
รหัสประจําตัว ชื่อ ู นามสกุล ชื่อตําหนง สวนราชการ จังหวัดที่ปฏบิัติงาน
A เเแ นายสันทัด  สุชาต ตระกูล นักวิชาการ สรรพากร กรมสรรพากร กระบีไ
A เเโ นางสิรินทรัฐ  มหาลีๅตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภาย฿นชีไยวชาญ ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงทพมหานคร
A เเใ นายสุวิช  ภารัตนวงศ ผูຌอ้านวยการสถาบันพัฒนาทคนิคพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรุงทพมหานคร
A เเไ นางสาวกฤษณา  นิลศรี ผูຌอ้านวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี ส้านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงทพมหานคร
A เเ5 นางสาวกตสุดา  สุประดิษฐ ทีไปรึกษาดຌานศรษฐกิจระหวางประทศ ส้านักงานศรษฐกิจการคลัง กรุงทพมหานคร
A เเๆ นายปรามทย  สุข฿ย ผูຌชีไยวชาญดຌานวินัยละจริยธรรม ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงทพมหานคร
A เเ็ นางสาวปาณทิพย  ปลีไยนมฬี นักวิชาการผยพรช้านาญการ ส้านักงานรัฐมนตรี ู อกฺ กรุงทพมหานคร
A เเ่ นายวิรัตน  ทรงงาม วิศวกรชีไยวชาญ กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ กรุงทพมหานคร
A เเ้ นางนตรนริศ  ผดุงศลิปຊ นักวิชาการสงสริมการกษตร กรมสงสริมการกษตร กรุงทพมหานคร
A เแเ นายสุรวิทย  นวลกຌว ผูຌตรวจราชการกรมทีไดิน กรมทีไดิน กรุงทพมหานคร
A เแแ นายฉัตรชัย   สงวนพงษ นายชางยธาช้านาญงาน กรมจຌาทา กรุงทพมหานคร
A เแโ นายจารุพัฒน  คุຌมรุงรือง นิติกร ส้านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงทพมหานคร
A เแใ นายด้ารงศกัดิ่  จันทรวิเล นักวิชาการสิไงวดลຌอมช้านาญการพิศษ กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม กรุงทพมหานคร

A เแไ นางวนัทนี  พใชรอ้าเพ ผูຌอ้านวยการกลุมงานวิคราะหมาตรการ ส้านักงานนยบายละผน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม กรุงทพมหานคร

A เแ5 นางพิพาภรณ  รวิพลศาตนันท ผูຌตรวจราชการกรม กรมทีไดิน กรุงทพมหานคร
A เแๆ นางสาวจารุณี  ทองค้า นักวิชาการตรวจสอบภาย฿น กรมจຌาทา กรุงทพมหานคร
A เแ็ นางสาวกนกพร  หาญบ้ารุงธรรม นักวิชาการคอมพิวตอร กรมศุลกากร กรุงทพมหานคร
A เแ่ นายนิวัติ  มณีขัติย รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี กรุงทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผูຌขຌารวมครงการสริมสรຌางศักยภาพละพัฒนาดุลยภาพของขຌาราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. โ564 หลักสูตรท่ี แ ละ 3 

ิรียงตามจังหวัดที่ปฏิบัติงานี
ทดสอบระบบรอบที่ แ ิแเ.เเ น.ี
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A เแ้ นางสาวอรอัญญา  ฿หลประดิษฐ นักวิชาการตรวจสอบภาย฿น กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม กรุงทพมหานคร

A เโเ นางศริิวรรณ  ทับสุวรรณ นักจัดการงานทัไวเปช้านาญการ ส้านักงานนยบายละผน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม กรุงทพมหานคร

A เโแ นางสาวภทัรทิพา  ศันสยะวิชัย นักวิชาการสิไงวดลຌอม ส้านักงานนยบายละผน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม กรุงทพมหานคร

A เโโ นายชืๅอชาย  ชืๅอธวัช นิติกรช้านาญการพิศษ ส้านักงานการตรวจงินผนดิน กรุงทพมหานคร
A เโใ นางสาวภาวิตรี  กุลจริญ จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละ กรุงทพมหานคร
A เโไ นางพัชรี  ยังจริญ นักวิคราะหนยบายละผน กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ กรุงทพมหานคร
A เโ5 นางดวงตา  ตันช ลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา กรุงทพมหานคร
A เโๆ นางทิพยวลัย  วิมุกตานนท นักวิชาการตรวจงนิผนดิน ส้านักงานการตรวจงินผนดิน กรุงทพมหานคร
A เโ็ นายพฤฒพงศ  สาระกษตริน นักวิคราะหนยบายละผน กระทรวงพลังงาน กรุงทพมหานคร
A เโ่ นางสุทธิลักษณ  อืๅอจิตถาวร ทีไปรึกษาระบบราชการ ส้านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน กรุงทพมหานคร
A เโ้ นางสาวดาววิภา  ลีๅก้าจร นักวิชาการพาณิชยช้านาญพิศษ ส้านักงานนยบายละยุทธศาสตรการคຌา กรุงทพมหานคร
A เใเ นางอัญชนา  ตราช รองลขาธิการ ส้านักงานศรษฐกิจการกษตร กรุงทพมหานคร

A เใแ พันต้ารวจทเพศิษฎ  สังคหะพงศ รองลขาธิการ ปฺปฺสฺ ส้านักงานคณะกรรมการปງองกันละ
ปราบปรามยาสพติด กรุงทพมหานคร

A เใโ นางภรพรรณ  อีไยมวฒิุ คีตศลิปຂน กรมประชาสัมพันธ กรุงทพมหานคร
A เใใ นางสาวสายพิณ  พใชรกຌว จຌาพนักงานสถิติ กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ กรุงทพมหานคร
A เใไ นางนิลบล  วววบัศรี รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง กรุงทพมหานคร
A เใ5 นายสิทธิพร  อนันตจินดา นายสัตวพทย กรมปศุสัตว กรุงทพมหานคร
A เใๆ นางสิริมา  สาลี จຌาพนักงานขนสงช้านาญงาน กรมจຌาทา กรุงทพมหานคร
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A เใ็ นายสุรสิทธิ่  ชัยภมูิ ผูຌอ้านวยการกลุมงานการบริหารจัดการ
ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า

ส้านักงานนยบายละผน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม กรุงทพมหานคร

A เใ่ นายทอง ปลิว   ด้า ดด จຌาพนักงาน สถิติ ปฏิบัติงาน กรมการขนสงทางบก กรุงทพมหานคร
A เใ้ นางสาวอรุณ  ทับทิม นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงรงงาน กรุงทพมหานคร
A เไเ นางสาววรรณภา  อฐยิไมพราย พยาบาลวชิาชีพ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
A เไแ นางสาวอัญชลี  อีไยวสานุรักษ พยาบาลวชิาชีพ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
A เไโ นางสาวประภา  จีนนิกุล บรรณารักษ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
A เไใ นางสาวสุปาณี  จันทรมาศ ศรษฐกรชีไยวชาญ ส้านักงานศรษฐกิจการคลัง กรุงทพมหานคร
A เไไ นางสาวบุษยา  อกอัจฉริยา นักวิชาการภาษี กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
A เไ5 นายชัยรจน  สุวรรณกาญจน จຌาพนักงานการกษตร กรุงทพมหานคร กรุงทพมหานคร
A เไๆ นายวินัย  ทองผาสุข ผูຌอ้านวยการ กรมอุตุนิยมวทิยา กรุงทพมหานคร
A เไ็ นางสาวรส  สุดสวาง พยาบาลวชิาชีพ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
A เไ่ นางอัจฉรา  อินทรวิชียร พยาบาลวชิาชีพ ส้านักอนามัย  กรุงทพมหานคร กรุงทพมหานคร
A เไ้ นายปรีชา  สารการ นายชางกายอุปกรณ  ไ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดเทย กรุงทพมหานคร
A เ5เ นายวราวุธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายชางส้ารวจ ส้านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม กรุงทพมหานคร
A เ5แ นางนานิตย  อินทรการุณวช พยาบาลวชิาชีพ ส้านักอนามัย กรุงทพมหานคร
A เ5โ นางสาวทิพยกมล  ศุภกุลฐิตาพัฒน ผูຌอ้านวยการกองกิจกรรมพิศษ ส้านักงาน กปรฺ กรุงทพมหานคร

A เ5ใ นางณัชนิษฐ  จงจิรวัฒนฺ นักวิชาการตรวจสอบภาย฿นช้านาญการ
พิศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน กรุงทพมหานคร

A เ5ไ นางสาวจิราภรณ  ทิพยศุภลักษณ นักสังคมสงคราะห อืไนโ กรุงทพมหานคร

A เ55 นายประสงค  ประยงคพชร ผูຌอ้านวยการกองบริหารมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน ส้านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม กรุงทพมหานคร
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A เ5ๆ นางพียงจันทร  ทองปาน นักวิคราะหนยบายละผนช้านาญ
การพิศษ กระทรวงศกึษาธิการ กรุงทพมหานคร

A เ5็ นางสาวอุบล  พุมบຌานซา นักวิคราะหนยบายละผน ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงทพมหานคร
A เ5่ นางสายธรรม  วงศสถิตวิเลรุง พพยาบาลวชิาชีพ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
A เ5้ นายวีรัส  ประศรษฐ นักวิคราะหนยบายละผนทรงคุณวุฒิ ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย กรุงทพมหานคร
A เๆเ นางสาวศภุทิพย  ตูຌจินดา นักวิทยาศาสตรการพทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงทพมหานคร
A เๆแ นางสาวปศิยพร  นิลอุบล นักตรวจสอบภาษีช้านาญการ กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
A เๆโ นายนรามศวร  ธรีะรังสิกุล ผูຌชีไยวชาญ กรมทรัพยากรธรณี กรุงทพมหานคร
A เๆใ นางสาวจิตรา  วิจิตสกุลตัน ผูຌตรวจการพยาบาล สภากาชาดเทย กรุงทพมหานคร
A เๆไ นายพีระ  พันธพิจิตร นักวิชาการปຆาเมຌ กรมอุทยานหงชาติ สัตวปຆา ละพันธุพืช กรุงทพมหานคร
A เๆ5 นางสาวสิริพร  บูรณพธิ่ทอง พยาบาลประจ้าการ หนวยงานอืไน กรุงทพมหานคร
A เๆๆ นางจารึก  คงวัฒน นักวิชาการสรรพากรช้านาญการพิศษ กระทรวงการคลัง กรุงทพมหานคร
A เๆ็ นายมงคล  ศรีบ้ารุง นักวิชาการศลุกากร กรมศุลกากร กรุงทพมหานคร
A เๆ่ นางฐฎิา  เกรวฒันพงศ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิศษ กรมอนามัย กรุงทพมหานคร
A เๆ้ นางสาวภทัรพร    สมันตรัฐ ผูຌชวยปลัดกระทรวงรงงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงรงงาน กรุงทพมหานคร
A เ็เ นางวเิล  รัตนพงษ พยาบาลวชิาชีพ กรมอนามัย กรุงทพมหานคร
A เ็แ นางสาวทิพรส  บ้ารุงจิตต นักวิชาการงินละบัญชีช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย กรุงทพมหานคร
A เ็โ นางสาวประณยา  ฮสกุล จຌาพนักงานธรุการ ส้านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงทพมหานคร
A เ็ใ นางชาฎา  ขาวทียมสังข นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
A เ็ไ นางวาสนา  วิธานกรกุล นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
A เ็5 นางสาวรัชนี  หอมวัฒนวงศ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานรัฐมนตรี ู มทฺ กรุงทพมหานคร
A เ็ๆ นางสาวสมพร  สงหຌวยเผ ผูຌชวยพยาบาล หนวยงานอืไน กรุงทพมหานคร
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A เ็็ นางสาวชุติมา  พุฒินาวรัตน นักวิชาการตรวจงนิผนดิน ส้านักงานการตรวจงินผนดิน กรุงทพมหานคร
A เ็่ นางสาวพรจันทร  ทพพิทักษ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานรัฐมนตรี ู มทฺ กรุงทพมหานคร
A เ็้ นางวชัรีย  คุณากรสิริรักษ นักทรัพยากรบุคคล กรมทางหลวงชนบท กรุงทพมหานคร
A เ่เ นายสดิษฐชัย  หาญมนตรี สหกรณจังหวัดกาฬสินธุ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษฺ กาฬสินธุ
A เ่แ นางสาวบุญฉลิม  ศรีขาว พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กาฬสินธุ
A เ่โ นางนพพรพรรณ  ญาณกมุท นักวิชาการศกึษา ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก้าพงพชร
A เ่ใ นางสาวปทมา  พชรเพรินทร พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอนกน
A เ่ไ นางสาวิกา  ศรีมงคล พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอนกน
A เ่5 นางปทมา  ทองเพบูลย พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอนกน
A เ่ๆ นางพิมพวรา  อัครธียรสิน พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอนกน
A เ่็ นางรมฉัตร  นามสกุล พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอนกน
A เ่่ นางเพรวัลย  พรมที พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอนกน
A เ่้ นายฉลียว  ขาวสี จຌาพนักงานดูงิน กรมธนารักษ ขอนกน
A เ้เ นางศศิธร  สนศกัดิ่ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ รงพยาบาลขอนกน ขอนกน
A เ้แ นายณรงคฤทธิ่  ลักษณา นักวิชาการสหกรณ กรมสงสริมสหกรณ จันทบุรี
A เ้โ นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณจังหวัดจันทบุรี กรมสงสริมสหกรณ จันทบุรี
A เ้ใ นางสาวมาฆมาศ  รืองสิทธิ่ ครู กระทรวงศกึษาธิการ ฉะชิงทรา
A เ้ไ นายมนูญ  ทองผุด ผูຌอ้านวยการ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน ชลบุรี
A เ้5 นายดิรก  ภูมิอินทร จຌาพนักงานการกษตร กรมพัฒนาทีไดิน ชลบุรี
A เ้ๆ นางสุมาลี  อาวกะจิ จຌาพนักงานธรุการอาวุส กรมคุมประพฤติ ชลบุรี

A เ้็ นางชลาลัย  ฤทธิรัตน ผูຌอ้านวยการส้านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชลบุรี กรมคุมประพฤติ ชลบุรี
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A เ้่ นางธญัยธรณ  จียมจริญ จຌาพนักงานธรุการ กรมอุทยานหงชาติ สัตวปຆา ละพันธุพืช ชลบุรี
A เ้้ นายอุทร  ผลกอง ผูຌอ้านวยการสถานศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ชัยภมูิ
A แเเ นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภมูิ ผูຌอ้านวยการรงรียนกຌงครຌอวิทยา ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ชัยภมูิ
A แเแ นางอิงอร  อนันตรังสี พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรัง

A แเโ นายบุยลิศ  บุบผากอง ผูຌอ้านวยการฉพาะดຌาน ิปฏิบัติงานชาง
ชลประทานี กรมชลประทาน ตาก

A แเใ นางสาวกมลมาศ  คตรดี จຌาพนักงาสถิติช้านาญงาน กรมทางหลวง ตาก
A แเไ นายจิรวัฒน  รักพวง ศึกษานิทศกช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาก
A แเ5 นางศริิลักษณ  อาจอาษา สถิติจังหวัดนครพนม ส้านักงานสถิติหงชาติ นครพนม
A แเๆ นางสาวณัฐวรี  จือจันทึก นักจัดการงานทัไวเป กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน นครราชสีมา

A แเ็ นายชยุธพงศ  อ้ารุงสุข ผูຌอ้านวยการครงการสงนๅ้าละ
บ้ารุงรักษาล้าตะคอง กรมชลประทาน นครราชสีมา

