
 
 

 
 
 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ 
       เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)  และ         
 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ของพนักงานราชการ
 ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) 
 นักจัดการงานทั่วไป คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและ
 เพลงสากล) ดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ดุริยางคศิลปิน (กลอง) ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต)          
 ดุริยางคศิลปิน (กีต้าร์) นักศิลปกรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ              
 นายช่างไฟฟ้า (ปวช.) 

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

ตามที่ได้มีประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน  (ด้านภาษาอังกฤษ )               
นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) นักจัดการงานทั่วไป คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากล
และเพลงสากล) ดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ดุริยางคศิลปิน (กลอง) ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) ดุริยางคศิลปิน 
(กีตาร์) นักศิลปกรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์     
ได้ดําเนินการประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะตําแหน่ง (สอบปฏิบัติ) ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน               
(ด้านภาษาอังกฤษ) นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากล
และเพลงสากล) ดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ดุริยางคศิลปิน (กลอง) ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) และดุริยางคศิลปิน 
(กีตาร์) เมื่อวันที่ ๒ - ๙ และ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ (สอบข้อเขียน) ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ไปแล้ว นั้น 

กรมประชาสัมพันธ์  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ (สอบข้อเขียน) 
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๘ แห่งประกาศ
รับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว  ดังนี้ 

 ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ 

 ๒. กําหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

(สําเนา)

/สอบสัมภาษณ์...... 



- ๒ - 

สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุม ๑ - ๒ ชั้น ๑ อาคารหอประชุม 
กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์  ถนนพระรามที่ ๖  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
 

วัน เวลา  
การประเมินสมรรถนะ 

ตําแหน่ง/เลขประจําตัวสอบ จํานวน/คน หมายเหตุ 

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน  
(ด้านภาษาอังกฤษ) 
๐๑๐๐๑๖ - ๐๑๐๐๒๓ 
ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน  
(ด้านทั่วไป) 
๐๒๐๐๐๑ - ๐๒๐๑๙๕ 

ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
๐๓๐๐๐๑ - ๐๓๐๑๘๑ 

ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน  
(ด้านทั่วไป) 
๐๒๐๑๙๘ - ๐๒๐๖๖๗ 

ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
๐๓๐๑๘๓ - ๐๓๐๓๘๙ 

 
 
๒ 
 
 

๓๙ 
 

๓๕ 
 
 

๓๘ 
 

๓๕ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
๐๓๐๓๙๔ - ๐๓๐๕๙๗ 

ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า 
๑๒๐๐๐๑ - ๑๒๐๐๐๕ 

ตําแหน่งนักศิลปกรรม 
๑๐๐๐๐๑ - ๑๐๐๐๖๔ 

ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
๐๓๐๕๙๙- ๐๓๐๘๙๑ 

 

๓๕ 
 

๔ 

 
๑๐ 

 

๓๕ 

 

 

 

/วัน เวลา...... 



- ๓ - 

วัน เวลา  
การประเมินสมรรถนะ 

ตําแหน่ง/เลขประจําตัวสอบ จํานวน/คน หมายเหตุ 

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 

ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
๐๓๐๙๑๒ - ๐๓๑๒๕๑ 

ตําแหน่งคีตศิลปิน  
(ด้านเพลงลูกทุ่ง) 
๐๔๐๐๒๑ - ๐๔๐๐๔๔ 

ตําแหน่งคีตศิลปิน  
(ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) 
๐๕๐๐๐๒ - ๐๕๐๐๓๑ 

ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (จะเข้) 
๐๖๐๐๐๘ - ๐๖๐๐๐๙ 

ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กลอง) 
๐๗๐๐๐๖ 

ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) 
๐๘๐๐๑๗ 

ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
๐๓๑๒๗๑ - ๐๓๑๗๒๕ 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 
๑๑๐๐๒๖, ๑๑๐๐๔๖ 

 
๓๓ 

 
 

๕ 
 

 
๔ 
 

๒ 

 
๑ 
 

๑ 
 

๓๒ 
 
 

