย วชิรวิทย์ ธนากรวงศ์

หนา้ท่ี 14 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

365 16000001059 นางสาว วชิราภรณ์ สร้างวัด

366 16000001060 นางสาว วญาธิป จันทรวงศ์

367 16000001062 นางสาว วนากุล ธงชัย

368 16000001066 นางสาว วรนารถ อ าไพ

369 16000001071 นาย วรรณกร ศรีพลาย

370 16000001073 นางสาว วรรณนิภา วีระวงศ์

371 16000001075 นางสาว วรรณวิมล โสภิสเขื่อนขันธ์

372 16000001080 นางสาว วรวรรณ น้อยจู

373 16000001081 นางสาว วรวรรณ เสียงลือชา

374 16000001083 นาย วรวุฒิ เพชรอ าไพ

375 16000001086 นาย วรสิทธิ์ สิทธิยศ

376 16000001088 นางสาว วรัชยา จ าปา

377 16000001089 นางสาว วรัญภรณ์ คุณเวช

378 16000001097 นางสาว วราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง

379 16000001100 นางสาว วรารัตน์ สอิ้งแก้ว

380 16000001104 นาย วริศร จันทร์แสงศรี

381 16000001107 นาย วรุตม์ วัฒนสิทธิ์

382 16000001109 นางสาว วโรบล เพ็ชร์หมื่นไวย

383 16000001110 นางสาว วฤณพร ปานขาว

384 16000001112 นางสาว วศินี พึง่ศรี

385 16000001113 นาย วัชรพงษ์ พลจารย์

386 16000001118 นางสาว วัฒนา พรหมา

387 16000001120 นางสาว วัลลภา ภาวะดี

388 16000001121 นางสาว วัลลภา ปราณีสร

389 16000001125 นางสาว วารี แสงค า

390 16000001127 นางสาว วารีลักษณ์ ก าแพงแก้ว

หนา้ท่ี 15 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

391 16000001133 นางสาว วิจิตรา อ่องพิทักษ์

392 16000001134 นางสาว วิจิตรา ศรีค าภา

393 16000001135 นางสาว วิชชุดา ศรีอนันต์

394 16000001145 นางสาว วิภาวิน แสงรัตน์

395 16000001147 นางสาว วิมลวรรณ พลรักษา

396 16000001150 นางสาว วิรอร วงศ์วราการ

397 16000001154 นางสาว วิรัลพัชร ใจวังเย็น

398 16000001156 นางสาว วิวรรธนี บรรเทากุล

399 16000001160 นาย วิศรุต ภาณุเวช

400 16000001165 นางสาว วีนัส ผลจริต

401 16000001169 นางสาว วีรวัลย์ เสืออุดม

402 16000001171 นางสาว วีระญา วอนอก

403 16000001174 นาย วุฒินันท์ ประธาน

404 16000001176 นางสาว ศกลวรรณ บรรเลง

405 16000001179 นางสาว ศยามล วงษ์ทิพรัตน์

406 16000001181 นางสาว ศรัญดา ป้อสาย

407 16000001187 นาย ศรายุทธ ไกรเทพ

408 16000001191 นาย ศริตวรรธน์ นันทกมลวารี

409 16000001193 นางสาว ศรินประภา ชนารี

410 16000001201 นางสาว ศศิพิมล ชูสินธนะศักด์ิ

411 16000001203 นางสาว ศศิวรรณ สุขเกษม

412 16000001210 นางสาว ศันสนีย์ ลือศิริ

413 16000001217 นางสาว ศิรินทิพย์ แสงมิ่ง

414 16000001228 นางสาว ศิริรัตน์ บุญกิ่ม

415 16000001229 นางสาว ศิริรัตน์ สุ่นสกุล

416 16000001230 นางสาว ศิริลักษณ์ ด าแจ่ม

หนา้ท่ี 16 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

417 16000001233 นางสาว ศิวพร สวนอยู่

418 16000001245 นางสาว ศุภลักษณ์ หาญจริง

419 16000001248 นางสาว ศุภิสรา รอดบุญ

420 16000001249 นางสาว โศภิตา วิสา

421 16000001252 นางสาว สกุลวรรณ อรชุน

422 16000001253 นาย สงกราณต์ สิริชัยธนกุล

423 16000001262 นางสาว สมฤทัย ใจกล้า

424 16000001269 นาย สรวิชญ์ ไชยค า

425 16000001271 นาย สราวุธ จันทร์สนาม

426 16000001273 นางสาว สริตา งามละม้าย

427 16000001275 นางสาว สโรชา หง่าสงฆ์

428 16000001277 นางสาว สลิษา สุขใจ

429 16000001280 นาย สหพัชร์ กฤตธนวิรุฬห์

430 16000001284 นาย สันต์ ตันสุ

431 16000001285 นาย สัมฤทธิ์ ใจดี

432 16000001288 นางสาว สาธิรัตน์ รัตนวงศ์ปาล

433 16000001290 นางสาว สายชล คงทิม

434 16000001291 นางสาว สายฝน ขวัญเกิด

435 16000001293 นาง สาวิตรี สุจริตพาณิชยกุล

436 16000001295 นางสาว สาวิตรี พุม่เพ็ชร์

437 16000001299 นาย ส าเริง สุขส าราญ

438 16000001303 นาย สิทธิโชค จงเสริมสิริ

439 16000001304 นางสาว สินีนาฏ ธรรมานุสาร

440 16000001307 นางสาว สิริทิพพา ปิมปาอุด

441 16000001308 นางสาว สิริธร บุญประเสริฐ

442 16000001309 นางสาว สิรินภา ไชยภา

หนา้ท่ี 17 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

443 16000001314 นางสาว สุกัญญา บุญราช

444 16000001318 นางสาว สุกัญญา สองห้อง

445 16000001321 นาย สุขสันต์ แซ่จ๋าว

446 16000001322 นางสาว สุจิตรา แคล้วภัย