A แเ่ นางณิชมาศ   นันทสภณ จຌาพนักงานธรุการ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษฺ นครราชสีมา
A แเ้ นายพงศพิตร   ฤทธิสง คลังขต ใ กรมบัญชีกลาง นครราชสีมา
A แแเ นางกุลรัศมิ่  อัครวราศัลย นักจัดการงานทัไวเปช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นครราชสีมา
A แแแ นางมนฑา  พใงสูงนิน จຌาพนักงานสถิติ กรมทางหลวง นครราชสีมา
A แแโ นางสาวกัลยา  ชอกระถิน นักวิชาการ กรมบัญชีกลาง นครราชสีมา
A แแใ นางวมิลจันทร  นาคจันทึก พยาบาลวชิาชีพ กระทรวงสาธารณสุข นครราชสีมา
A แแไ นางพรปวีณ  ขุททะกะพันธ ครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปຊ นครศรีธรรมราช
A แแ5 นางปราณี  จิตพิศาล นักวิชาการตรวจงนิผนดิน ส้านักงานการตรวจงินผนดิน นครศรีธรรมราช
A แแๆ นายพงศธร  บรรณศภิษฐ นักวิชาการปຆาเมຌช้านาญการพิศษ กรมอุทยานหงชาติ สัตวปຆา ละพันธุพืช นครศรีธรรมราช
A แแ็ นางสาวดรุณี  สุมธ ชต ิมธา พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครสวรรค

ทดสอบรอบ แ Page ๆ
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ทดสอบระบบรอบที่ แ ิแเ.เเ น.ี

A แแ่ นางอัมพร  อภิสิตานนท จຌาพนักงานสงสริมการปกครองทຌองถิไน
ช้านาญงาน กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน นครสวรรค

A แแ้ นางอรดี    ศรีสนัไน จຌาพนักงานการพาณิชย ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย นนทบุรี
A แโเ นาง รัชนี  คงข้า จຌาพนักงานการงินละบัญชี กรมวิทยาศาสตรการพทย นนทบุรี
A แโแ นางปรียา  ปຂนนิล นักวิทยาศาสตรการพทย กรมวิทยาศาสตรการพทย นนทบุรี
A แโโ นางอนุกูล  สริมศรี นักทรัพยากรบุคคล ส้านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน นนทบุรี
A แโใ นางสาวสวรส  เสยวงศ นักวิชาการพาณิชยช้านาญการ กรมการคຌาภาย฿น นนทบุรี
A แโไ นางสาวสภา  ทองนพภา จຌาพนักงานธรุการอาวุส กรมอนามัย นนทบุรี
A แโ5 นางจงกลณีย  อยอด จຌาพนักงานการพาณิชย ส้านักงานนยบายละยุทธศาสตรการคຌา นนทบุรี
A แโๆ นายบุญมี  กຌอนทอง นักทัณฑวิทยา กระทรวงยติุธรรม นนทบุรี
A แโ็ นางพันทิพา  ชพานนท นักวิชาการพาณิชย กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ นนทบุรี
A แโ่ นางสาวยิไวฟງา  จินตจ้าริญสุข นักวิชาการตรวจสอบภาย฿น กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ นนทบุรี
A แโ้ นางสาววรารัตน  สงสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตรการพทย นนทบุรี
A แใเ นางสาวอรุณรุง  ศรีรัตนารัตน นักประชาสัมพันธ กระทรวงยติุธรรม นนทบุรี
A แใแ นางสาวณัฐชเม  สนหา พาณิชยจังหวัด ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย นราธิวาส
A แใโ นางบญจวรรณ  ฝอยทอง จัดหางานจังหวัดนราธิวาส กรมการจัดหางาน นราธิวาส
A แใใ นายพืไอม  วนซิๅว นักวิขาการกษตรช้านาญการพิสษ กรมวิชาการกษตร นราธิวาส
A แใไ นางสุจิตร  อาวลาะ พทยผนเทยช้านาญการ กรมการพทยผนเทยละการพทย นราธิวาส
A แใ5 นางสาวกุนณัทฐา  ศรีมวง สวัสดิการละคุຌมครองรงงาน กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน นาน
A แใๆ นายนิวัฒน  ปะทิ ครู ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน นาน
A แใ็ นายชาติชาย  ยุวชิต ขนสงจังหวัดบุรีรัมย กรมการขนสงทางบก บุรีรัมย
A แใ่ นางจันทกานติ่  ทวีสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนช้านาญการพิศษ ส้านักงานรัฐมนตรี ู มทฺ บุรีรัมย
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A แใ้ นายสุนทร  งดงาม จຌาพนักงานการกษตร กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม ปทุมธานี
A แไเ นางนราพร  กิดวัดกาะ นักวิทยาศาสตร กรมปศุสัตว ปทุมธานี
A แไแ นางวจิิตรา  บูรณะวานิช ผูຌอ้านวยการ กรมพัฒนาฝมือรงงาน ปทุมธานี

A แไโ นายดนัย  นาคประสริฐ ผูຌอ้านวยการส้านักวิจัยพัฒนา
ทคนลยีชีวภาพ กรมวิชาการกษตร ปทุมธานี

A แไใ นายกิจวิพัฒน  ทองอุน นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ ปทุมธานี
A แไไ นางชเมภคั  พลินอักษร จຌาพนักงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ ปทุมธานี
A แไ5 นายสุภาพ  จันทิมา จຌาพนักงานอบรมละฝຄกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ ปทุมธานี
A แไๆ นางมลิวรรณ  ตันจริญ จຌาพนักงานธรุการอาวุส กรมทางหลวง ปราจีนบุรี
A แไ็ นางพใญศรี  สุรีรัตน นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง ปราจีนบุรี
A แไ่ นายพงษธร  มิลินทบุณย พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พระนครศรีอยุธยา
A แไ้ นายวิริยะภูมิ  จันทรสุภาสน รองผูຌอ้านวยการฝຆายบริหาร ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พะยา
A แ5เ นายสมนึก  ชีวากียรติยิไงยง นายพทยช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พะยา
A แ5แ นางชติกา  อินนาค พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พะยา
A แ5โ นางบัวศรี  ยาวลักษณยธิน พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พะยา
A แ5ใ นางสาวปรียา  สุข พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พะยา
A แ5ไ นางมาลี  ฿หมค้าปง พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พะยา
A แ55 นางสาวรัชกร  ภักดีพินิจ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พะยา
A แ5ๆ นางสาวศริิลักษณ  ขายสุวรรณ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พะยา
A แ5็ นางสาวอรกิจ  ลิๅมประสริฐ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พะยา
A แ5่ นายปรีชา  มะยาระ นายชางทคนิคช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พะยา
A แ5้ นางสุกัญญา  หากิจ จຌาพนักงานภสัชกรรมช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พะยา
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A แๆเ นายบรรดิษฐ  คชภักดี ประกันสังคมจังหวัดพังงา ส้านักงานประกันสังคม พังงา
A แๆแ นางนวดี  อภัยพัฒน ทันตสาธารณสุขช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัทลุง
A แๆโ นางกัญญาภัค  กษตรสุนทร ผูຌอ้านวยการสถานีพัฒนาทีไดินพัทลุง กรมพัฒนาทีไดิน พัทลุง
A แๆใ นางปรียา  จิตตพงศ กษตรอ้าภอ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษฺ พัทลุง
A แๆไ นางอืๅอมพร  สุคนธมัท นักวิชาการศกึษา ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พัทลุง
A แๆ5 นางสาวพรรณี  สงมณี จัดหางานจังหวัดพัทลุง กรมการจัดหางาน พัทลุง
A แๆๆ นางสาวปฐมา  ศรีสุวรรณวิชียร นักวิชาการรงงานช้านาญการ กรมการจัดหางาน พัทลุง
A แๆ็ นายสุธี  สินสุนทร อ้านวยการระดับสูง กรมประมง พิจิตร
A แๆ่ นายธีรพงศ  ปรมปรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนช้านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน พิจิตร
A แๆ้ นายประทีป  ดຌวงกัน ครู ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พิจิตร
A แ็เ นางอริยา  ศรษฐสถียร นักวิชาการศาสนาช้านาญการ ส้านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ พิจิตร
A แ็แ นายรุงชัย  พศยศกล คลังขต ๆ กรมบัญชีกลาง พิษณุลก
A แ็โ นางรุงนภา  พิชัยพลากร ทันตพทย ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิษณุลก
A แ็ใ นายวีระ  ทองออน นายชางครืไองกล กรมการขຌาว พิษณุลก
A แ็ไ นางสาวอุทุมพร  มาลัยทอง พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิษณุลก
A แ็5 นางสาวจงกลวรรณ  ลิๅนสงวน นักวิชาการศลุกากร กระทรวงการคลัง ภูกใต
A แ็ๆ นายมนตรี  ทันนะสังข นักสืไอสารมวลชนช้านาญการ กรมประชาสัมพันธ ภูกใต

A แ็็ นายมงคล  สงกຌว นักวิชาการสงสริมการกษตรช้านาญ
การพิศษ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษฺ มหาสารคาม

A แ็่ นายจิระ  อะสุรินทร ผูຌอ้านวยการศนูยวจิัยละพัฒนาการ
กษตรมหาสารคาม กรมวิชาการกษตร มหาสารคาม

A แ็้ นางธญัญลักษม  เชยรงฆศรี จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน กรมวิชาการกษตร มหาสารคาม
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A แ่เ นายสนัไน  อุประวรรณา จຌาพนักงานการกษตรช้านาญงาน กรมวิชาการกษตร มหาสารคาม
A แ่แ นางมาลินี  กลางประพันธ ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มุกดาหาร
A แ่โ นายพรชัย  วรพัฒน จຌาพนักงานการงินละบัญชี กรมชลประทาน ยะลา
A แ่ใ นางประภาวดี  จันทรประทัด จຌาพนักงานการงินละบัญชี ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษฺ รຌอยอใด

A แ่ไ นางพัชรี  ศีรษะภูมิ ผูຌอ้านวยการกลุมนิทศ ติดตามละ
ประมินผล ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รຌอยอใด

A แ่5 นางสาวรัชนีกร   วรรณสุทธิ่ ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รຌอยอใด
A แ่ๆ นายบุญติม  ครือนๅ้าค้า ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รຌอยอใด
A แ่็ นางอนงค  ปานบุญ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระนอง
A แ่่ นางกรกຌว  ทวชิศรี พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระนอง
A แ่้ นายณฤทธิ่  จอนจ้ารัส นักวิชาการศลุกากร กรมศุลกากร ระยอง
A แ้เ นางรัตนาภรณ  มีอยู จຌาพนักงานทรัพยากรธรณี ส้านักงานรัฐมนตรี ู อกฺ ราชบุรี
A แ้แ นางสาวอุบล  จันทรพชร นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย ราชบุรี
A แ้โ นางมาลี  ชัยมังคล จຌาพนักงานสาธารณสุข กรมอนามัย ราชบุรี
A แ้ใ นางสาวรุงนภา  พฤกษา พยาบาลวชิาชีพ กรมอนามัย ราชบุรี
A แ้ไ นางสาวอุทัยวรรณ  คกตาทอง นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย ราชบุรี
A แ้5 นายสุชาติ  งินสุข ผูຌอ้านวยการ กรมพัฒนาฝมือรงงาน ราชบุรี
A แ้ๆ นางสาวพรพรรณ  วฒิุภาพ พยาบาลวชิาชีพ กรมอนามัย ราชบุรี
A แ้็ นางประทุม  บุญทวงษ นายชางชลประทาน กรมชลประทาน ลพบุรี
A แ้่ นางละมอม  สุขพงษ ผูຌอ้านวยการกลุมจัดตัๅงละสงสริม กรมสงสริมสหกรณ ลพบุรี

A แ้้ นางจิรภทัร  ชุมป นักวิชาการตรวจงนิผนดินช้านาญการ
พิศษ ส้านักงานการตรวจงินผนดิน ล้าปาง

ทดสอบรอบ แ Page แเ



รหัสประจําตัว ชื่อ ู นามสกุล ชื่อตําหนง สวนราชการ จังหวัดที่ปฏบิัติงาน

ทดสอบระบบรอบที่ แ ิแเ.เเ น.ี

A โเเ นางสาวสมจิตร  ปຂนกຌว นักวิชาการตรวจงนิผนดินช้านาญการ
พิศษ ส้านักงานการตรวจงินผนดิน ล้าปาง

A โเแ นายวิทูร  พธิ่ศรี นักวิชาการสหกรณ กรมสงสริมสหกรณ ล้าปาง

A โเโ นางสาวสมจิต  พันที นักวิชาการงินละบัญชีช้านาญการ ส้านักงานการตรวจงินผนดินภูมิภาคทีไ ้
จังหวัดล้าปาง ล้าปาง

A โเใ นางฝนทอง  ครินชัย ครู ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ล้าพูน
A โเไ นางอุเรวรรณ  พสถาพร จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ล้าพูน
A โเ5 นางทวีวรรณ  ช้านาญอาสา หัวหนຌากลุมอารักขาพืช กรมสงสริมการกษตร ล้าพูน
A โเๆ ผศฺกียรติวัฒน  วัชญากาญจน ผูຌชวยศาสตราจารย หนวยงานอืไน ศรีสะกษ
A โเ็ นางสาวกัลยา  มาลีหวล นักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร ศรีสะกษ
A โเ่ นางอมรรัตน  วงษรักษา นักตรวจสอบภาษีช้านาญการพิศษ กรมสรรพากร ศรีสะกษ
A โเ้ นายชยสาร  ทณานนท สถิติจังหวัดสกลนคร ส้านักงานสถิติหงชาติ สกลนคร
A โแเ นายสุวิชาญ  เชยกมล นายอ้าภอพรรณานิคม ส้านักงานรัฐมนตรี ู มทฺ สกลนคร
A โแแ นางกาญจนา  สุวานิช นายดานศุลกากรสงขลา กรมศุลกากร สงขลา
A โแโ นางประภัสสร  สุขสวัสดิ่ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สงขลา
A โแใ นางสารี  ศุภธรรมรัตน พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สงขลา
A โแไ นางสมศรี  รักนุຌย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ส้านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม สงขลา
A โแ5 นางสาวอรุณศรี  อุยวริัตน นักวิชาการกษตร กรมวิชาการกษตร สมุทรปราการ
A โแๆ นางยพุิน  ธรรมศิริ สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ส้านักงานสถิติหงชาติ สมุทรสงคราม
A โแ็ นายอภิชาญ  ปานปรีชา ประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสงคราม กรมประชาสัมพันธ สมุทรสงคราม

A โแ่ นายทวีป  กิดตอพันธ ผูຌอ้านวยการส้านักงานพัฒนาฝมือ
รงงานสมุทรสงคราม กรมพัฒนาฝมือรงงาน สมุทรสงคราม
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A โแ้ นางฐติิมา  ดงสกุล ครู ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สมุทรสงคราม
A โโเ นางกศล  หลักมือง รองผูຌอ้านวยการส้านักงาน กศนฺจังหวัด กระทรวงศกึษาธิการ สมุทรสงคราม
A โโแ นางสาวสม฿จ  กออริยวงศ นักจัดการงานทัไวเป กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน สมุทรสาคร

A โโโ นายวรชาติ  ปญญานงค ผูຌอ้านวยการสถานพินิจละคุຌมครองดใก
ละยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน สมุทรสาคร

A โโใ นางสาวสุมาลี  จักรเพศาล พยาบาลวชิาชีพชีไยวชาญ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
A โโไ นางกนกพร  หรสกุล พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
A โโ5 นางสมศิริ  พันธุศักดิ่ศิริ นักวิชาการสถิติช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
A โโๆ นางพยุง  ผึไงผาย จຌาพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
A โโ็ นายนิพนธ  กตุกຌว สถิติจังหวัดสระบุรี ส้านักงานสถิติหงชาติ สระบุรี