๒ 

 

 

๓ . สําหรับผู้ที ่มีรายชื ่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) สามารถยื ่น
เอกสารหลักฐาน  ได้ ด้ วยตนเองหรื อทาง ไปรษณี ย์  ( โดย  EMS)  ไป ยั งกองการ เจ้ าหน้ าที่               
กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้เรียงเอกสารตามลําดับ ดังนี้ 

 ๓.๑  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบ โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว แล้วลงลายมือชื่อในใบสมัคร           
ให้ครบถ้วน 

/๓.๒ สําเนา...... 



- ๔ - 
 

 ๓.๒  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ            
๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
คือ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
 ๓.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
 ๓.๕  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ          -นามสกุล (ในกรณีที่

ชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อพร้อม

ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนขวาของสําเนาเอกสาร หากผู้ใดไม่นําหลักฐานดังกล่าว ไปย่ืนต่อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

ทั้งนี ้ ผู้ใดไม่นําหลักฐานไปยื ่นในวันที ่กําหนดและไม่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
(สอบสัมภาษณ์) ตามกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้า
รับการประเมินครั้งนี้ 

กรมประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู ้ผ่านการเลือกสรรฯ ในวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๑ ทาง www.prd.go.th 

ประกาศ ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

    (ลงชื่อ)    พลโท    สรรเสริญ  แก้วกําเนิด 
         (สรรเสริญ  แก้วกําเนิด) 
                                              รักษาราชการในตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

 
 

 
 
 
 
 

    
 
 ๓ กันยายน ๒๕๖๑ 



         รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)

รหัสประจําตัวสอบ                  ชื่อ – นามสกุล

๐๑๐๐๑๖ นางสาวตะวันฉาย นาคบัลลังก์

๐๑๐๐๒๓ นางสาวรฑิตา เลขยันต์

ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)

รหัสประจําตัวสอบ           ชื่อ – นามสกุล

๐๒0001 นางสาวธันย์ชนก ช่างเรือ

๐๒๐๐๐๒ นางสาวณัฐทร ธนาวิระกุล

๐๒๐๐๐๖ นายณรงค์ฤทธิ์ แววมณี
๐๒๐๐๐๙ นางสาวกฤติมา ล่ิมกําปั่นทอง

ิ ั ั ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ

๐๒๐๐๑๐ นางสาวนภสวรรณ สินธุรัตนพันธุ์
๐๒๐๐๑๓ นายภาวันท์ สุดเกตุ
๐๒๐๐๑๔ นายมินทร์ สาตราคม
๐๒๐๐๑๙ นางสาวกชกร ปลั่งศรี
๐๒๐๐๓๖ นายเมธี ฉิมจ๋ิว

๐๒๐๐๓๘ นายฐากูร สิริสุขโสภณ

๐๒๐๐๓๙ นางสาวพุทธรักษา คุ้มอักษร

๐๒๐๐๔๐ นางสาวสุวิมล เมืองเสือ

๐๒๐๐๔๑ นางสาวปุญพัฒน์ ใจมั่น

๐๒๐๐๔๓ นางจุฑารัตน์ ฝางเสน

๐๒๐๐๔๖ นางสาววีรินทร์ วีระวรรณ

๐๒๐๐๔8 นางสาวปริศญา คูหามุข

020054 นายปัณณวัฒน์ ลวากร

020058 นางสาวภัทรวดี มิสุนา

020063 นางสาวศิญาณพัฒน์ นิลคูหา

020068 นายเฉลิมพล เริงฤทธิ์
020073 นางสาวภัคภร เอกธนาศรีกุลุ

/ 02007๕....