447 16000001325 นางสาว สุชัญญา อรุณสันติโรจน์

448 16000001326 นางสาว สุชาดา หาดค า

449 16000001327 นางสาว สุชาดา สุดาชม

450 16000001329 นาย สุชาติ ฟักบ้านใหม่

451 16000001339 นาย สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์

452 16000001341 นางสาว สุดาวรรณ ฝายนันชัย

453 16000001342 นาย สุทธินันท์ มะโนนึก

454 16000001349 นาย สุธรรม สุวรรณพันธ์

455 16000001351 นาง สุธาริณี เรืองเกษม

456 16000001358 นางสาว สุธีรา สมพันธ์

457 16000001359 นางสาว สุธีรา ประเสริฐทรัพย์

458 16000001366 นางสาว สุนีย์ โตทิม

459 16000001378 นางสาว สุพิชชา สุวรรณาภรณ์

460 16000001380 นางสาว สุพิชฌาย์ อุดมธนะทรัพย์

461 16000001384 นางสาว สุภชาดา ลิมปานุวัฒน์

462 16000001386 นางสาว สุภัค วงศ์ดี

463 16000001391 นางสาว สุภัสสรา พุทธชนม์

464 16000001393 นางสาว สุภาณี กวีญาณ

465 16000001394 นางสาว สุภานัน ประทับทอง

466 16000001395 นางสาว สุภาพร อัญญะโพธิ์

467 16000001398 นางสาว สุภาภรณ์ ไทยแท้

468 16000001399 นางสาว สุภาภรณ์ บัวสะอาด

หนา้ท่ี 18 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

469 16000001401 นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ล้ิม

470 16000001404 นางสาว สุมาลัย กาพย์ไกรแก้ว

471 16000001407 นางสาว สุมิตรา ฟักนิกร

472 16000001411 นางสาว สุรางคนา ชัยวงศ์

473 16000001413 นางสาว สุรีพร พูลฉนวน

474 16000001425 นางสาว เสาวนีย์ ถิ่นคง

475 16000001426 นางสาว เสาวลักษณ์ สุเจริญพงศ์

476 16000001427 นางสาว เสาวลักษณ์ แก้วพิกุล

477 16000001431 นางสาว โสมวิการ์ ศิริสมพล

478 16000001434 นางสาว หงษ์ทอง ยอดยืน

479 16000001436 นางสาว หทัยมาศ ขุนจันทร์

480 16000001437 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองอินทร์

481 16000001441 นางสาว เหมือนมาส สังข์อ่อน

482 16000001442 นางสาว ใหม่ สาธุเสน

483 16000001443 นาย องอาจ พันธ์ตา

484 16000001445 นางสาว อชาสินี ค าประเสริฐ

485 16000001447 นาย อดิเทพ ปะมะ

486 16000001449 นาย อดิศักด์ิ แก้วงาม

487 16000001450 นางสาว อนงค์นัยน์ ใจรักษ์

488 16000001451 นางสาว อนงค์นาถ ฉอ้อนจังหรีด

489 16000001457 นาย อนุภัทร  ้เพิม่เติม

490 16000001459 นางสาว อโนชา ถิ่นก าเหนิด

491 16000001461 นาย อภิชัย กุญชรชัย

492 16000001463 นางสาว อภิญญา แก้ววิลัย

493 16000001465 นางสาว อภิญญา พูลเนตร

494 16000001467 นาย อภิณัฏฐ์ ทรัพย์มาก

หนา้ท่ี 19 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 16 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

495 16000001468 นาย อภิวิชญ์ ศรีโภคา

496 16000001470 นางสาว อภิสรา ทิพย์โอสถ

497 16000001475 นางสาว อมรวรรณ กล่ินเจริญ

498 16000001476 นางสาว อรชุมา เอี่ยมปรัชญา

499 16000001478 นางสาว อรทัย จินแสน

500 16000001480 นางสาว อรไท จันทรวิภาค

501 16000001486 นางสาว อรวิมล พิมพ์จันทร์

502 16000001491 นาย อรัณย์ ขันธวงศ์

503 16000001492 นางสาว อริณรภัสฌา ขันธอุดม

504 16000001497 นางสาว อลิสรา เจ๊ะหมัด

505 16000001503 นาง อังคณา เหล่าวงษา

506 16000001510 นางสาว อัจฉรา พญาวงษ์

507 16000001517 นางสาว อัญชลี แปงสนิท

508 16000001523 นางสาว อัมภาวรรณ ชัยประดิษฐ

509 16000001525 นางสาว อาภัสชญา สนทอง

510 16000001532 นางสาว อารีรักษ์ สุตเศวต

511 16000001534 นางสาว อารีรัตน์ ฤทธิเ์ลิศ

512 16000001536 นาย อาสาฬ์ ศรีเทพ

513 16000001537 นาย อ านาจ ญาณมีสุข

514 16000001540 นางสาว อิงคปรัช นิยมไทย

515 16000001543 ส.ท. อิศราชัย คุณประทุม

516 16000001551 นางสาว อุไรพร เสียงล้ า

517 16000001554 นางสาว อุษณีย์ คุณา

518 16000001557 นาย เอกพงษ์ ชูทอง

หนา้ท่ี 20 จาก 20



รหัสต ำแหน่ง 17 ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชปีฏิบัตกิำร

ล ำดบั เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล

1 17000000079 นางสาว วิภาวรรณ วัฒนเกียรติพงศ์

2 17000000115 นางสาว ออมสิน ทองธิราช

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ลงวันที ่26 มถุินำยน พ.ศ. 2560

หนา้ท่ี 1 จาก 1
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