A โโ่ นางสาวสุภาว  อาวสกุลสุทธิ นักวิคราะหนยบายละผนช้านาญ
การพิศษ กรมอนามัย สระบุรี

A โโ้ นางสาวกาญจนา  คงขียว จຌาพนักงานทีไดินช้านาญงาน กรมทีไดิน สระบุรี
A โใเ นางสาวจันทิมา  หลีไยมสุทธิพันธุ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กระทรวงสาธารณสุข สิงหบุรี
A โใแ นางสุรีย  พึไงส้าราญ จຌาพนักงานขนสงช้านาญงาน กรมการขนสงทางบก สิงหบุรี
A โใโ นางปราณี  ฟງาสวาง นายชางส้ารวจ กรมธนารักษ สิงหบุรี

A โใใ นายคฑาฉัตร  จันทรสง ผูຌอ้านวยการส้านักงานพัฒนาฝมือ
รงงานสิงหบุรี กรมพัฒนาฝมือรงงาน สิงหบุรี

A โใไ นายชุมพล  ปาลว นักวิชาการสงสริมการกษตร กรมสงสริมการกษตร สิงหบุรี
A โใ5 นายวีระ  ธูปทอง ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดสุขทัย ส้านักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละ สุขทัย
A โใๆ นายกิตติพัทธ  สนสุข จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษฺ สุขทัย
A โใ็ นางวรรณธนา  รอดหิรัญ พนักงานคุมประพฤติช้านาญการ กระทรวงยติุธรรม สุพรรณบุรี
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A โใ่ นางสมมาตร  ชืๅอนิล นักวิชาการงินละบัญชี กรมบัญชีกลาง สุพรรณบุรี
A โใ้ นางสาวสม฿จ  ทองสุกดี นักวิชาการคลังช้านาญการ กรมบัญชีกลาง สุพรรณบุรี
A โไเ นางสาวภทัรธีนันท  นกนตรพันธุ นักวิชาการอุตสาหกรรมช้านาญการ กรมสงสริมอุตสาหกรรม สุพรรณบุรี
A โไแ นายชัชวาลย  สิงหสถิตย นักวิคราะหนยบายละผนช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย สุพรรณบุรี
A โไโ นางชญานุตม  ทุมทวน จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุราษฎรธานี
A โไใ นางอม ราภรณ   ลาภ ชู รัต พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุราษฎรธานี
A โไไ นางกนกกาญจน  ทยายุทธ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ รงพยาลสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
A โไ5 นางจุฑาภรณ  ทองญวน พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุราษฎรธานี
A โไๆ นายกียรติศักดิ่  สอาดยิไง ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สุรินทร
A โไ็ นายนิวัติ   ทมคตร ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สุรินทร
A โไ่ นายสุภักดิ่  สุภาลักษณ ศึกษานิทศก กระทรวงศกึษาธิการ สุรินทร
A โไ้ นางชนัดดา  ศลาอนันต ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สุรินทร
A โ5เ นางสาวดาวรุง  ภุมมา ครู ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สุรินทร
A โ5แ นายพยอม  สวัสดี สหกรณจังหวัดหนองคาย กรมสงสริมสหกรณ หนองคาย

A โ5โ นายนิวัธ  รัตนวงศา ผูຌอ้านวยการศนูยหมอนเหมฉลิมพระ
กียรติฯ หนองคาย กรมหมอนเหม หนองคาย

A โ5ใ นายสันติ  พธิ่ค้า นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการ กรมสรรพสามิต หนองบัวล้าภู
A โ5ไ นางสาวสุพจี  สุภาพ รองผูຌอ้านวยการสถานศกึษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปຊ อางทอง
A โ55 นางสาวราตรี  ฉลຌมภักดิ่ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อางทอง
A โ5ๆ นางธารีรัตน  มัฆนาส ภชนากรช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
A โ5็ นางสาวอนุสรณ  สนิทชน นักภชนาการช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
A โ5่ นางสาวราตรี  สณชติ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
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A โ5้ นางพาณี  ตียวศิริทรัพย พยาบาลวชิาชีพ กระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
A โๆเ นางประพรรณี  มธรรม พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
A โๆแ นางอมรรัตน  ศรีจันทรา ผูຌอ้านวยการกลุมสงสริมการศกึษาอกชน ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อุดรธานี
A โๆโ นางสาวนันทกา  จียรกุล พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
A โๆใ นางสุนันทา  ทองมาอง นักทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร อุดรธานี
A โๆไ นางนิธิยาภักค  รฐาธนัยวรินทร จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน กรมศิลปากร อุดรธานี
A โๆ5 นายกรกฎ  ชยุตรารัตน สหกรณจังหวัดอุตรดิตถ กรมสงสริมสหกรณ อุตรดิตถ
A โๆๆ นางผกามาศ  ศรีสุวรรณรัตน พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรดิตถ
A โๆ็ นางสุภาภรณ  ช้านาญชาง สรรพากรพืๅนทีไอุตรดิตถ กรมสรรพากร อุตรดิตถ
A โๆ่ นางวมินต  วนัยะนาพร พยาบาลวชิาชีพ กระทรวงสาธารณสุข อุตรดิตถ

A โๆ้ นางพิมภาพร  อินทรจันทร จຌาพนักงานสงสริมการปกครองทຌองถิไน
ช้านาญงาน กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน อุตรดิตถ

A โ็เ นายชีพ  ทีฆะภรณ จຌาพนักงานธรุการ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษฺ อุทัยธานี
A โ็แ นายบุญลิศ  วงษญาติ สรรพากรพืๅนทีไ กรมสรรพากร อุทัยธานี
A โ็โ นายสืบสันต  นามมนตรี ศูนยวิจัยขຌาวอุบลราชธานี กรมการขຌาว อุบลราชธานี
A โ็ใ นายวรวิทย  จันทวรรณณ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อุบลราชธานี
A โ็ไ นางสุดาพร  สายวว ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อุบลราชธานี

A โ็5 นายวิรอด  เชยพรรณา ผูຌอ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด ส้านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ อุบลราชธานี

A โ็ๆ นางวลีลักษณ  พิพัฒนรัตนถาวร พยาบาลวชิาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ชียง฿หม
A โ็็ นางสุดารัตน  วรรณสาร พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กระทรวงสาธารณสุข ชียง฿หม
A โ็่ นางวาริธร  บัววริัตนลิศ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชียง฿หม
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A โ็้ นางพนิดา  ฉายอรุณ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชียง฿หม
A โ่เ นางอัจฉราภรณ  สนามพล พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชียง฿หม
A โ่แ นางกรศิริ  กรองสุดยอด นักจัดการงานทัไวเปช้านาญการพิศษ กระทรวงศกึษาธิการ ชียง฿หม
A โ่โ นางสนเวท  สุขทวีสถิตยกุล ผอฺกลุมงานสารสนทศการพัฒนาชุมชน ส้านักงานรัฐมนตรี ู มทฺ ชียง฿หม
A โ่ใ นายชัยณรงค  จันทรสนตอ ผูຌอ้านวยการศนูยฯ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษฺ ชียงราย
A โ่ไ นางสาวคนัธรส  จิตอัคคะ ภสัชกร ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พชรบุรี
A โ่5 นางทัศนีย  จันทรสงศรี นักวิชาการศกึษา ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พชรบูรณ
A โ่ๆ นางทิพยวรรณ  กษร พยาบาลวชิาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ลย
A โ่็ นายช้านาญ  บุญรอด จຌาพนักงานสรรพสามิตช้านาญการ กระทรวงการคลัง ลย
A โ่่ นางจิตวรรณ  พลดาหาญ นักวิชาการวัฒนธรรมช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม ลย
A โ่้ นายปณณพงศ  ทຌาวอาจ ผูຌอ้านวยการส้านักงาน กศนฺจังหวัดพร ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร
A โ้เ นางนัฎฐนิี  วงคสง พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร
A โ้แ นางจารุณี  ก้าลังกง พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มฮองสอน
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B เเแ นางรุงรือง  กตุพงศ จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม กระบีไ
B เเโ นางอาภรณ  บรรดาศักดิ่ นักวิชาการตรวจสอบภาย฿นช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระบีไ
B เเใ นายกิตติพันธุ  กาญจนาคม จัดหางานกระบีไ กรมการจัดหางาน กระบีไ

B เเไ นางสาวจารุณี  นักระนาด นักวิชาการสิไงวดลຌอม ส้านักงานนยบายละผน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม กรุงทพมหานคร

B เเ5 นางสาวนงลักษณ  ตຌมสุวรรณ ผูຌอ้านวยการสถาบันพัฒนาขຌาราชการ
กรุงทพมหานคร กรุงทพมหานคร กรุงทพมหานคร

B เเๆ นางสาววลิาวัลย  วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ รักษาการ฿นต้าหนงทีไ
ปรึกษาดຌานพัฒนาอสังหาริมทรัพย กรมธนารักษ กรุงทพมหานคร

B เเ็ นางดวงพร  ปຂยะชาตินันท นักวิคราะหนยบายละผน ส้านักงานรัฐมนตรี ู ทส. กรุงทพมหานคร
B เเ่ นางสาวมาลี  รัตนศิลปຊ จຌาพนักงานธรุการอาวุส กรมคุมประพฤติ กรุงทพมหานคร
B เเ้ นางอຌอมจิต  สุทธิมัไน นักวิทยาศาสตรการพทยช้านาญการ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เแเ นายสฏฐพัฒน  รัตนวารินทร นักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต กรุงทพมหานคร
B เแแ นางสาวสุภาพร  ทนสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภาย฿น ส้านักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละ กรุงทพมหานคร
B เแโ นายอ้านาจ  ผองฉวี ผูຌอ้านวยการกอง แ ส้านักขาวกรองหงชาติ กรุงทพมหานคร
B เแใ นางทัศนียวรรณ  สุริยงหาญพงศ ผูຌอ้านวยการส้านักบริหารกลาง กรมการขຌาว กรุงทพมหานคร
B เแไ นางจันทรพใญ  หงษทอง นักวิชาการพัสดุช้านาญการ กรมคุมประพฤติ กรุงทพมหานคร
B เแ5 นายประคอง  พวงพี นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงศกึษาธิการ กรุงทพมหานคร
B เแๆ นางณัฐณิชา  นตรานนท นักวิชาการปฏิรูปทีไดินช้านาญการ ส้านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม กรุงทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผูຌขຌารวมครงการสริมสรຌางศักยภาพละพัฒนาดุลยภาพของขຌาราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. โ564 หลักสูตรท่ี แ ละ 3 

ิรียงตามจังหวัดที่ปฏิบัติงานี
ทดสอบระบบรอบที่ โ ิแ3.3เ น.ี
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B เแ็ นายธงชัย  เชยดช พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กรุงทพมหานคร
B เแ่ นางสาวอาภารัศม่ิ  ทรัพยพียร นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิศษ ส้านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม กรุงทพมหานคร

B เแ้ นางณชธร  มนปญจสิริ ผูຌอ้านวยการสงสริมการคຌา฿นตางประทศ ณ 
นครคุนหมิง กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ กรุงทพมหานคร

B เโเ นายสมหมาย  ยุวพาณิชสัมพันธ นายสัตวพทยช้านาญการพิศษ กรมปศุสัตว กรุงทพมหานคร
B เโแ นางจรรยา   วุฒ ินตร พยาบาลวชิาชีพ กระทรวงสาธารณสุข กรุงทพมหานคร
B เโโ นางวรรณภา  นวลละออง จຌาพนักงานวทิยาศาสตรการพทยช้านาญงาน กรมการพทย กรุงทพมหานคร

B เโใ นางมณีรัตน  ธรีะชาติพทย นักวิชาการคอมพิวตอรช้านาญการพิศษ ส้านักงานคณะกรรมการปງองกันละ
ปราบปรามยาสพติด กรุงทพมหานคร

B เโไ นางวลัยกร  รัตนดชากุล นักวิชาการกษตร กรมวิชาการกษตร กรุงทพมหานคร
B เโ5 นางสาวจิมจันทน  ลຌอมสมบูรณ นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
B เโๆ นางสาวสุทิพร  เชยบุตร พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เโ็ นางอัญธิกา  รักประยูร จຌาพนักงานขนสงอาวุส กรมการขนสงทางบก กรุงทพมหานคร
B เโ่ นายสุทธิพงษ  ปงคานนท นายพทยทรงคุณวุฒิ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เโ้ นายสันติ  กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหมอนเหม กรมหมอนเหม กรุงทพมหานคร
B เใเ นางประทิน  สถียรยธิน พยาบาลวชิาชีพ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เใแ นางสาววเิลลักษณ  ผดุงกิตติมาลย นักวิทศสัมพันธ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงทพมหานคร
B เใโ นางสาวสอาด  วงศอนันตนนท ผูຌชวยหัวหนຌาพยาบาล หนวยงานอืไน กรุงทพมหานคร
B เใใ นายธงชัย  ถนอมวรสิน นักวิชาการตรวจงนิผนดินปฎิบัติการ หนวยงานอืไน กรุงทพมหานคร

B เใไ นายพงศทพ  เขมุกด ทีไปรึกษาดຌานการปกครอง ินักวิคราะห
นยบายละผนทรงคุณวุฒิี ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย กรุงทพมหานคร

B เใ5 นายอนุชิต  ชุม฿จ ผูຌอ้านวยการส้านักบริหารกลาง กรมหมอนเหม กรุงทพมหานคร
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B เใๆ นางสาวปราณี  วตะกูลสิน พยาบาลวชิาชีพ กรมการพทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงทพมหานคร
B เใ็ นางสุนิทรา  คงธรรมวงศ นักวิชาการคลังช้านาญการ กรมบัญชีกลาง กรุงทพมหานคร

B เใ่ นายกิตติกูร  วิศษสุมน ผูຌอ้านวยการสวนวางผังพัฒนาพืๅนทีไ ส้านักการวางผังละพัฒนามือง 
กรุงทพมหานคร กรุงทพมหานคร

B เใ้ นายหาญชัย  บัวศรี จຌาพนักงานวชสถิติช้านาญงาน กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เไเ นางสาวณัฐธยาน  ศริินันทยธิน พยาบาล กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เไแ นางจุฑารัตน  ศรีอีไยม จຌาพนักงานการงินละบัญชี กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เไโ นางทองสี  ส มภูมิ จຌาพนักงานภสัชกรรมช้านาญงาน กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เไใ นางลัคณา  สุระขันธ นิติกร ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงทพมหานคร
B เไไ นางสาวพียร฿จ  ฿กลຌชิด นักจัดการงานทัไวเป กรมชืๅอพลิงธรรมชาติ กรุงทพมหานคร
B เไ5 นางสาวจริญศรี  อาทิตยสร พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กระทรวงสาธารณสุข กรุงทพมหานคร
B เไๆ นางพรประภา  ค้าหอม จຌาหนຌาทีไวิทยาศาสตรการพทย อืไนโ กรุงทพมหานคร
B เไ็ นางสายทอง  ศรีประทศ จຌาหนຌาทีไวิทยาศาสตรการพทย อืไนโ กรุงทพมหานคร
B เไ่ นางสาวสายสุดา  ปรมชัยสถาพร นักสังคมสงคราะหช้านาญการพิศษ ส้านักอนามัย กรุงทพมหานคร กรุงทพมหานคร
B เไ้ นางสมาน  กຌวขียว จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน ส้านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม กรุงทพมหานคร
B เ5เ นางสาวบุญตือน  สุขสูพใชร ผูຌชวยพยาบาล รงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดเทย กรุงทพมหานคร
B เ5แ นายชัยรัตน  ศรดช จຌาพนักงานวทิยาศาสตรการพทยช้านาญงาน กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เ5โ นางชุณหชาดา  สรีกิตติกุล นักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
B เ5ใ นางมาลี  สุดาดช จຌาพนักงานวชกรรมฟຕนฟู กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เ5ไ นางสมศรี  ศรีอาริยวงศ นักจัดการงานทัไวเปช้านาญการ ส้านักงานรัฐมนตรี ู มท. กรุงทพมหานคร
B เ55 นางสาวบญจมาศ  ทองศิริ ผอ.ศทส. ส้านักขาวกรองหงชาติ กรุงทพมหานคร
B เ5ๆ นางสาวสาวลักษณ  พใชรคลຌาย ลขานุการกรม กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
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B เ5็ นางพัชรี  สุภัทรวณิช นักวิชาการ กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
B เ5่ นางสาวกรชนก  ลัดดาดลม จຌาพนักงานขนสงช้านาญงาน กรมการขนสงทางบก กรุงทพมหานคร
B เ5้ นางสิรินา  จิตตหาญ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เๆเ นางศวิเิล  มีบุบผา นักวิชาการภาษีช้านาญการ กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
B เๆแ นางทองปลว   ลอยสงอรุณ นักวิชาการสตทัศนศึกษา ส้านักการวางผังละพัฒนามือง กรุงทพมหานคร