รหัสประจําตัวสอบ                  ชื่อ – นามสกุล

020075 นางสาวทิวาพร ศรีกาฬสินธุ์
020077 นางสาวอมรรัตน์ อินใหญ่
020084 นางสาวหทัยพรรณ โถดี
020089 นายสัญชัย ปล้ืมญาติ
020099 นางกัญญาภัค กุญชร ณ อยุธยา
020101 นางสาววิรัตน์ มาหาญ
020112 นางสาวญาณิศา ภัทรมุนี
020113 นายสุรศักดิ์ อาภาสกุล
020114 นางสาววิภา รักไทย
020121 นางสาวโสภาพรรณ คนดี
020163 นางสาวจตุราภรณ์ เชื้อวังคํา
020178 นางสาวรุจิรา เสนานุช
0๒01๘๐ นางสาวศรัญญา ประเทิงจิตต์

โ ั ํ ปี

 - 2 -

020184 นางสาวโสรัจจะ ชมจําปี
020185 นางสาวจันทร์วาริวิภา แจ่มจันทร์
020187 นางสาวภานิชา ปาลวัฒน์วิไชย
020189 นายหฤทัย อินทร์อุไร
020195 นายศิรวิฑย์ ชัยเกษม
020198 นางสาวฐิตามร พิชชาโชติ
020207 นายวรภัทร ภัททิยากุล
020226 นางสาวพลอยไพลิน ชูศรี
020227 นางเนติมา มาหมั่น
020235 นางสาวชลิตา นุชแทน
020237 นายไอยรา อัลราวีย์ บรัศว์ตฤณ
020252 นางสาวอังคนา มน
020253 นางสาวปิยธิดา คําน้อย
020275 นางสาวภัคจิรา มาลาพงษ์
020289 นางสาวภัทราพร มาละโส
020311 นางสาววรินดา นามวงศ์

020319 นางสาวศิรินภา นาคํา

/ 0203๒๒....



รหัสประจําตัวสอบ                  ชื่อ – นามสกุล

020322 นายพรชัย เอี่ยมนุ้ย

020357 นางสาวโสพิศ ทุยเวียง

020359 นางสาววรางคณา ดอกกฐิน

020387 นางสาวเบญจพัฒน์ วงศ์เจริญลีลา

020398 นายณณัฐ วัชรพงศ์

020399 นางสาวปวีณา ปิ่นประเสริฐ

020401 นางสาวกัญญรัตน์ เกิดสุข

020407 นางสาวกุลญาดา แจ่มปัญญากุล

020432 นางสาวกัลย์ทิชา นับทอง

020438 นางสาวศรวิศา วิสุทธากุล

020442 นางสาววรรณชนก สังขเวช

020446 นายศตคุณ ดําเกลี้ยง

020494 นางสาวโศรดา เข็มเจรญิ
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020494 นางสาวโศรดา เขมเจรญ

020512 นางสาวนภณัฐ นารถชะอุ้ม

020516 นางสาวธนพร สังขรัตน์

020522 นางสาวกิติยา ชูชมฉาย

020532 นายศิรโรจน์ ศุภเวทย์เวหน

020540 นางสาวไอยวริญ อนันฑเมศย์

020607 นางสาวภัทราพร สงครามยศ

020609 นายกิตติพจน์ กาญจนเพ็ญ

020638 นายพัสกร เทพมณี

020640 นางสาวพนิดา พุ่มร่มไทร

020656 นางสาวชาลดา พรหมประสิทธิ์

020660 นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์น้อย

020665 นางสาวพัชราวลัย เด่นนิติรัตน์

020667 นายสโรช พิมพกรรณ์



ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รหัสประจําตัวสอบ           ชื่อ – นามสกุล

๐30001 นางสาวเดือนเพ็ญ หาทรัพย์

๐๓๐๐๐๓ นางสาวอัจฉรา ช่วยประเสริฐ

๐๓๐๐๐๖ นางสุภัสสร สุขสุคนธ์

๐๓๐๐๐๗ นายธาดา ใจภักดี
๐๓๐๐๐๘ นายจิตริน วิเศษมณี
๐๓๐๐๑๑ นางสาวลลิตา การิยา
๐๓๐๐๑๒ นางสาววิมลพรรณ รวยพงษ์
๐๓๐๐๑๕ นางสาวบุศรินทร์ ศรีชาติ
๐๓๐๐๒๑ นางสาวสวรรณยา ศิลปไชย
๐๓๐๐๒๒ นางสาวนนทิกา บุญเรืองขาว
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ุญ

