
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

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

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ รับสมัครสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. นั้น  

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๓๐๐๐๑ นางสาววรัญญา แก่นคูณ 
๖๒๒๑๓๐๐๐๒             ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพชรลดา ทรงเจริญ 
๖๒๒๑๓๐๐๐๓ นางสาวชนัดดา วรดาสินธร 
๖๒๒๑๓๐๐๐๔ นายปิยะพงษ์ แก้วบุญเพ่ิม 
๖๒๒๑๓๐๐๐๕ นางสาวคัทรียา โสภา 
๖๒๒๑๓๐๐๐๖ นางสาวธัญญพัทธ์ ธวัฒน์สิทธิภูม ิ
๖๒๒๑๓๐๐๐๗ นายอัยการ จันต๊ะ 
๖๒๒๑๓๐๐๐๘ นายวรพจน์ ภาคีทูล 
๖๒๒๑๓๐๐๐๙ นางสาวละออ ขุนรงค์ 
๖๒๒๑๓๐๐๑๐ นางสาวจารุวรรณ แสงแก้ว 
๖๒๒๑๓๐๐๑๑ นางสาวจริญะยาณี สมบุญ 
๖๒๒๑๓๐๐๑๒ นางสาวเอ้ืองขวัญ นาคพิพัฒน์ 
๖๒๒๑๓๐๐๑๓ นางสาวอรุณี ศรีชุมพล 
๖๒๒๑๓๐๐๑๔ นางสาวรจนา แก้วปรงปา 
๖๒๒๑๓๐๐๑๕ นางสาวเมลดา จาติกานนท์ 
๖๒๒๑๓๐๐๑๖ นางสาวณัฏฐณิชา เข็มแก้ว 
๖๒๒๑๓๐๐๑๗ นางสาวปิยนุช หมู่โพธิ์ 
๖๒๒๑๓๐๐๑๘ นางสาววิภาวรรณ กลั่นชัย 
๖๒๒๑๓๐๐๑๙ นางสาวรุ่งกานดา มังครัตน์ 
๖๒๒๑๓๐๐๒๐ นางสาวสิริรัตน์ ล่ำดี 
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เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๓๐๐๒๑ นางสาวเอมอร บำรุงภูม ิ
๖๒๒๑๓๐๐๒๒ นางสาวกิจจา แตงทรัพย์ 
๖๒๒๑๓๐๐๒๓ นางสาวศศิญดา ศรีธร 
๖๒๒๑๓๐๐๒๔ นางสาวโชษิตา หอมดอก 
๖๒๒๑๓๐๐๒๕ นางสาวรัชนีย์วรรณ นำพรรค 
๖๒๒๑๓๐๐๒๖ นางสาวผ่องใส มณีบู่ 
๖๒๒๑๓๐๐๒๗ นางสาวนริศรา สว่างแจ้ง 
๖๒๒๑๓๐๐๒๘ นางสาววัชนันท์ งามสุข 
๖๒๒๑๓๐๐๒๙ นางสาวพิมศิริ นาคสำแดงฤทธิ์ 
๖๒๒๑๓๐๐๓๐ นางสาวสุรัตชฎา วิเชียรสิทธิ ์
๖๒๒๑๓๐๐๓๑ นางสาวสุภาวด ี แท่นเกิด 
๖๒๒๑๓๐๐๓๒ นางสาวสิริรัตน์ โอ่เอ่ียม 
๖๒๒๑๓๐๐๓๓ นางสาวนฤมล ม่วงทอง 
๖๒๒๑๓๐๐๓๔ นางสาวกาญจนา วิลัยทอง 
๖๒๒๑๓๐๐๓๕ นางสาวฤทัย ประชุมแสน 
๖๒๒๑๓๐๐๓๖ นางสาวพรพรรษา ดอกดวง 
๖๒๒๑๓๐๐๓๗ นางสาวผกาวรรณ เรือนคำ 
๖๒๒๑๓๐๐๓๘ นายทรงพล คำลือไชย 
๖๒๒๑๓๐๐๓๙ นางสาวทิวาพร นพกุลธนกิจ 
๖๒๒๑๓๐๐๔๐ นางสาวหยาดพิรุณ คาน 
๖๒๒๑๓๐๐๔๑ นางสาวกฤตพร สีใส 
๖๒๒๑๓๐๐๔๒ นางสาววรรณนภา ฟักพับ 
๖๒๒๑๓๐๐๔๓ นางสาวรดาปวีร์ เพลงสันเทียะ 
๖๒๒๑๓๐๐๔๔ นางสุจิน เกริกชัยวัน 
๖๒๒๑๓๐๐๔๕ นางสาวมารียา คงอินทร์ 
๖๒๒๑๓๐๐๔๖ นางสาวกาญจนา สิริโณทัยสกุล 
๖๒๒๑๓๐๐๔๗ นางสาวชลธิชา ทันแล้ว 
๖๒๒๑๓๐๐๔๘ นางสาวชุติกาญจน์ ถาวรวิสิตย์ 
๖๒๒๑๓๐๐๔๙ นางสาวพิชญ์ชานันท์ แก้ววิไล 
๖๒๒๑๓๐๐๕๐ นายพงศ์ภรณ์ ภัสส์ศาวงศ ์
๖๒๒๑๓๐๐๕๑ นายธนวัฒน ์ มุงธิราช 
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เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล 

๖๒๒๑๓๐๐๕๒ นางสาวอัมพวรรณ แสงวารี 
๖๒๒๑๓๐๐๕๓ นางสาวสุชาดา เชื้อทอง 
๖๒๒๑๓๐๐๕๔ นางสาวสุนันทา สายปั้นเหน่ง 
๖๒๒๑๓๐๐๕๕ นางสาวณกฤตสมญ คุณาวุฒิ 
๖๒๒๑๓๐๐๕๖ นางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์ 
๖๒๒๑๓๐๐๕๗ นางสาวเมวีญา สิงห์เดช 
๖๒๒๑๓๐๐๕๘ นางสาวระพีพรรณ ยางสูง 
๖๒๒๑๓๐๐๕๙ นางสาวชาคริยา สว่างศรี 
๖๒๒๑๓๐๐๖๐ นางสาวอิสรีย์ พวงภู่ 
๖๒๒๑๓๐๐๖๑ นางสาวกัญญารัตน์ กติยศ 
๖๒๒๑๓๐๐๖๒ นางสาวกรรณิการ์ สุกใส 
๖๒๒๑๓๐๐๖๓ นางสาวธมนวรรณ อ่อนจันทร์ 
๖๒๒๑๓๐๐๖๔ นางสาวประภาศิริ คำอินทร์ 
๖๒๒๑๓๐๐๖๕ นางสาวณภัทร์พร ทัศนา 
๖๒๒๑๓๐๐๖๖ นางสาวพาฝัน สมบูรณ์ 
๖๒๒๑๓๐๐๖๗ นางกนกวรรณ เพ็ชรพวง 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศ
ตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป  
ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏ
ภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ.  
มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

 สำหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบ 
แข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ 
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า 
เป็นผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพ่ิมเติมต่อไป  
ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

สำเนาถูกต้อง 

 
(นายอโนเชาว์  จาดจีน)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