B เๆโ นางสาวอัมพร  อรรคอุดม จຌาหนຌาทีไธุรการ ฝຆายการพยาบาลรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดเทย กรุงทพมหานคร

B เๆใ นางสาวรัชฎา  อินทรก้าหง นักวิชาการกษตร กรมวิชาการกษตร กรุงทพมหานคร
B เๆไ นางสุวชิรา  ปຂยะผกา นักวิชาการรงงาน กรมการจัดหางาน กรุงทพมหานคร
B เๆ5 นางกุลวดี  ขียวพลอย นักตรวจสอบภาษีช้านาญการ กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
B เๆๆ นางฉลิมพร  สุวรรณห นักวิชาการรงงานช้านาญการ กรมการจัดหางาน กรุงทพมหานคร
B เๆ็ นางสาวอัญชนา  หิรัญพฤกษ ผูຌตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน กรุงทพมหานคร
B เๆ่ นางปณิตา  จันทรทຌาว ผูຌชวยพยาบาล รงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงทพมหานคร
B เๆ้ นางสาวฐติิการ  เชยสาตร จຌาพนักงานสรรพากรช้านาญงาน กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร

B เ็เ นางผุสดี  พรหมมศร หัวหนຌาพยาบาล กลุมงานการพยาบาลละการ
บริหารทัไวเป ส้านักอนามัย กรุงทพมหานคร กรุงทพมหานคร

B เ็แ นางสมปอง  สุขพลชัย จຌาพนักงานการงินละบัญชีช้านาญงาน ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. กรุงทพมหานคร
B เ็โ นางสาวนีระนารถ    จຌงทอง รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตรบริการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กรุงทพมหานคร
B เ็ใ นางสาวนาตยา  กຌวสุจริต นักวิชาการสรรพากร กระทรวงการคลัง กรุงทพมหานคร
B เ็ไ นางทรรศนันทน  อวมประสริฐ พยาบาลวชิาชีพ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เ็5 นายบุญรือง  ภูระยຌา จຌาพนักงานภสัชกรรมช้านาญงาน กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เ็ๆ นายสุธี  วิวฒัน นักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
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B เ็็ นางกานดา  ลาหศิลปຊสมจิตร พยาบาลวชิาชีพ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
B เ็่ นางสาวลักขณา  สุมาบัติ รองอธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรุงทพมหานคร
B เ็้ นางบุญชวย  สงดารา นักวิชาการตรวจงนิผนดิน ส้านักงานการตรวจงินผนดิน กาฬสินธุ
B เ่เ นางสุพาวิณี  ศรีวงษ นักจัดการงานทัไวเปช้านาญการ กรมการจัดหางาน กาฬสินธุ
B เ่แ นางธนาภา  ภูนิลวาลย พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานสาธาณสุขจังหวัดกาฬสินธุ กาฬสินธุ
B เ่โ นางอุเรพร  รอดจันทร พนักงานคุมประพฤติช้านาญการ กรมคุมประพฤติ ก้าพงพชร
B เ่ใ นายวิศษ  อุดมศิลปຊ นักจัดการงานทัไวเป ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก้าพงพชร
B เ่ไ นางรสริน  ศรีวิชัย จຌาพนักงานการงินละบัญชี ส้านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม ขอนกน
B เ่5 นายชยุตม  ทวีสอน นิติกร ส้านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม ขอนกน
B เ่ๆ นายชยุตม  ทวีสอน นิติกร ส้านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม ขอนกน
B เ่็ นายวิชัย  อังคณาวิศัลย ผูຌอ้านวยการส้านักงานบังคบัคดีจังหวัดจันทบุรี กรมบังคับคดี จันทบุรี
B เ่่ นางธรีศกุร  บุญชวยหลือ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี กรมการจัดหางาน จันทบุรี
B เ่้ นายอกชัย  สิทธิชค นักวิชาการสงสริมการกษตร กรมสงสริมการกษตร จันทบุรี
B เ้เ นางนิรมล  ศรช้านิ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉะชิงทรา
B เ้แ นางประทุม  ปຂยะพิสุทธิ่ ผูຌอ้านวยการส้านักงานบังคบัคดีจังหวัด ูู ยังเมระบุหนวยงาน ูู ฉะชิงทรา
B เ้โ นางประเพ  บุญยานุคราะห ครู ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ฉะชิงทรา
B เ้ใ นายสุชาติ  จมจ้ารัส จຌาพนักงานสงสริมสหกรณ หนวยงานอืไน ชัยภมูิ
B เ้ไ นางสาวพัชรี  นาคจือทอง ครู ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ชัยภมูิ
B เ้5 นางสาววชิชุลดา  กาญจนประดิษฐ ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมพร
B เ้ๆ นางสารภี  ลัไนซຌาย สรรพสามิตพืๅนทีไตรัง กรมสรรพสามิต ตรัง
B เ้็ นายอภิชษฐ  พงศชู สหกรณจังหวัดตรัง กรมสงสริมสหกรณ ตรัง
B เ้่ นางสาวนงยาว  ทับทีไยง บรรณารักษ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรัง
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B เ้้ นายนายสรี  พันธุศักดิ่ นักวิชาการวัฒนธรรม ส้านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม ตรัง
B แเเ นางนตรนภา  กุลัตถนาม นักวิชาการวัฒนธรรม ส้านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม ตรัง
B แเแ นางวริาวรรณ  ชียงที จຌาพนักงานการงินละบัญชี กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน นครพนม
B แเโ นายสมศกัด่ิ  ทาบลกา ผูຌอ้านวยการครงการสงนๅ้าละบ้ารุงรักษาล้า กรมชลประทาน นครราชสีมา
B แเใ นางฉวีวรรณ  เขกระทก นักวิชาการวัฒนธรรมช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม นครราชสีมา
B แเไ นายณรงคศักดิ่  พงสูงนิน ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นครราชสีมา
B แเ5 นางประภาพร  บุญพิไม พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครราชสีมา
B แเๆ นายวิทูล  เทยเชยนต นักกิจกรรมบ้าบัดช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครสวรรค
B แเ็ นางวรรณภา  ศรษฐธนวรกุล พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครสวรรค
B แเ่ นางศร ีจิตต   ประสิทธิมตต พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครสวรรค
B แเ้ นางตือน฿จ  คา้พิมูล นักสงสริมการปกครองทຌองถิไนช้านาญการ กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน นครสวรรค
B แแเ นางจีรทัศน  เมຌสุวงศ นักวิชาการงินละบัญชีช้านาญการพิศษ กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน นครสวรรค
B แแแ นางอุเรวรรณ  ออนจริญ นักวิทยาศาสตรการพทยช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครสวรรค

B แแโ นางวรรณศรี  นมะหุต ผูຌชวยผูຌตรวจงินผนดินภมูิภาค
ส้านักงานคณะกรรมการพิศษพืไอ
ประสานงานครงการอันนืไองมาจาก
พระราชด้าริ

นครสวรรค

B แแใ นางรสสุคนธ  ชมชืไน พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กรมสุขภาพจิต นนทบุรี
B แแไ นางธดิารัตน  คติการ นักวิชาการงินละบัญชีช้านาญการ กรมสุขภาพจิต นนทบุรี
B แแ5 นางศรีวรรณ   สรชนานนท พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กรมสุขภาพจิต นนทบุรี
B แแๆ นางสาวชวัลนุช  พรหมกຌว พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ กรมสุขภาพจิต นนทบุรี
B แแ็ นางสาวอนงคนุช  ศาศรก พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ กรมสุขภาพจิต นนทบุรี
B แแ่ นายเพศาล  มะระพฤกษวรรณ นักวิชาการพาณิชยช้านาญการพิศษ ส้านักงานนยบายละยุทธศาสตรการคຌา นนทบุรี
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B แแ้ นางสุคนธา  ชคพงษ นักวิชาการพาณิชยช้านาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา นนทบุรี
B แโเ นางสาวกัญรัตน  สุนทรตุล นักวิชาการสหกรณช้านาญการ กรมสงสริมสหกรณ นนทบุรี
B แโแ นางจิณหนิภา  วรจิตรานนท นักทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นนทบุรี
B แโโ นางษมาพร  หมืไนฟุງง จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
B แโใ นางสิรินาถ  จงรักษ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
B แโไ นายบุรินทร  ปຂติรัตน นายชางทคนิคช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
B แโ5 นางสมพร  รอดจินดา พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
B แโๆ นางปຂยนันท  สสุทธกลวง จຌาพนักงานวทิยาศาสตรการพทย ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
B แโ็ นางจันทรทอง  อวนศรีสุข ครู ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน นาน
B แโ่ นางสาวพวงพชร  ยาวิเชย ครู ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน นาน

B แโ้ นายฐินนะ  หลีไยมจงกล จຌาพนักงานอบรมละฝຄกวิชาชีพ กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคง
ของมนุษย นาน

B แใเ นายเสว   พรหมปญญา ครู กระทรวงศกึษาธิการ นาน
B แใแ นางสุภาพ  รัตนประภา ศึกษานิทศก ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน นาน
B แใโ นายคมกริช  ดีกัลลา ครู ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน นาน
B แใใ นางรวดี  พใญเพบูลยสถียร พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บุรีรัมย
B แใไ นางนวลทิพย  ธีระดชากุล พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บุรีรัมย
B แใ5 นางประภาพร  คตอินทร จຌาพนักงานการคลังอาวุส กรมบัญชีกลาง บุรีรัมย
B แใๆ นางสาวละมียด  ทศยຌม จຌาพนักงานธรุการ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน ปทุมธานี

B แใ็ นางผุสดี  กัณหาลี นักทัณฑวิทยาช้านาญการ รักษาการ฿นต้าหนง
 นักทัณฑวิทยาช้านาญการพิศษ กรมราชทัณฑ ปทุมธานี

B แใ่ นางศริิพร  ชืไนอุบล จຌาพนักงานธรุการอาวุส กรมปศุสัตว ปทุมธานี
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B แใ้ นายสุรพล  ปຂດนทอง จຌาพนักงานอบรมละฝຄกวิชาชีพช้านาญงาน กรมราชทัณฑ ปทุมธานี
B แไเ นายปรีชา  ศรีหຌมี นักทัณฑวิทยาช้านาญการพิศษ กรมราชทัณฑ ปทุมธานี
B แไแ นายสมศกัด่ิ  วงศเทย จຌาพนักงานราชทัณฑอาวุส กรมราชทัณฑ ปทุมธานี
B แไโ นางกานดา  บุรยาตร นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน ปทุมธานี
B แไใ นายสมกียรติ  มณีรัตน ผูຌบัญชาการรือนจ้าจังหวัดปทุมธานี กรมราชทัณฑ ปทุมธานี
B แไไ นายสรรสริญ  ค้าจันทรกຌว นักวิชาการพาณิชย ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ประจวบคีรีขันธ
B แไ5 นางสาวประภัสสร  จันทรหอม นักวิชาการอุตสาหกรรม ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พระนครศรีอยุธยา
B แไๆ นางณัฐกาญจน  ชืๅอมัไง นายชางชลประทาน ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. พระนครศรีอยุธยา
B แไ็ นายบุญสนิท   จอมชิตกลไ้า จຌาพนักงานการกษตรช้านาญงาน กรมชลประทาน พระนครศรีอยุธยา
B แไ่ นางสมสมร  รอดกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ พระนครศรีอยุธยา
B แไ้ นางณัชชารีย  ศิรกิตติวรพงษ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมการจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา
B แ5เ นางพรรนิภา  ตุรงครือง นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พระนครศรีอยุธยา
B แ5แ นายฉลาดนภ  ธงทอง นายชางยธาอาวุส กรมทางหลวง พระนครศรีอยุธยา
B แ5โ นางอภิญญา  นันทสวาง จัดหางานจังหวัดพังงา กรมการจัดหางาน พังงา
B แ5ใ นางสุขสวัสดิ่  ดุลยพัชร พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัทลุง
B แ5ไ นางอมรรัตน  สนาขันธ จຌาพนักงานวชกรรมฟຕนฟูช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจิตร
B แ55 นางอรุณี  สมพัฒนะพงษ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจิตร
B แ5ๆ นางนิพภา  สุขอยู พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจิตร
B แ5็ นางอารม  ธรรมกวินวงศ พยาบาลวชิาชีพ กระทรวงสาธารณสุข พิจิตร
B แ5่ นางนันทวดี  ทสะสังคินทร ครูช้านาญการพิศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พิจิตร
B แ5้ นางสมศรี  นิลนาก ครูช้านาญการพิศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พิจิตร
B แๆเ นางรัตติยา  มวงพรหม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช้านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน พิจิตร
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B แๆแ นางนิภา  พริศศิริ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิษณุลก
B แๆโ นางสาวสิริลักษณ  อ้าเพพรรณวิจิตร นักประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ พิษณุลก
B แๆใ นางชนิตรา  อาพัด นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ กรมสรรพากร พิษณุลก

B แๆไ นางสุภร  สลางสิงห นักวิชาการตรวจงนิผนดินช้านาญการ
ส้านักงานคณะกรรมการพิศษพืไอ
ประสานงานครงการอันนืไองมาจาก
พระราชด้าริ

พิษณุลก

B แๆ5 นางสุขสม  อืๅออริยกุล พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิษณุลก
B แๆๆ นางจุฑารัตน  สีนวล นักวิชาการศกึษาช้านาญการพิศษ กระทรวงศกึษาธิการ พิษณุลก
B แๆ็ นางสาวดารารัตน  วัฒนกุลชัย นักวิชาการตรวจงนิผนดินช้านาญการพิศษ ส้านักงานการตรวจงินผนดิน พิษณุลก
B แๆ่ นางภาวิณี  บัวทองจันทร นักจัดการงานทัไวเป   ส้านักงานการตรวจงินผนดิน พิษณุลก
B แๆ้ นางลัดดาวัลย  ตหมด นักวิชาการศกึษาช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิษณุลก
B แ็เ นางรุงนภา  มหามฆทัศนีย นักวิชาการตรวจงนิผนดินช้านาญการ ส้านักงานการตรวจงินผนดิน พิษณุลก
B แ็แ นางปรีดา  ทวีวงษ ธนารักษพืๅนทีไภูกใต กรมธนารักษ ภูกใต
B แ็โ นายกียรติชาย  จันทรดช นายชางเฟฟງาอาวุส กรมประชาสัมพันธ ภูกใต
B แ็ใ นายรัชพร  นิลพังงา ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภูกใต
B แ็ไ นางสายพชร  รวมสุข จຌาพนักงานสงสริมการปกครองทຌองถิไน กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน มหาสารคาม

B แ็5 นางสาวธนะวดี  พรมศาลา จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาหงชาติ  วิทยาขต
มหาสารคาม มหาสารคาม