๐๓๐๐๒๘ นายปุญญพัฒน์ สันตินฤมิตร

๐๓๐๐๓๒ นางสาวนุชนาฎ บรรณกิจ

030052 นายศุภชัย ขันนาค

030054 นางสาวทฤฒมน หอมกลาง

030055 นางสาวศุภวรรณ เสถียรชัยศิริ

030056 นายชุมพล อุดมโภชน์

030057 นางสาวปิยะกาญจน์ สําราญจริง

030059 นางสาวณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์

030060 นางสาวสมปอง แก้วบัวดี

030069 นางสาวฉัตรธสนัน สรรวงษ์ละคร

0๓007๖ นางสาวมัทรี ศรีตระการ

030082 นางจุฑามาศ กสิกรรม

030088 นางสาวสาวิตรา ขาเรรัมย์

0๓010๒ นางสาวรชตปวีญาณัฏฐ์ รัตนะวัน

/ 030105....



รหัสประจําตัวสอบ                  ชื่อ – นามสกุล

030105 นางสาวสุพินดา ฟักแฟง

030111 นางสาวพรจรัส แป้นห้วย

030113 นางสาวณัฎฐรัตน์ อยู่เจริญสุข

030116 นางสาวณัฏยาณี อนุมาตย์

030120 นายสมภพ ตันติมาพาณิชย์

030131 นางสาววาสนา เพชรอยู่

030152 นางสาววสุนธรา กนิษฐานุพงศ์

030153 นายรัชตะ อ่อนละมุล

030156 นางสาวลดาวรรณ์ มหาโชติ

030162 นางสาวพรทิพย์ เตศิริ

030181 นางสาวนุจรี พรมฝั้น

030183 นางสาวภัทรียา ประดับราช
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030183 นางสาวภทรยา ประดบราช

030195 นางสาวชลธิชา บรรณจงส์

030200 นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์เหม

030205 นางสาวรัชต์กาญจน์ พิรักษา

030210 นางสาวดลยา พลเสน

030212 นางสาวรักษิกา กลกาลกุล

030214 นางสาวเยาวลักษณ์ ทับช้างโท

030228 นางสาวอารินธร น้อมสุวรรณ์

030236 นางสาวนภาพรรณ ทองประดับ

030237 นางรักษ์วริญชน์ ภูมิผักแว่น

0๓0258 นางสาวอรพรรณ เจริญพร้อม

030269 นางสาวกานดาภร กันยาเนตร

030270 นางสาวธักศมณ ขาวไชยมหา

030272 นางสาวฐานันตร์ ขมานุวงศ์

/ 030276....



รหัสประจําตัวสอบ                  ชื่อ – นามสกุล

030276 นางสาวพิณนภา แก้วสุขโข

0๓0284 นางสาวจุฑานันท์ บัวคํา

030292 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิโน

030293 นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์

030294 นางสาวกุลธิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

030297 นายทินกรณ์ มูลจันทร์

030312 นางสาวรุ่งทิพย์ ปาระมีแจ้

030313 นางสาวนลินี โพธาสินธ์

030317 นางสาวกันยา เค้นา

030322 นางสาวฐานิตา คุณารักษ์

030323 นางสาวอรุณี ผ่านจังหาร

030329 นางสาวสุภาวดี ศรียาภัย
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29 น ส วสุภ ว รย ภย

030335 นางสาวรวิวรรณ สมจิตประเสริฐ

030348 นายปาลวัฒณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

030354 นางสาวปริศนา ชัยนวล

030357 นายสิริพัฒน์ ดีขํา

030368 นางสาวเพ็ญนภา พันธ์โสม

030369 นางสาวจีรนันท์ วิชญพันธ์

030370 นางสาวรําพึง รู้บุญ

030381 นางสาวจิตรดา ไวทยานนท์

030389 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริกร คําไกล

030394 นายชาญเดช เห็มอ่อน

030398 นางสาวลดาวัลย์ คําไพรินทร์

030407 นางสาวแคทรียา พูลสิน

030415 นางสาวชัชฎาพร นาหนอง

030418 นางสาวจุลีพร สุดแก้ว

/ 030427...



รหัสประจําตัวสอบ                  ชื่อ – นามสกุล

030427 นายวิรัตน์ ทรัพย์สมาน

030428 นางสาวสุภาพร บุญอาจ

030434 นายจิรนาถ วรสีหะ

030438 นางสาวสุนันทา บัวละคร

030448 นางสาวบุษกร แก้ววัน

030452 นางสาววิชุดา แตงผึ่ง

030455 นางสาวชุติมณฑน์ บูรณะหิรัญ

030458 นายวาทิตย์ รัตนบุรี

030460 นายกฤษณชัย บุญพรหม

030462 นางสาวพัทธนันท์ ทิศนุ่น

030468 นางสาวนฐพร สุขสําเนียง

030473 นายบุรินทร์ พูลพิพัฒน์
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4 น ยบุรน ร ูล ฒน

030477 นางอรสา เลาวะยานนท์

030490 นางสาวพิมพ์พิชชา ธรรมสุวรรณ์

030494 นายอภิรัตน์ สุนทรอาคเนย์

030496 นางสาวภิชญทิพย์ สังข์แดง

030499 นางสาวทฤฒมน พูลศิริ

030500 นางสาวปริญญา สว่างย่ิง

030502 นางสาวอรุณี อุบล

030516 นางสาวอภิชญา จันทร์ปาน

030524 นางอัจฉรา ศรีวัชรางกูร

030525 นางสาวกัลยา กาบแก้ว

030552 นางสาวสุนทรีย์ กองสอนวิจิตร์

030554 นางสาวเสาวภา ตุยทัง

030555 นางสาวณฐนันทน์ แตงย้ิม

030564 นางสาวชฎาณิศ ฉัตรโอภาส

/ 030572...



รหัสประจําตัวสอบ                  ชื่อ – นามสกุล

030572 นางสาววนิดา ผางน้ําคํา

030581 นางสาวอรวีร์ พุกะทรัพย์

030592 นางสาวแพรวา อรุณธาดา

030597 นางสาวศุภิสรา ประทุมมาศ

030599 นางสาวชนิตตา อินทร์เขาย้อย

030603 นางสาวชีวรัตน์ ยาชูรมณ์

030605 นางสาววชิรดา ชิดดี

030609 นางสาวปณิตา มูลทองทิพย์

030621 นางสาวทัชชานนท์ ฟุ่มเฟือย

030642 นางสาวสิริฉัตร สฤษดิ์นิรันดร์

030646 นางสาวธันยธรณ์ จันทร์ทัด

030650 นางสาวพนิดา บุญคุ้ม
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65 น ส ว น บุญ ุม

0๓0674 นายอภิชาติ เปรุนาวิน

030676 นางสาวนันทพร ดุริยศาสตร์

030682 นายรชต จันทร์สุพิน

030683 นางสาวลภัสรดา ไชยบท

030706 นางสาวพัชราพรรณ ทัศดี

030713 นางสาวดุจฤดี จงรัตน์

030720 นางสาวหัทยาพร ป้องจันลา

030721 นางสาวปิยะพร ใจมั่น

030723 นางสาวกัลยารัตน์ วิสมล

0๓0726 นางสาวเมธินี นิลโมตน์

030728 นางสาวสุรีย์รัศมิ์ สินธุวณิก

030733 นางสาวณัฐวิภา จอมพลาพล

030744 นายวิทวัส แก้วเวหา

030751 นางสาววลัยลักษณ์ เปี่ยมวิทย์

/ 030777...