B แ็ๆ นางธนภร  ศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มุกดาหาร
B แ็็ นางนันทวัน  จาระมัย จຌาพนักงานอบรมละฝຄกวิชาชีพช้านาญงาน กรมราชทัณฑ ยะลา
B แ็่ นายอมร  ปรีดางกูร นายอ้าภอยะหา กรมการปกครอง ยะลา
B แ็้ นางสิริรักษ  รจนวณิชยา หัวหนຌาสวนอ้านวยการละการจัดการ กระทรวงยติุธรรม ยะลา

ทดสอบรอบ โ Page ้



รหัสประจําตัว ชื่อ ู นามสกุล ชื่อตําหนง สวนราชการ จังหวัดที่ปฏบิัติงาน

ทดสอบระบบรอบที่ โ ิแ3.3เ น.ี

B แ่เ นางสาวรัชนุช  พิไมพูนมหาศาล พยาบาลวชิาชีพ กรมอนามัย ยะลา
B แ่แ นายจิรศกัด่ิ  วัฒายุ จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน กรมวิชาการกษตร รຌอยอใด
B แ่โ นางสาวศริิวาส  จิววงษ พยายบาลวิชาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รຌอยอใด
B แ่ใ นางธญัญพัทธ  พัฒนชติวรนนท หัวหนຌาหนวยผาตัด แ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รຌอยอใด
B แ่ไ นางอ้าเพพันธ  หอมเกร พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รຌอยอใด
B แ่5 นางสาวอาภาภรณ  ภคพงศ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รຌอยอใด

B แ่ๆ นายพิพัฒน  สิงคะกุล ผูຌอ้านวยการกลุมงานยทุธศาสตรละขຌอมูลพืไอ
การพัฒนาจังหวัด ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย รຌอยอใด

B แ่็ นายธียรชัย  พุทธรังษี รองผูຌวาราชการจังหวัดรຌอยอใด ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย รຌอยอใด
B แ่่ นายสวาง   วีรกิจบริการ สวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน รຌอยอใด
B แ่้ นายพชร  ตันสังวรณ ครู ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา รຌอยอใด
B แ้เ นางทองดี  ปງองขต นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง รຌอยอใด
B แ้แ นางวลีวรรณ  จารุสิงห นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง รຌอยอใด
B แ้โ นางสาวภา  ลิไมศลิา คลังจังหวัดระนอง กรมบัญชีกลาง ระนอง
B แ้ใ นางสาวสุชาดา  ภัทรศิริน พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยอง
B แ้ไ นางวรวีร  ค้าหง พยาบาลวชิาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ระยอง
B แ้5 นายธงชัย   กຌวประสริฐศรี พลังงานจังหวัดระยอง ส้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ระยอง
B แ้ๆ นางสาวยาวดี  มณีทรัพย นักกายภาพบ้าบัด กระทรวงสาธารณสุข ระยอง
B แ้็ นางสมพิศ  รักดน จຌาพนักงานวชสถิติ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี
B แ้่ นางพรพิมล  สาระรักษ นักวิชาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ลพบุรี
B แ้้ นางวราภรณ  ก้าจาย จຌาพนักงานสถิติช้านาญงาน กรมทางหลวง ลพบุรี
B โเเ นางดารุณี  ณจันตา จຌาพนักงานการงินละบัญชี กรมการทองทีไยว ล้าปาง
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B โเแ นายจริญศักดิ่  ดีสน ผูຌอ้านวยการสถานศึกษา ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ล้าปาง
B โเโ นางนิยดา   หมืไนอนันต พาณิชยจังหวัดล้าพูน ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ล้าพูน
B โเใ นางสาวผองศรี  อุนธง จຌาหนຌาทีไปกครอง กรมการปกครอง ล้าพูน

B โเไ นายพีระ  ชวยบ้ารุง ผูຌอ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมจังหวัดล้าพูน

ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ล้าพูน

B โเ5 นางสุดาพร  จูมจันทร นักวิชาการสรรพากรช้านาญการ กรมสรรพากร ศรีสะกษ
B โเๆ นางสาวอรอินทร  สอนสะอาด จຌาพนักงานการงินละบัญชีช้านาญงาน ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. สกลนคร
B โเ็ นายจรูญ  ราชกิจจา ผูຌอ้านวยการส้านักงานสรรพสามิตภาคทีไ ้ กรมสรรพสามิต สงขลา
B โเ่ นางทัศนีย  จันทบุรี นักวิชาการสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สงขลา
B โเ้ นางสุลีวรรณ  ตัๅนซู กษตรอ้าภอ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. สงขลา
B โแเ นายมนูญ  ทัไวดຌาว นายชางรังวัด ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สงขลา

B โแแ นางศภุา  ศรีสมัย นักวิคราะหนยบายละผน ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สงขลา

B โแโ นางสินี  วงศสพนากุล พยาบาลวชิาชีพช้านาญ กรมการพทย สงขลา
B โแใ นายจริญ  สุวรรณวงศ ผูຌอ้านวยการสถานศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ สงขลา
B โแไ นางนงยาว  เฝสีด้า จຌาพนักงานการกษตร กรมสงสริมการกษตร สงขลา

B โแ5 นายสารช  จินดาวณิชย ผูຌอ้านวยการศนูยถายทอดทคนลยีการ
สหกรณทีไ แ็ กรมสงสริมสหกรณ สงขลา

B โแๆ นางวณิา   อังศวุริยิะ พยาบาลทคนิคช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สงขลา
B โแ็ นางสาวดารณี  ดุลยาภร พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สตูล
B โแ่ นายศวรรธน  สมาธิ นักจัดการงานทัไวเป กรมสงสริมสหกรณ สตูล
B โแ้ นางรัตนา  ฮามะ นักวิชาการตรวจงนิผนดิน ส้านักงานการตรวจงินผนดิน สตูล
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B โโเ นางปรมปรี  หลงปาน นิติกร กรมศุลกากร สมุทรปราการ
B โโแ นางประนอม  กຌวมณี นักวิคราะหนยบายละผน ส้านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ สมุทรปราการ
B โโโ นางสาวธมลทิพย   อัครสรีสินทร นักตรวจสอบภาษีช้านาญการพิศษ กรมสรรพากร สมุทรปราการ
B โโใ นางดุษณี  อัตนถ รงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ส้านักงานปลัดกระทรวงรงงาน สมุทรสงคราม
B โโไ นางจันทรพใญ  คงขาว จຌาพนักงานวชกรรมฟຕนฟูช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมุทรสาคร
B โโ5 นางสุนิสา  ภาณุประยูร หัวหนຌากลุมงานการพยาบาลสูตินรีวชกรรม ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมุทรสาคร
B โโๆ นางพวงวัน  มิตรชืๅอชาติ หัวหนຌากลุมงานตรวจรักษาพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมุทรสาคร
B โโ็ นางนิศาชล   พฤกษภาคภมูิ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมุทรสาคร
B โโ่ นางสาวอรทัย   ภิญญ นัก วิชา การ ตรวจงิน ผนดิน ส้านักงานการตรวจงินผนดิน สมุทรสาคร
B โโ้ นางสาววชัรินทร  ชัยมานะการ พยาบาลวชิาชีพชีไยวชาญ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
B โใเ นางสาวสุนีรัตน   ศรีสินธุ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
B โใแ นางพงษสุดา   วงศระวีกุล พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
B โใโ นางพิมลพรรณ   นาคีรักษ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
B โใใ นางสาวสุวรรณี   ลิรัฐพงค นักทคนิคการพทยช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
B โใไ นางนงชยา  ลิไมวิเล พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
B โใ5 นายวันชัย    ปรมปรี พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
B โใๆ นางสุลัดดา  คุຌมอักษร จຌาพนักงานธรุการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
B โใ็ นางศริิลักษณ  อริยะ นักวิทยาศาสตรการพทย ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุขทัย
B โใ่ นางสมปอง  ทองกรณ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุขทัย
B โใ้ นายปญญา   ขาวขียว จัดหา งาน จังหวัด สุขทัย กรมการจัดหางาน สุขทัย
B โไเ นางสาวฐติิพร  บุญชูวงศ นักวิชาการตรวจงนิผนดินช้านาญการพิศษ ส้านักงานการตรวจงินผนดิน สุพรรณบุรี
B โไแ นายณัฐวัฒน  นุຌยนบ จຌาหนຌาทีไคดีพิศษช้านาญการ กรมสอบสวนคดีพิศษ สุราษฎรธานี
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B โไโ นางบ้าพใญ  หลอพันธ จຌาพนักงานวทิยาศาสตรการพทย ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุราษฎรธานี
B โไใ นางสาวสาวนีย  ศรีทองกุล นักวิชาการภาษีช้านาญการ กรมสรรพากร สุราษฎรธานี
B โไไ นางยมุัยละ  ลใกหีม พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุราษฎรธานี
B โไ5 นางรัตนา  ลຌวนมณี นักวิชาการอบรมละฝຄกวิชาชีพช้านาญการ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน สุราษฎรธานี
B โไๆ นางอัปสร  สารสุวรรณ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุรินทร
B โไ็ นางสาวจรีภรณ  ศิริมาก นักวิชาการงินละบัญชี ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุรินทร
B โไ่ นางดนัยสร  รัตนวรรณ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุรินทร
B โไ้ นางสาวพีรดา  อิงพงษพันธ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุรินทร
B โ5เ นางนิลดา  จงสืบสิทธิ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุรินทร
B โ5แ นางสาวศศิธร  พธิอาศน นักวิชาการสรรพากรช้านาญการ กรมสรรพากร อางทอง
B โ5โ นายสายันณ   ถกิงศรี ครูช้านาญการพิศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปຊ อางทอง
B โ5ใ นายปรีชา  ทะนุพันธ นักทัณฑวิทยาช้านาญการ กรมราชทัณฑ อ้านาจจริญ
B โ5ไ นางสุกัญญา  อัคราช พยาบาลวชิาขีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
B โ55 นางจุฑารัตน  วงศกาฬสินธุ นักวิชาการศกึษา ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อุดรธานี
B โ5ๆ นายอภิชาติ  ศิลปรัศมี นักวิชาการอุตสาหกรรมช้านาญการพิศษ กรมสงสริมอุตสาหกรรม อุดรธานี
B โ5็ นางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน สรรพสามิตพืๅนทีไอุดรธานี กรมสรรพสามิต อุดรธานี
B โ5่ นางสงทียน  ทองกอ นักวิชาการงินละบัญชี ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรดิตถ
B โ5้ นางสมพร  วิเธสง พยาบาลทคนิค ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรดิตถ
B โๆเ นางศากุล  รืองดช นักวิชาการภาษี กรมสรรพากร อุตรดิตถ

B โๆแ นางสมพร  ขันติชติ ผูຌอ้านวยการส้านักงานพัฒนาฝมือรงงาน
อุทัยธานี กรมพัฒนาฝมือรงงาน อุทัยธานี

B โๆโ นางจุลนาร  ด้าสุทธิ่ จຌาพนักงานธรุการ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. อุบลราชธานี
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B โๆใ นางศริิรัตน  ปานหຌอย จຌาพนักงานธรุการ กรมคุมประพฤติ อุบลราชธานี
B โๆไ นายชาญยุทธ  วันดี ผูຌอ้านวยการ ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย อุบลราชธานี
B โๆ5 นางกตุสุดา  ศรีมือง จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อุบลราชธานี
B โๆๆ นายดุสิต  อภัยสุวรรณ นักจัดการงานทัไวเประดับช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชียง฿หม
B โๆ็ นางครือวัลย  สืบอຌาย นักสงสริมการปกครองทຌองถิไนช้านาญการ กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน ชียง฿หม
B โๆ่ นางฐานิตย  บุญสนอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช้านาญการ ส้านักงานรัฐมนตรี ู มท. ชียง฿หม
B โๆ้ นายสมพชร  จริญสุข นักวิชาการกษตร กรมวิชาการกษตร ชียง฿หม
B โ็เ นายพิสิษฐ  มีอีไยม นายชางครืไองกล ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. ชียง฿หม
B โ็แ นางพรรษา  หนอหวน จຌาพนักงานธรุการอาวุส กรมทางหลวง ชียงราย
B โ็โ นายสัณฐิราช  นามหลา นักวิคราะหนยบายละผนช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละ ชียงราย
B โ็ใ นายธีรพงศ  ประสพกียรติภคา สหกรณจังหวัด กรมสงสริมสหกรณ พชรบุรี
B โ็ไ นายมนู  เพนุชิต นักวิชาการสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พชรบุรี
B โ็5 นางสุภาพ  ลิศนิรันดร พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พชรบุรี
B โ็ๆ นางประเพ  ทัศนา พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พชรบุรี
B โ็็ นายณัฐวัฒน  อินทะวงษ นายชางส้ารวจ ส้านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม ลย
B โ็่ นางอัญชนา  พิบูลยศิลปຊ จຌาพนักงานการงินละบัญชีช้านาญงาน กรมอุทยานหงชาติ สัตวปຆา ละพันธุพืช พร
B โ็้ นางสาวอารีญา  ดานผาทอง พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร
B โ่เ นางอาภรณ  ชัยออน นักสงสริมการปกครองทຌองถิไน กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน มฮองสอน
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C เเแ นางบุญปลูก  ชูชติ จຌาพนักงานธรุการ กรมบัญชีกลาง กระบีไ
C เเโ นางสาวพะยาว  ค้ามุข รองผูຌอ้านวยการส้านักงานศรษฐกิจ ส้านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรุงทพมหานคร
C เเใ นายสมพงษ  ครือคันธมาศ นายชางยธาอาวุส กรมทางหลวง กรุงทพมหานคร
C เเไ นายวัชรินทร  หาญศิริรัตนสกุล นักวิคราะหนยบายละผนช้านาญการ กรมการขຌาว กรุงทพมหานคร
C เเ5 นายเพรจน  มุขศรี฿ส นายชางกลรือ กรมจຌาทา กรุงทพมหานคร

C เเ6 นายขวัญชัย  วรกัลยากุล ผูຌอ้านวยการกองประสานละพัฒนาปจจัยการ
ลงทุน ส้านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน กรุงทพมหานคร

C เเ็ นายคมสัน  จ้ารูญพงษ ผูຌตรวจราชการกระทรวงกษตรละสหกรณ ส้านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ กรุงทพมหานคร
C เเ่ นางสาวกัลยา  วิริยะประสงค นักจัดการงานทัไวเป กรมสงสริมอุตสาหกรรม กรุงทพมหานคร

C เเ้ นางสาวรัชนี  วิชชุลดา ผูຌอ้านวยการส้านักมาตรฐานการบัญชีละการ
สอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรุงทพมหานคร

C เแเ นางนวลจันทร  พธิ่ชวย ผูຌชวยลขาธิการคณะกรรมการปງองกันละ
ปราบปรามการฟอกงนิ ส้านักงานปງองกันละปราบปรามการฟอกงนิ กรุงทพมหานคร

C เแแ นายพงศปณต  นิศกุลรัตน จຌาพนักงานธรุการอาวุส ส้านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงทพมหานคร
C เแโ นายมธี  มหายศนันท ผูຌอ้านวยการกองพยากรณอากาศ กรมอุตุนิยมวทิยา กรุงทพมหานคร
C เแใ นางหญิง  ดวงฉาย พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
C เแไ นางสาวบใญจา  ค้าดง นักวิชาการพัสดุ กรมอุทยานหงชาติ สัตวปຆา ละพันธุพืช กรุงทพมหานคร
C เแ5 นางสาวปริญาภรณ  พุมจริญ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักการพทย กรุงทพมหานคร กรุงทพมหานคร
C เแ6 นายมานะฉัตร  นาที นิติกรช้านาญการ กรมบังคับคดี กรุงทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผูຌขຌารวมครงการสริมสรຌางศักยภาพละพัฒนาดุลยภาพของขຌาราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. โ564 หลักสูตรท่ี แ ละ 3 