รหัสประจําตัวสอบ                  ชื่อ – นามสกุล

030777 นางสาวสุปราณี เอี่ยมสอาด

030787 นางสาวจิราภรณ์ ทวีธนวาณิชย์

030791 นางสาวเสาวนีย์ ประทุมวัน

030807 นางสาววชิรญาณ์ สุวรรณเทวะคุปต์

030815 นายณภัทร ดีมี

030820 นายสันต์ ตันจํารัส

030840 นางสาววิจิตรา ชาววังฆ้อง

030841 นางสาวสิริลักษณ์ ชูกาญจนพิทักษ์

030843 นางสาวพัชรี หมื่นศิษย์

030844 นายสุกฤษฏิ์ พนม

030877 นายศักดิ์ศรี เม็ดมะ

030888 นายวรพรต เพ็ชรแก้ว
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888 น ยวร ร ชร ว

030891 นางสาวกาญจนา สีสมร

030912 นางสาวกิตติยา การิยา

030913 นางสาวดวงกมล เหลืองเถลิงพงษ์

030922 นางดวงนภา คําวิเศษ

030932 นางสาวเบญจมาศ ปัทมราษฎร์

030939 นายธนเกียรติ โพธิ์มล

030952 นางสาวเบ็ญจมาศ สูอําพัน

030957 นางสาวกนกวรรณ เสวกวิหารี

030962 นางสาวภิรมณ แผ่นณรงค์

030964 นางสาวณัฐฐาพร หอมสุวรรณ์

030967 นางสาวฤทัยรัตน์ วงษาเนาว์

030974 นางสาวสมฤทัย ภู่ประสม

030990 นางสาวกมลวรรณ ศรีพลัง

030994 นางสาวขนิษฐา แพะขุนทด

/ 031000...



รหัสประจําตัวสอบ                  ชื่อ – นามสกุล

031000 นางสาวสุนิศา มานาดี

0๓1012 นางสาวอัญชลี บุญยืน

031017 นายอัมรินทร์ แหลมคม

031025 ส.ต.ต. ธนวิตต กรณวงศ์

031046 นางสาวพัณณ์ชิตา สงค์ประเสริฐ

031070 นางสาวยุวดี วิถี

031077 นายชยานันท์ อนันต์พิพัฒน์กิจ

031084 นางสาวกิรติกานต์ ชื่นแช่ม

031127 นางสาวปิยวรรณ สุคนธชาติ

031140 นายกิตติธัช นาคบุญตัน

031147 นางสาวสุกานดา กุฎี

031152 นางสาวหทัยรัตน์ อินคํา

 - 10 -

1152 น ส ว ยร น อน

031166 นางสาวทิพวรรณ วัฒนคุณ

031178 นางสาวยุพิน คิดสม

031227 นางสาวสุพรรษา จาดเมือง

031228 นางสาวภัทรนันท์ โทรเลข

031237 นางสาวกัลยรักษ์ อมรวรวิชย์

031245 นางสาวโสภา สุวรรณ์

0๓1246 นางสาวญาณินี แซ่ก๊ก

031251 นางสาวศันสนีย์ กาญจนวีรวิทย์

031271 นางสาวเกศสุดา ศิริศรีวรารักษ์

031273 นางสาวศุภวรรณ ไทยสงวน

031275 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจันทร์เพชร  ธนาคุณ

031277 นางสาวเมธาศิณีย์ ล้ิมประยูร

031288 นางสาววรินธร ลับไพรี

031290 นางสาวนิศารัตน์ แขงามขํา

/ 031๓๑๗...