ิรียงตามจังหวัดที่ปฏิบัติงานี
ทดสอบระบบรอบที่ 3 ิแ5.3เ น.ี
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C เแ็ นายบัญญัติ  ข้าดี นักวิชาการสรรพากรช้านาญการ กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
C เแ่ นางสาวสายนที  พธิสา นักวิชาการภาษี กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
C เแ้ นายธนภัทร  สุวรรณฑา วิศวกรช้านาญการพิศษ กรมธุรกิจพลังงาน กรุงทพมหานคร
C เโเ นางสาวอมอร  ชัยพล นักจัดการงานทัไวเป ส้านักงานรัฐมนตรี ู ศธ. กรุงทพมหานคร
C เโแ นางประยูร  นุชนาง จຌาพนักงานการงินละบัญชี กรมศุลกากร กรุงทพมหานคร
C เโโ นางสาวศภุาวีร  บุญสถียรภาคย นักตรวจสอบภาษี กระทรวงการคลัง กรุงทพมหานคร
C เโใ นางสาวสุดา  ทพศิริ ผูຌตรวจการพยาบาล หนวยงานอืไน กรุงทพมหานคร
C เโไ นางสาวบุบผา  พวงมาลี ผูຌตรวจการพยาบาล สภากาชาดเทย กรุงทพมหานคร
C เโ5 นายสุทพ  ดีลิศสิน นักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต กรุงทพมหานคร
C เโ6 นางสาวอรอนงค  ทณะสุต พยาบาลวชิาชีพ ส้านักการพทย กรุงทพมหานคร
C เโ็ นายภาณุชิต  ศรีนตร จຌาพนักงานขนสงช้านาญงาน กรมการขนสงทางบก กรุงทพมหานคร
C เโ่ นางนงลักษณ  กตุวชสุริยา รองอธิบดี กรมหมอนเหม กรุงทพมหานคร
C เโ้ นางทองสุก  ชืไนสุขจิตต จຌาพนักงานสรรพากรช้านาญงาน กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
C เใเ นายพลชษฐ  ตราช รองลขาธิการส้านักงานศรษฐกิจการกษตร ส้านักงานศรษฐกิจการกษตร กรุงทพมหานคร
C เใแ นางอุดมลักษณ  อุดมคา้฿บ นักวิชาการสรรพากรช้านาญการพิศษ กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
C เใโ นางสาวสุจิณณา   กวยสกุล นักวิชาการรงงาน กรมการจัดหางาน กรุงทพมหานคร
C เใใ นางสาวเพจิตรา  หลาบมาลา นักสังคมสงคราะห กรุงทพมหานคร กรุงทพมหานคร
C เใไ นางสาวยุพา  ประสาทงามลิศ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักการพทย กรุงทพมหานคร กรุงทพมหานคร
C เใ5 นางสาวสุทธิชา  ดานจริญจิต จຌาพนักงานขนสงช้านาญงาน กรมการขนสงทางบก กรุงทพมหานคร
C เใ6 นายศกัดา  ศิริกูล นายชางเฟฟງา ส้านักขาวกรองหงชาติ กรุงทพมหานคร
C เใ็ นางสาววรรณดี  อยชัย นักทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝมือรงงาน กรุงทพมหานคร
C เใ่ นางสุกัญญา  ดชขุน พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กระทรวงสาธารณสุข กรุงทพมหานคร
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C เใ้ นางเฉน  สุขอิไม ผูຌชวยพยาบาล สภากาชาดเทย กรุงทพมหานคร
C เไเ นางพัชรา  สายนาค ผูຌอ้านวยการ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงทพมหานคร
C เไแ นางสาวศริิพร  ฉันทชคนิมิตร นักวิชาการพัฒนาฝมือรงงานช้านาญการ กรมพัฒนาฝมือรงงาน กรุงทพมหานคร
C เไโ นางภทัรจิรา  ตระกูลวิเลวรรณ นักวิชาการสรรพากรช้านาญการ กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
C เไใ นางสาวกมลมาลย  เชยสุทธินันท นักทรัพยากรบุคคล ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน กรุงทพมหานคร
C เไไ นายชาติชาย  ธนวิรจนกุล นักวิชาการสรรพากรช้านาญการ กรมสรรพากร กรุงทพมหานคร
C เไ5 นายภมูี  ศรีสุวรรณ ผูຌตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรุงทพมหานคร
C เไ6 นางบุญน้า  วฒันมะน นักวิชาการรงงานช้านาญการ กรมการจัดหางาน กรุงทพมหานคร
C เไ็ นางสุรีย  ดียาะ พยาบาลทคนิคช้านาญงาน กรมการพทย กรุงทพมหานคร
C เไ่ นายประพนธ  วงษทารือ ผูຌตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรุงทพมหานคร
C เไ้ นางสาวรุงทิวา  อัศวิน า นนท พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กรมการพทย กรุงทพมหานคร
C เ5เ นายสุทธิ  สุกศล ปลัดกระทรวงรงงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงรงงาน กรุงทพมหานคร
C เ5แ นายวิรัช  ตຍะถม ประชาสัมพันธจังหวัด กรมประชาสัมพันธ กาญจนบุรี
C เ5โ นางสมหมาย  ทองค้าหยู หัวหนຌาส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณกาญจนบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ กาญจนบุรี
C เ5ใ นางปราณี    ถาวรวิสุทธิ่ จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน กรมวิชาการกษตร ขอนกน
C เ5ไ นางสาวจุฑามาส  ศรีสนปาง ครู ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ขอนกน
C เ55 นายอนวสิ  ศิวบวรวัฒนา นายชางชลประทานช้านาญงาน กระทรวงกษตรละสหกรณ ขอนกน
C เ56 นางสาวภาวนา    พรรณศิริ นักวิคราะหนยบายละผนงาน ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. จันทบุรี
C เ5็ นางธชักร  ตัๅงมัไน นักวิชาการ สรรพากร กรมสรรพากร จันทบุรี
C เ5่ จ.ส.อ.ญนนวาที  จุฑาวรรธนา นักวิชาการรงงานช้านาญการพิศษ กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน จันทบุรี
C เ5้ จาตรีหญิงวิเลลักษณ  กาญจนวัฒน ปศุสัตวจังหวัด ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. ฉะชิงทรา
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C เ6เ นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล ผูຌอ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ฉะชิงทรา ส้านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ ฉะชิงทรา

C เ6แ นางรัชณีพร  ชมประสริฐ ครูช้านาญการพิศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ฉะชิงทรา
C เ6โ นายสมชาย  นาคพงษ จัดหางานจังหวัดฉะชิงทรา กรมการจัดหางาน ฉะชิงทรา
C เ6ใ นายมานิต  จงวฒันา นักวิชาการสหกรณ กรมสงสริมสหกรณ ชลบุรี
C เ6ไ นายสรี  จตสุคนธร นักวิชาการสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชลบุรี
C เ65 นางยพุา  ปาลพันธุ ผูຌอ้านวยการสถานศึกษา ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ชัยภมูิ
C เ66 นางสาวกานตพิชชา  ตันฑศรีสุรจน นักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร ตรัง
C เ6็ นางวรรณกานต  ขาวลาภ รงงานจังหวัดนครปฐม ส้านักงานปลัดกระทรวงรงงาน นครปฐม
C เ6่ นางกานดา  พัฒนสุวรรณา จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน กรมบัญชีกลาง นครปฐม
C เ6้ นางสาวนางสาวบุญลาม  ชัยหา นักวิชาารพัฒนาชุมชนช้านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน นครปฐม
C เ็เ นายบุญจันทร  ชิงจันทร นิติกร กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน นครพนม
C เ็แ นายสมิง  วงคหลวงอุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนช้านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน นครพนม
C เ็โ นายธนิต  จิตละมัย ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา นครราชสีมา
C เ็ใ นางกุลญาภัสส  มะยม พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครราชสีมา
C เ็ไ นางมัจฉา  บัตรสูงนิน พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครราชสีมา
C เ็5 นางสะอาด  ทีไยงทัศน นักจัดการงานทัไวเปช้านาญการพิศษ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. นครศรีธรรมราช
C เ็6 นางสาวกัฑณา  ลิไมชวลติ ผูຌตรวจงินผนดิน ส้านักงานการตรวจงินผนดิน นครศรีธรรมราช
C เ็็ นางสาวลักษณ  ภูมิพงศ จຌาพนักงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครศรีธรรมราช
C เ็่ นางสุรดา  มาลี จຌาพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครศรีธรรมราช
C เ็้ นายสวงค  สีผือก นักวิชาการสหกรณ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. นครศรีธรรมราช
C เ่เ นางธญัพิมล  หนูสุวรรณ จຌาพนักงานรังสีการพทย ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครศรีธรรมราช
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C เ่แ นายทรงศักดิ่  ค้านุน นักรังสีการพทยช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครศรีธรรมราช
C เ่โ นางสุวรรณี  ทพฉิมพลี จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน กรมศิลปากร นครศรีธรรมราช
C เ่ใ นางสาวฐานิตา  นาคเพจิตร พยาบาลวชิาชีพ กระทรวงสาธารณสุข นครสวรรค
C เ่ไ นางธรีาพร  สงทอง นักวิชาการสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครสวรรค
C เ่5 นายภริมย  บุญยิๅม ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นครสวรรค
C เ่6 นางสาวกันยา  บุญธรรม ทันตพทยช้านาญการ กรมอนามัย นนทบุรี
C เ่็ นายประพัฒน  ลาภจริญกิจ นักฟຂสิกสรังสีช้านาญการพิศษ กรมวิทยาศาสตรการพทย นนทบุรี
C เ่่ จาตรีหญิงวาสนา  ยใน฿จ นักวิชาการพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา นนทบุรี
C เ่้ นางสาวชัญญานุช  จตุรงคกุล จຌาพนักงานสรรพากรช้านาญงาน กรมสรรพากร นนทบุรี
C เ้เ นางพิรัญญา  วงษงาม จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน กรมวิทยาศาสตรการพทย นนทบุรี
C เ้แ นางสาวญาดา  เชยคุณ นักทรัพยากรบุคคล กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ นนทบุรี
C เ้โ นายพรชัย  พุมมะละ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
C เ้ใ นางศภุคันิจ   วิษณุพงษพร นักวิชาการสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นนทบุรี
C เ้ไ นางบุญจือ  สุทธิพงษ ครู ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน นาน
C เ้5 นายชวาล  กาบค้า ผูຌอ้านวยการ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน นาน
C เ้6 นายพงษชัย  ศิลปอาชา นายดานศุลกากรบึงกาฬ กรมศุลกากร บึงกาฬ
C เ้็ นางสาววภิาวี  สุธรรมมา จຌาพนักงานขนสง กระทรวงคมนาคม บุรีรัมย
C เ้่ นายสมกียรติ  สทือนวงษ นายชางตรวจสภาพรถอาวุส กรมการขนสงทางบก บุรีรัมย
C เ้้ นางบญจวรรณ  สิงหาพันธ ขนสงจังหวัดปทุมธานี กรมการขนสงทางบก ปทุมธานี
C แเเ นางสาวปทมาวรรณ  ศรีสุนทรมาศ จຌาพนักงานขนสงอาวุส กรมการขนสงทางบก ปทุมธานี
C แเแ นางปราณี   อใม อใม พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปทุมธานี
C แเโ นางชลอศรี  บุญกຌวสุข รงงานจังหวัดปราจีนบุรี ส้านักงานปลัดกระทรวงรงงาน ปราจีนบุรี
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C แเใ นายประชุม  พันธรือง ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พระนครศรีอยุธยา
C แเไ นายฉลียว  ทียมทัน นายชางตรวจสภาพรถช้านาญงาน กระทรวงคมนาคม พะยา
C แเ5 นางสาวคนึง  พรมมี คร ูคศ. ใ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พิจิตร
C แเ6 นายชวินทร  สุขทัศน นักสังคมสงคราะห ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจิตร
C แเ็ นางสาวระบียบ  คงพิรอด จຌาพนักงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิษณุลก
C แเ่ นางวรีธารินทร  สุนทรนนท สรรพสามิตพืๅนทีไพิษณุลก กรมสรรพสามิต พิษณุลก
C แเ้ นางสาวรุจาภา  จริยธมัมา พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิษณุลก
C แแเ นางพิมพพร  พรจริญพงศ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิษณุลก
C แแแ นางมายือน  สุขสุวรรณ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิษณุลก
C แแโ นางสาวศริิลักษณ   อิไนกຌว สรรพากรอ้าภอ กรมสรรพากร พิษณุลก
C แแใ นางธดิา  บุญรัตน คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง ภูกใต
C แแไ นายกิตติวิทย  จินตนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนช้านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน ภูกใต
C แแ5 นางละมัย  ฤทธิดช กษตรอ้าภอมืองมหาสารคาม ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. มหาสารคาม
C แแ6 นายสินประสริฐ  นาวรจน จຌาพนักงานการงินละบัญชีอาวุส ส้านักงานประกันสังคม มุกดาหาร
C แแ็ นางสาวยุคลธร  อุตสาห นักวิชาการรงงานช้านาญการ ส้านักงานประกันสังคม มุกดาหาร
C แแ่ นางสาวสรຌอย  สกุลดใน ผูຌอ้านวยการ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มุกดาหาร
C แแ้ นางนาถหทัย  สิงหลิศ ผูຌอ้านวยการช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยสธร
C แโเ นางปราณี  วัตรสาร จຌาพนักงานพัสดุช้านาญงาน กระทรวงสาธารณสุข ยสธร
C แโแ นางปทมา  กิมศรี จຌาพนักงานการงินละบัญชีปฏิบัติงาน ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. ยะลา
C แโโ นางกษร  ค้ากน นักทคนิคการพทยช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยอง
C แโใ นายทศพร  ศิริสภิตกุล นายพทย ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี
C แโไ นางกาญจนา  อวัฒนากิจ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี
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C แโ5 นางรุงนภา  ประสาทพันธุ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี
C แโ6 นายชุมพล  ยินดีผล นายอ้าภอ ส้านักงานรัฐมนตรี ู มท. ลพบุรี
C แโ็ นางสาวสุณี  คุณประดิษฐ ศึกษานิทศก ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลพบุรี

C แโ่ นายอ้านวย  ศรีสงฤทธิ่ ผูຌอ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมจังหวัดล้าปาง

ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ล้าปาง

C แโ้ นางสาวรุงรัตน  มองทะล ศึกษานิทศกช้านาญการพิศษ ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต ใ5 ล้าปาง
C แใเ นายชรินทร  ริยาพันธ นายชางทคนิคช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ล้าปาง
C แใแ นางภาวิณี  พุฒิศรษฐ จຌาพนักงานการงินละบัญชีช้านาญงาน กรมการปกครอง ล้าพูน
C แใโ นางสาวรัตนา  จิรกาลวิศลัย นายพทยชีไยวชาญ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สงขลา
C แใใ นางสาวจุฬารัตน  ศรีวิริยะจันทร นักวิชาการพัฒนาชุมชนช้านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน สงขลา
C แใไ นางศริินทร  ยางทอง หัวหนຌาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สงขลา
C แใ5 นางวรรณา  กຌวศรีสังข หัวหนຌาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สงขลา
C แใ6 นางสาวขนกพร  กຌวพิบูลย นักวิคราะหนยบายละผนช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สงขลา
C แใ็ นางสาวปานิศา  อกะสกุลพร นักวิชาการทีไดิน กรมทีไดิน สมุทรสาคร
C แใ่ นายชาญศักดิ่  ขจรบุญ กษตรอ้าภอ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. สมุทรสาคร
C แใ้ นางสงจันทร  มีสวนนิล จຌาพนักงานสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
C แไเ นางวรรณพร  สุขสุวรรณ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
C แไแ นางบุษบา  ดีพราหมณ จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน กรมบังคับคดี สระบุรี
C แไโ นางฑิฆัมพร  ชาวขมิๅน พยาบาลวชิาชีพชีไยวชาญ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
C แไใ นางสาวนพมาศ    พงษประจักษ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
C แไไ นางพิศมัย    พธิพรรค พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
C แไ5 นางสาวพีรยา  วรากลาง พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
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C แไ6 นางอรทัย    คงพูนทรัพย พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
C แไ็ นางสาวอัญชลี    บุญข้า พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
C แไ่ นางวนีา  ยอดทอง ครูช้านาญการ ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา สระบุรี
C แไ้ นางทับทิม  ปานคะชนทร รองศึกษาธิการจังหวัดสุขทัย ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สุขทัย
C แ5เ นางประทือง  ประสริฐบูรณ นักวิชาการศาสนาช้านาญการ ส้านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ สุพรรณบุรี
C แ5แ นางสาวปารณีย  สุทธินุน พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ กระทรวงสาธารณสุข สุราษฎรธานี
C แ5โ นายประวัติ  เทยกิด รองผูຌอ้านวยการสถานศกึษา ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา สุราษฎรธานี
C แ5ใ นายอภิรัตน  อรรถวทิน นักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวฒันธรรม สุรินทร
C แ5ไ นางพรรณี  ธีระพงษ นิติกร กรมบังคับคดี หนองบัวล้าภู
C แ55 นายสารช  สิทธิชค ครูช้านาญการพิศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปຊ อางทอง
C แ56 นางสุณี  มีสงพราว นักวิชาการงินละบัญชีช้านาญการ กรมบัญชีกลาง อางทอง
C แ5็ นางรุงนภา  สาระนันท พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
C แ5่ นางธญันันท  ศิริธร จຌาพนักงานวทิยาศาสตรการพทย ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
C แ5้ นางสุกัญญา  สูงส ุมาลย พพยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
C แ6เ นายสมศกัด่ิ  ภูมิอมร ทันตพทย็ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
C แ6แ นางศริิมา  ฟองดอกเมຌ จຌาพนักงานธรุการ กรมบัญชีกลาง อุตรดิตถ
C แ6โ นางสาวกาญจนา  ภคพึไงกิจ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรดิตถ
C แ6ใ นางนวลอนงค  พงศนภารักษ นักวิชาการงินละบัญชี กรมบัญชีกลาง อุตรดิตถ
C แ6ไ นายทรรศนิ   พุมสุทัศน จຌาพนักงานการคลัง กรมบัญชีกลาง อุตรดิตถ
C แ65 นางลัดดาวัลย  พวงนาค พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรดิตถ
C แ66 นายปรีชา  การัก ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ อุทัยธานี
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C แ6็ นางยวุดี  วรีะคุณ จຌาพนักงานธรุการอาวุส ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม อุบลราชธานี

C แ6่ นางกิรณา  คุຌมกຌวพรหม สรรพากรพืๅนทีไอุบลราชธานี กรมสรรพากร อุบลราชธานี
C แ6้ นางอุเรวรรณ  พวงสาย฿จ นักวิชาการสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชียง฿หม
C แ็เ นางนลินี  จริญบวรศักดิ่ นักวิชาการกษตร กรมการขຌาว ชียง฿หม
C แ็แ นายนิคม  มะธุ นายชางครืไองกล กรมการขຌาว ชียง฿หม
C แ็โ นางสาวศรีพร  ดชพุทธวัจน พยาบาลวชิาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ชียงราย
C แ็ใ นางสาธินี  ชุติภทัรสกุล จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน กรมศุลกากร ชียงราย
C แ็ไ นางสิริปราง  นันพนัก พยาบาลวชิาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ชียงราย
C แ็5 นางสาวอุษา  คงภกัดี ผูຌอ้านวยการสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน กรมพัฒนาฝมือรงงาน ชียงราย
C แ็6 นายประมิน  พุทธมาตย กษตรอ้าภอมืองลย กรมสงสริมการกษตร ลย
C แ็็ นายณรงคพร    จนการ นักวิชาการสหกรณช้านาญการ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. ลย
C แ็่ นายสมศกัด่ิ  ศรีพล กษตรอ้าภอปากชม กรมสงสริมการกษตร ลย

C แ็้ นายณกรณ  เกรอนุพงษา ผูຌอ้านวยการส้านักงานหมอนเหมฉลิมพระกียรติฯ 
ขต แ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. พร
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N เเแ นายณรงคຏศักดิ่  นรากูล จຌาพนักงานการกษตรอาวุส ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. กระบีไ
N เเโ นางสาวสุดี   กสิคุณ นักวิชาการภาษี กรมสรรพากร กระบีไ
N เเใ นายประศักดิ่  บัณฑุนาค รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท กรุงทพมหานคร
N เเไ นางสาวภา  บุญธรรม นักวิชาการคอมพิวตอรຏ ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงทพมหานคร
N เเ5 นางสาววเิล  ตันตินันทຏธนา ผูຌตรวจราชการกระทรวงการคลงั ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงทพมหานคร
N เเ6 นางฐติิรัตนຏ  สิทธิมารพ จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน กรมบังคับคดี กรุงทพมหานคร
N เเ็ นางสาวกุลภา  พลรัตนຏ นายสัตวพทยຏ ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. กรุงทพมหานคร
N เเ่ นายทรงคุณ  วิญຐูวรรธนຏ นายพทยຏทรงคุณวุฒิ กรมการพทยຏ กรุงทพมหานคร
N เเ้ นายรังสิต  มาศรีจันทรຏ นิติกรช้านาญการพิศษ ส้านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงทพมหานคร
N เแเ นางอัญชิญ  ชัยลຌอรัตนຏ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กรมการพทยຏ กรุงทพมหานคร
N เแแ นางนพมาศ  สุวรรณะ นักวิคราะหຏนยบายละผน กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร กรุงทพมหานคร
N เแโ นางกาญจนา  ชมรุง จຌาพนักงานธรุการช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงทพมหานคร

N เแใ นายจตรายุภนทຏ  ธรรมรักษຏจริญ วิศวกร กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษຏ
พลังงาน กรุงทพมหานคร

N เแไ นายณราวุฒิ  ปຂยชติสกุลชัย ผูຌอ้านวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑຏขຌาว กรมการขຌาว กรุงทพมหานคร
N เแ5 นายศริิชัย  อืๅอบุญกนก ผูຌอ้านวยการ ส้านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณຏ กรุงทพมหานคร
N เแ6 นายดนุชา  สินธวานนทຏ ลขาธิการ กปร. ส้านักงาน กปร. กรุงทพมหานคร
N เแ็ พันอกมนตຏชัย  ชุมนุมนาวิน นายพทยຏ กรมการพทยຏ กรุงทพมหานคร
N เแ่ นางสาวนภาวัลยຏ  ฉัตรนรศรษฐ นักวิชาการตรวจสอบภาย฿นช้านาญการพิศษ กรมทรัพยากรนๅ้า กรุงทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผูຌขຌารวมครงการสริมสรຌางศักยภาพละพัฒนาดุลยภาพของขຌาราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. โ564 หลักสูตรท่ี แ ละ 3 

ิรียงตามจังหวัดที่ปฏิบัติงานี
ไมรวมทดสอบระบบ
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N เแ้ นางประทุม  พลับดง นักจัดการงานทัไวเปช้านาญการ ส้านักลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงทพมหานคร
N เโเ นางสาวสุวด ี ผอง฿ส นักวิชาการงินละบัญชี กรุงทพมหานคร กรุงทพมหานคร
N เโแ นางสาวตวงพร  อินทรชຌาง จຌาพนักงานธรุการ กรมบังคับคดี กรุงทพมหานคร
N เโโ นายสมยศ  สงนิล นักวิชาการปຆาเมຌ กรมอุทยานหงชาติ สัตวຏปຆา ละพันธุຏพืช กรุงทพมหานคร

N เโใ นางมะลิ  พูนลาภทวี นักสืบสวนสอบสวนช้านาญการ ส้านักงานคณะกรรมการปງองกันละ
ปราบปรามยาสพติด กรุงทพมหานคร

N เโไ นางสายพิณ  ภิรมยຏปຑน จຌาพนักงานการงินละบัญชีช้านาญงาน กรมชลประทาน กรุงทพมหานคร
N เโ5 นายศรัณยຏ  วัธนธาดา นักวิชาการกษตรระดับชีไยวชาญ กรมวิชาการกษตร กรุงทพมหานคร
N เโ6 นางสาวอัญชลี  พรประสาทผล นักสังคมสงคราะหຏ กรุงทพมหานคร กรุงทพมหานคร
N เโ็ นางพรทิพา  ยุวบูรณຏ นักวิคราะหຏนยบายละผน ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงทพมหานคร

N เโ่ นางจิตประสาน  พยุงสุวรรณ นักสืบสวนสอบสวนช้านาญการพิศษ ส้านักงานคณะกรรมการปງองกันละ
ปราบปรามยาสพติด กรุงทพมหานคร

N เโ้ นางทิพาภรณຏ  ศรีบ้ารุง นักวิชาการศลุกากร กรมศุลกากร กรุงทพมหานคร
N เใเ นายอภิชาติ  ลาวัณยຏประสริฐ นักวิชาการกษตร กรมการขຌาว กรุงทพมหานคร
N เใแ นายสมหมาย  ตชวาล อธิบดี กรมทรัพยากรธรณี กรุงทพมหานคร
N เใโ นางวเิล  รุจิรัสสวรวงศຏ พยาบาลระดับ 6 หนวยงานอืไน กรุงทพมหานคร
N เใใ นายณรงคຏ  กุลวุฒิพงษຏศักดิ่ นักวิชาการตรวจงนิผนดินช้านาญการ หนวยงานอืไน กรุงทพมหานคร
N เใไ นางเปรมา  บุณยประการ จຌาพนักงานราชทัณฑຏช้านาญงาน กรมราชทัณฑຏ กรุงทพมหานคร
N เใ5 นางพใญข  ศภุณฐาพร ศรษฐกร ส้านักงานศรษฐกิจการกษตร กรุงทพมหานคร

N เใ6 นางสาวชติรักษຏ  ยิไงสรี นักวิคราะหຏนยบายละผนช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตรຏ วิจัยละนวัตกรรม กรุงทพมหานคร

N เใ็ นายชิดศักดิ่  วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน กรุงทพมหานคร
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N เใ่ นางสมจิตตຏ  ราศรีจันทรຏ จຌาหนຌาทีไพยาบาล สภากาชาดเทย กรุงทพมหานคร
N เใ้ นางสุมิตรา  สังขຏทอง จຌาหนຌาทีไพยาบาล สภากาชาดเทย กรุงทพมหานคร
N เไเ นางรัชนีพร  หอมสนิท นักจัดการงานทัไวเป กรมวิทยาศาสตรຏบริการ กรุงทพมหานคร

N เไแ นายติมทรัพยຏ  ตละกุล ผูຌอ้านวยการกองยุทธศาสตรຏการพัฒนาพืๅนทีไ ส้านักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ กรุงทพมหานคร