รหัสประจําตัวสอบ                  ชื่อ – นามสกุล

031317 นางสาวสุจิตรา เขียวโสภา

031330 นางสาวอภิญญา ธุวพัฒนาวงศ์

031351 นายผดุงเกียรติ พวงวอน

031353 นางสาวศศิธร พุทธเมตตา

031367 นางสาวนันทิตา อ้นเอื้อญาติ

031422 นางสาวอภิรดี พรหมอยู่

031439 นายสรรณ์ สัตยานุกูล

031444 นางสาวทัศนีย์ ปวรวรรฒน์

031449 นายธีรวุฒิ หัทยาสิทธินันท์

031470 นายสุรินทร์ รักษาผล

031476 นางสาวธนาพร อารมณ์สวะ

031481 นางสาวกญัญาวีร์ ศรีเกตุ
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1481 น ส ว ญญ วร ร ุ

031499 นางสาวสุพัสตา นนกระโทก

031524 นางสาวกัญญมน เดชะศิริ

031526 นางสาวพินัยลักษณ์ ก้อนมณี

031530 นางสาวธิดาพร สําลี

031537 นางสาวอุพาภรณ์ สีดาเจี้ยม

031641 นางสาวอรอุมา สําเภา

031647 นางสาวจามจุรี สนอ่อน

031648 นางสาวจันทร์ธิมา บุญช่วย

031658 นางสาวโสภิชา รัฐธรรม

031661 นางสาวณัฐธิดา ลอยเกตุ

031666 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกชกรณ์ นาคคล้าย

031681 นางสาววิภารัตน์ ไม้อ่อนดี

031722 นางสาวจินตนา โหง่นคํา

031725 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อ่ําเทศ



ตําแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง)

รหัสประจําตัวสอบ           ชื่อ – นามสกุล

๐๔๐๐๒๑ นายศราวุฒิ ภูมิแกดํา

๐๔๐๐๒๒ นางสาววรรณวิภา จักรพงศ์

๐๔๐๐๓๐ นายนริชชา นรสิงห์

๐๔๐๐๔๒ นายเสฐียรพงษ์ กล่ันแตง

๐๔๐๐๔๔ นายธนพล ศรีรัตน์

ตําแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล)

รหัสประจําตัวสอบ           ชื่อ – นามสกุล

๐๕๐๐๐๒ นางสาวมัชฌิมา มีบํารุง

๐๕๐๐๑๙ นายณัชธนะ เปรมกุลไชย
๐50024 นางสาวทัศนัยภรณ์ โมรีรัตน์
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๐50024 นางสาวทศนยภรณ โมรรตน

๐๕๐๐๓๑ นายประดิทรรศณ์ ดาบแก้ว

ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (จะเข้)

รหัสประจําตัวสอบ           ชื่อ – นามสกุล

๐๖๐๐๐๘ นายวิศรุต แซ่จุ่ง

๐๖๐๐๐๙ นายนัฐวุฒิ สืบสุข

ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กลอง)

รหัสประจําตัวสอบ           ชื่อ – นามสกุล

070006 นายภาคภูมิ วัฒเวียงคํา

ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต)

รหัสประจําตัวสอบ           ชื่อ – นามสกุล

080017 นายวิศรุตม์ นวลแก้ว



ตําแหน่งนักศิลปกรรม

รหัสประจําตัวสอบ           ชื่อ – นามสกุล

100001 นายกฤดิกร แจ่มตระกูล

100026 นางสาวศิริกานดา รักสาย
100027 นางสาวจิราภรณ์ เจนเขียน
100030 นายชิตพล โปตะวัฒน์
100034 นางสาวสวลี รัตนมารค

100037 นางสาวศิรินาฏ ทับย้ิม
100040 นายเอนก ชูคันหอม

100043 นางสาวประดับดาว ลือประดิษฐ

100049 นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ

100064 นางสาวจินตนา เรืองวิไลรัตน์
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ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รหัสประจําตัวสอบ           ชื่อ – นามสกุล

110026 นางสาววารุณี พวงจันทร์
110046 นางสาวจิดาภา จินรักษ์

ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.)

รหัสประจําตัวสอบ           ชื่อ – นามสกุล

120001 นายอาทิตย์ นันอภัย
120002 นายศุภกร เกษรมาลี
120003 นายกฤษชนันท์ ริดมัด
120005 นายทศวรรษ จันทร์นุ่น