N เไโ นางอรนุช  วุฒิกรคณารักษຏ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กระทรวงมหาดเทย กรุงทพมหานคร
N เไใ พ.ต.ท.หญิงพรทิพยຏ  ล.วีระพรรค ผูຌอ้านวยการกอง กรมสอบสวนคดีพิศษ กรุงทพมหานคร
N เไไ นางสาวกรรณิกา  จันทนะ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ กรมการพทยຏ กรุงทพมหานคร
N เไ5 นางสาวทิพวรรณ  วงษຏ฿จ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก้าพงพชร
N เไ6 นายวิชัย  ปราสาททอง ผูຌอ้านวยการศนูยຏ กรมวิทยาศาสตรຏการพทยຏ ขอนกน
N เไ็ นางอรทัย  บุญตใม พยาบาลวชิาชีพ กรมอนามัย ขอนกน
N เไ่ นางสุภาภรณຏ  ประจันตะสน พยาบาลวชิาชีพ กรมอนามัย ขอนกน
N เไ้ นางสาวนิตยຏ  สวสัดี พยาบาลวชิาชีพ กรมอนามัย ขอนกน
N เ5เ นายสุชาติ  สุกลนอก นักทัณวิทยาช้านาญการ กรมราชทัณฑຏ จันทบุรี
N เ5แ นายพิชัย   ก พัฒ ตา นักวิคราะหຏ นยบาย ละ ผน ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย จันทบุรี
N เ5โ นายส้ารอง  บุญสงสริม กษตรอ้าภอ กรมสงสริมการกษตร จันทบุรี
N เ5ใ นายกิติศกัดิ่  ชัยสิทธิ่วาทิน นักจัดการงานทัไวเปช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จันทบุรี
N เ5ไ นางจันทิมา  นวลส้าลี นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉะชิงทรา
N เ55 นางอารมภຏ   คงจริญ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉะชิงทรา
N เ56 นางวนัดี  จຌงยอดสุข พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉะชิงทรา
N เ5็ นายสุรพงศຏ  ขวัญพงศຏ นายพทยຏ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉะชิงทรา
N เ5่ นางระพีพร  อารียຏ นายพทยຏชีไยวชาญ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉะชิงทรา
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N เ5้ นายประวิทยຏ  อินทรสุขุม นายพทยຏ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉะชิงทรา
N เ6เ นางรมณ    ตันตภิทัราศิลปຊ นักสังคมสงคราะหຏช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉะชิงทรา
N เ6แ นายวชิระ  ทิพยຏอนทัย นาย ชาง ส้ารวจอาวุส ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. ชัยนาท
N เ6โ นางสมคิด  ดีชัย ครู ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ชัยภมูิ
N เ6ใ นายทนง  พงศຏสมัย ผูຌอ้านวยการรงรียน ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ชัยภมูิ
N เ6ไ นายวิชียร  ขใมทอง จຌาพนักงานอบรมละฝຄกวิชาชีพช้านาญงาน กรมราชทัณฑຏ นครนายก
N เ65 นายเอศูรยຏ  ดีรัตนຏ ทຌองถิไนจังหวัดนครปฐม กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน นครปฐม
N เ66 นายวิรัตนຏ  ยຌมชติ ผูຌอ้านวยการสถาบัน กรมพัฒนาฝมือรงงาน นครปฐม
N เ6็ นายเพฑูยຏ  บุญศรี จຌาพนักงานราชฑัณฑຏช้านาญงาน กระทรวงยติุธรรม นครพนม
N เ6่ นางสุวณัยຏ  ศรีวรมยຏ นักวิชาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ นครพนม
N เ6้ นางสาวกิตติมา  กองมะลิกันกຌว ครูช้านาญการพิศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปຊ นครศรีธรรมราช
N เ็เ นายถวิล  จันทรຏสุรางคຏ จຌาพนักงานอบรมละฝຄกวิชาชีพ กรมราชทัณฑຏ นครศรีธรรมราช
N เ็แ นางหทัยรัตนຏ  หลืองปทุมทอง นักวิชาการอบรมละฝຄกวิชาชีพ กรมราชทัณฑຏ นครศรีธรรมราช
N เ็โ นายวินัย  ลกถวิล จຌาพนักงานราชทัณฑຏ กรมราชทัณฑຏ นครศรีธรรมราช
N เ็ใ นายกฤษณะ  มหากาฬ นักวิชาการอบรมละฝຄกวิชาชีพ กรมราชทัณฑຏ นครศรีธรรมราช
N เ็ไ นางอังคณียຏ  ลาหอารีดิลก นายพทยຏ ่ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครศรีธรรมราช
N เ็5 นางศนิพร  พรมพิทักษຏ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นครสวรรคຏ
N เ็6 นายดิรก  สุวรรณประทีป นายชางทคนิค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นครสวรรคຏ
N เ็็ นางอรพิณ  ทนันขัติ นักวิทยาศาสตรຏการพทยຏช้านาญการพิศษ กรมวิทยาศาสตรຏการพทยຏ นนทบุรี
N เ็่ นางสาวอภิษฎา  รัศมี นักทคนิคการพทยຏ กรมควบคุมรค นนทบุรี
N เ็้ นางสุทธิพร  ทรูยา พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กรมควบคุมรค นนทบุรี
N เ่เ นางสาวณิชาภา  ยนจอหอ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
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N เ่แ นางสาวจินตนา  ดาวรือง พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
N เ่โ นางณัฏฐณิี   ตัณนิติศุภวงษຏ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กรมควบคุมรค นนทบุรี
N เ่ใ นางวนิดา  วนกຌว พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ กรมควบคุมรค นนทบุรี
N เ่ไ นางอ้านวยพร  ชัยมงคล พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ กรมควบคุมรค นนทบุรี
N เ่5 นายประยชนຏ  พใญสุต รองอธิบดี กรมทรัพยຏสินทางปຑญญา นนทบุรี
N เ่6 นางนิภา  อดุลยวัฒนຏ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ กรมควบคุมรค นนทบุรี
N เ่็ นายชาญยุทธ  อຌนอรุณ นักวิชาการพาณิชยຏ ส้านักงานนยบายละยุทธศาสตรຏการคຌา นนทบุรี
N เ่่ นางสุวรรณา  ตระกูลพานิชยຏ จຌาพนักงานการงินละบัญชี กรมราชทัณฑຏ นนทบุรี
N เ่้ นางสาวอัมพร  กิตติสยาม นักวิทศสัมพันธຏ กรมอนามัย นนทบุรี
N เ้เ นางดวงข  พุมพใชร นักวิชาการตรวจสอบภาย฿น กรมราชทัณฑຏ นนทบุรี
N เ้แ นางสาวสุภาวดี  พรหมมา นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย นนทบุรี
N เ้โ นางพใญพิมพຏ  ขันทอง พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ กรมควบคุมรค นนทบุรี
N เ้ใ นางสาวพียงตา  ทิพสนา นักวิชาการภาษีช้านาญการ กรมสรรพากร นนทบุรี
N เ้ไ นางนูรอยดา  สังขຏพิทักษຏ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นราธิวาส
N เ้5 นางจริยา  หอวินิจกุล นักวิชาการสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นราธิวาส
N เ้6 นางสาวจตนา  ยอดอียด พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นราธิวาส
N เ้็ นายธีรวัจนຏ  ปຑญญานะ นักกิจกรรมบ้าบัดช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
N เ้่ นางกฤษณา  มีช้านาญ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
N เ้้ นางพิศ  ศรีประสม พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
N แเเ นางอรพันธຏ  ธรรมทอง พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
N แเแ นางล้าดวน  มะลิซຌอน นักวิทยาศาสตรຏการพทยຏ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
N แเโ นางปรมลดา  มหายศนันทຏ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
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N แเใ นางสาวรืองศิริ  วงศาระ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
N แเไ นางสุนิตรา  ผดุง พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
N แเ5 นายประพันธຏ  ชมนຏยืน นายพทยຏ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาน
N แเ6 นางสาววลิาวัลยຏ  อุดอาจ นักจัดการงานทัไวเปช้านาญการ กรมการจัดหางาน นาน
N แเ็ นายชาติชาย  อารยวงศຏ จัดหางานจังหวัดนาน กรมการจัดหางาน นาน
N แเ่ นางปทิตตา  จิไนจันทรຏ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บึงกาฬ
N แเ้ นางสมปอง  ยกสวัสดิ่ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บึงกาฬ
N แแเ นางจิดาภา  ฿จมะสิทธิ่ จຌาพนักงานขนสงช้านาญงาน กรมการขนสงทางบก บุรีรัมยຏ
N แแแ นายนิพนธຏ  เกรประวศ ผูຌอ้านวยการส้านัก ส้านักงานการตรวจงินผนดิน ปทุมธานี
N แแโ นายอิทธิพล  ผาเพศาล ผูຌอ้านวยการส้านัก กรมปศุสัตวຏ ปทุมธานี
N แแใ นางสาวปຂยะนุช  ปຂยางสุ นักวิชาการรงงานช้านาญการ กรมการจัดหางาน ปทุมธานี
N แแไ นายสมพร  สิงหຏค้าปງอง จຌาพนักงานราชทัณฑຏ กรมราชทัณฑຏ ปทุมธานี
N แแ5 นายสุทพ  มลสวัสดิ่ ทຌองถิไนจังหวัดประจวบคีรีขันธຏ กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน ประจวบคีรีขันธຏ
N แแ6 นายสมภช  พิศาภาคยຏ นักวิชาการปฏิรูปทีไดินช้านาญการพิศษ ส้านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม พระนครศรีอยุธยา
N แแ็ นางสาวกาญจนา  คลิๅงคลຌาย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช้านาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณຏ พระนครศรีอยุธยา
N แแ่ นางอัญชลี  คา้ผุย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช้านาญการพิศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณຏ พระนครศรีอยุธยา
N แแ้ นางสาวจินดา  สถียรุจิกานนทຏ ผูຌอ้านวยการส้านักงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณຏ พระนครศรีอยุธยา
N แโเ นางนวลนตร  ตสุวรรณຏ นักจัดการงานทัไวเป ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. พะยา
N แโแ นางนิตยา  จริญสุขสมบูรณຏ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัทลุง
N แโโ นางราตรี  สุมข้า พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจิตร
N แโใ นางพรพิศ  คงกษม พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจิตร
N แโไ นายอกรัฐ  นาถๅ้าทอง กษตรอ้าภอ กรมสงสริมการกษตร พิจิตร
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N แโ5 นายเพฑูรยຏ  จรรยา นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ยสธร
N แโ6 นายรืไนริง  นุนสง ผูຌบัญชาการรือนจ้า กรมราชทัณฑຏ ยะลา
N แโ็ นางนิภาวรรณຏ  รัมภารัตนຏ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยอง
N แโ่ นางวนัดี  ยຌมสังขຏ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยอง
N แโ้ นางสม฿จ  อินทรຏปรุง พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แใเ นางศริิพจนຏ  ตัณฑิกุล พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แใแ นางสาวธนัยธรณຏ   ทียมทากิด พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แใโ นางวรรณพใญ  สุวรรณสิทธิ่ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แใใ นายทียม  สีบุบผา จຌาพนักงานธรุการช้านายงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แใไ นายประยุทธ  นงคຏนวล ชางภาพการพทยຏช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แใ5 นางราตรี  ปງอมชียงพิณ จຌาพนักงานวทิยาศาสตรຏการพทยຏช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แใ6 นางศภุวรรณ  จันทรຏนຌอย จຌาพนักงานวทิยาศาสตรຏการพทยຏช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แใ็ นางพใญรุง  ออนละมูล พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แใ่ นางวนิดา  จิรนาทดิลก พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แใ้ นางชลาทิพยຏ  พริดพริๅง จຌาพนักงานวชกรรมฟนฟูช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แไเ นางสาวสริมสุข  คณุารัตนຏ นักรังสีการพทยຏช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แไแ นางสาวทัศนียຏ  อรรถนิศา จຌาพนักงานวชสถิติช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แไโ นายมานิตยຏ  ปງอมชียงพิณ จຌาพนักงานวทิยาศาสตรຏการพทยຏช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แไใ นายพิชียร  วุฒิสถิรภญิญ ผูຌอ้านวยการรงพยาบาลราชบุรี ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แไไ นางนพมาศ  สุทธิวิรัช พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แไ5 นางทิพวรรณ  พุทธิจักรรักษา นักจัดการงาานทัไวเปช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แไ6 นายสุรชัย  กียรติชัยพิพัฒนຏ นายพทยຏชีไยวชาญ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
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N แไ็ นางผองพักตรຏ  ชูศรี พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แไ่ นางพรศริิ  ศรมยุรา พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แไ้ นายยคา  มหาเชย นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แ5เ นางสรัญญา  สุวรรณะ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แ5แ นายพรทพ  ฿จดี นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชบุรี
N แ5โ นางปรานอม  ทียมทัน จຌาพนักงานวทิยาศาสตรຏการพทยຏ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี
N แ5ใ นายสุรชัย  ตัๅงติรวัฒนຏ นายพทยຏ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี
N แ5ไ นางทัศนียຏ  ฉวี พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี
N แ55 นางวเลรัตนຏ  หຌวยธาร พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี
N แ56 นางบุบผา  มกขาว พทยຏผนเทย ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี
N แ5็ นางอรวรรณ  วงษຏกลอม ภชนากร ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี
N แ5่ นางสมหวัง  รจนะ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี
N แ5้ นางสาวปราณี  ศรีวงษຏ นักวิชาการพัสดุช้านาญการ กรมชลประทาน ล้าปาง

N แ6เ นางยาวภา  ตຌาชัยภูมิ ผูຌอ้านวยการศนูยຏวจิัยละพัฒนาการกษตร
ล้าปาง กรมวิชาการกษตร ล้าปาง

N แ6แ นายถาวร  ผิวณร นักวิชาการรงงานช้านาญการ กรมการจัดหางาน ล้าปาง
N แ6โ นางณิชาพร  วงศຏธานี นักวิชาการสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ล้าปาง
N แ6ใ นางจารุณี  ลใกวรกุล นายพทยຏชีไยวชาญ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สกลนคร
N แ6ไ นางจันทรา  ทิพยຏสุวรรณ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สกลนคร
N แ65 นางจรัสสง  นวานุช พยาบาลวชิาชีพช้านาญการพิศษ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สกลนคร
N แ66 นางจียมจิตร  พฤกษศรี จຌาพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สงขลา
N แ6็ นางวฒันา  ศิริวัฒนຏ จຌาพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สงขลา
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N แ6่ นายบุญลิศ  พูลทอง นักวิชาการพัฒนาฝมือรงงานช้านาญการพิศษ กรมพัฒนาฝมือรงงาน สมุทรปราการ
N แ6้ นางอารียຏ  ชยาธารรักษຏ นักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร สมุทรสงคราม
N แ็เ นางสุดาพร  ข้าสาคร นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง สมุทรสงคราม
N แ็แ นางสาวณัฐกานตຏ  จริญสม พทยຏผนเทย ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
N แ็โ นางมณี  ศรีผือก จຌาพนักงานวทิยาศาสตรຏการพทยຏ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
N แ็ใ นางสาวศภุสิรา  รจนຏกียรติอริยะ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
N แ็ไ นางนฤมนตຏ   จมปຑญญา จຌาพนักงานการงินละบัญชีช้านาญงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
N แ็5 นางสาวมาลี  จันทรຏล้าภู จຌาพนักงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
N แ็6 นางบัวผัน  พันทวี หัวหนຌาส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณຏสระบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณຏ สระบุรี
N แ็็ นางสาวมาลี  มีปງน พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
N แ็่ นางจียมจิตตຏ  ฉลิมชุติดช พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
N แ็้ นางกาญจนา  สรรพคุณ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
N แ่เ นางอัญชลี  ญาณสุภาพ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สระบุรี
N แ่แ นางวภิาดา  บุญนาค พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สิงหຏบุรี
N แ่โ นางพิมพຏรัตนຏ  พฤกษຏชาติศิริ พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุขทัย
N แ่ใ นายวิชาญ  จຌอยสีดา นายชางยธาอาวุส กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย สุพรรณบุรี
N แ่ไ นางสาววาสนา  เขกຌว ประชาสัมพันธຏจังหวัดสุพรรณบุรี ส้านักนายกรัฐมนตรี สุพรรณบุรี
N แ่5 นายสรี  นิติราษฎรຏ  จันทรຏดี จຌาพนักงานสงสริมการปกครองทຌองถิไน ส้านักงานรัฐมนตรี ู มท. สุพรรณบุรี
N แ่6 นางรุงระวี  ขวัญกຌว พยาบาลวชิาชีพช้านาญการ กระทรวงสาธารณสุข สุราษฎรຏธานี
N แ่็ นางมธพิมุกตຏ  ชมบุญ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุราษฎรຏธานี
N แ่่ นางสาววจิิตรพรรณ  กิรวาที พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุราษฎรຏธานี
N แ่้ นางพรรณี  ศรีทองกุล พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุราษฎรຏธานี
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N แ้เ นางจิรา  ราชดิม พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุราษฎรຏธานี
N แ้แ นายนุกูล  พธิ่พชร นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิศษ กรมสรรพสามิต สุราษฎรຏธานี
N แ้โ นางบุณฑริกา  พิไมทรัพยຏ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุรินทรຏ
N แ้ใ นายอกราช  งามข้า นายชางยธา กรมยธาธิการละผังมือง หนองบัวล้าภู
N แ้ไ นายวิชญຏพงศຏ  สยมภกูลาง นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการ กรมสรรพสามิต หนองบัวล้าภู
N แ้5 นายสุรพงษຏ  นรนทรຏพิทักษຏ นายพทยຏ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
N แ้6 นางสุดาทิพยຏ  จรัสพินิจ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
N แ้็ นางวภิาพร  ณรงคຏพันธຏ นักจัดการงานทัไวเป ส้านักงานรัฐมนตรี ู กษ. อุดรธานี
N แ้่ นางศภุนุช  คนืประคอง พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรดิตถຏ
N แ้้ นางยาวลักษณຏ  จุลกตุ พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรดิตถຏ
N โเเ นายอดิศร  หอมทอง จຌาพนักงานธรุการ ส้านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณຏ อุบลราชธานี
N โเแ นายกมล  ฝอยหิรัญ ผูຌอ้านวยการ กรมวิทยาศาสตรຏการพทยຏ อุบลราชธานี
N โเโ นายธีรຏรรัฐ  เชยทพ ผูຌอ้านวยการสถานีพัฒนาทีไดินชียง฿หม กรมพัฒนาทีไดิน ชียง฿หม
N โเใ นายภริมยຏ  จีไยสมบุญ นักสงสริมการปกครองทຌองถิไน กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน ชียง฿หม
N โเไ นางลออ  ศรีสุวรรณ จຌาพนักงานราชทัณฑຏ กรมราชทัณฑຏ ชียง฿หม
N โเ5 นายสมจิต  บูรณจิตรຏ จຌาพนักงานราชทัณฑຏช้านาญงาน กรมราชทัณฑຏ ชียง฿หม
N โเ6 นายอุทัย  หอมนาน พัฒนาการจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน ชียงราย
N โเ็ นางสาวกาญจนา  ยงัคง จຌาพนักงานสงสริมการปกครองทຌองถิไน กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน พชรบูรณຏ
N โเ่ นางฉัตรพร  หัตถกรรม พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลย
N โเ้ นางนิตยา  หาญหนองวง จຌาพนักงานวชกรรมฟนฟู ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลย
N โแเ นางรัตนຏติยา  สันติสถาพร พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลย
N โแแ นางอัจนา  ทุยทรัพยຏ ผูຌบัญชาการรือนจ้าจังหวัดลย กรมราชทัณฑຏ ลย
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รหัสประจําตัว ชื่อ ู นามสกุล ชื่อตําหนง สวนราชการ จังหวัดที่ปฏบิัติงาน

ไมรวมทดสอบระบบ

N โแโ นายทรงพุฒิ  ชรินทรຏ ผูຌอ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ส้านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ ลย
N โแใ นางวษมล  มณีสุต สวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดลย กระทรวงรงงาน ลย
N โแไ นางปຂยนันทຏ  เพเทย พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลย
N โแ5 นางสาวราศี  คันธีสาร พยาบาลวชิาชีพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มฮองสอน
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