
1 

 

 
 

ประกาศสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล 

ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบข้อเขียน  
ชั้นคุณวุฒิ 3, 4, 5 และ 6 รอบสอบ 1/2564 ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบ
ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2564 ศูนย์สอบสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยเปิดรับสมัครสอบ ชั้นคุณวุฒิ 3, 4, 5 และ 6 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 
2564 นั้น  
 สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมี ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล   
 

คุณวุฒิชั้น 3 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
 คุณวุฒิชั้น 4 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 คุณวุฒิชั้น 5 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 คุณวุฒิชั้น 6 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1/2564    
ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
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ก าหนดการในการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมและรับบัตรประจ าตัวสอบ  
วัน เวลา กิจกรรม 

2 เม.ย. 64 11.30 - 13.00 น.  ผู้เข้าสอบทุกคน ส่งเอกสารเพ่ิมเติมและแฟ้มสะสมผลงาน 2 ชุด พร้อมใบสมัคร
ฉบับจริง ที่  จุดรับเอกสาร หน้าห้องสอบ  

(ห้อง 3001 และ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์) 
 ผู้เข้าสอบทุกคนที่ ส่งเอกสารและด าเนินการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมกับเจ้าหน้าที่แล้ว   
ลงทะเบียนแสดงตัว และ รับบัตรประจ าตัวสอบ ที่ จุดลงทะเบียน หน้าห้องสอบ  
หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง  

1) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีการระบุ 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
(แยกต่างหากจากชุดใบสมัคร) 

13.00 - 13.15 น. ผู้เข้าสอบที่รับบัตรประจ าตัวสอบแล้ว เข้าประจ าที่นั่งสอบ 

 
ก าหนดการสอบข้อเขียน 
  การสอบข้อเขียน มีข้ึน ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ตั้งแต่ เวลา 13.30 – 16.50 น. 
 สถานที่สอบ  
  ห้อง 3001 และ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

วัน เวลา กิจกรรม 
2 เม.ย. 64 13.15 - 13.30 น. ประธานสอบข้อเขียนเปิดการสอบอย่างเป็นทางการ  

เจ้าหน้าที่คุมสอบชี้แจง และ อธิบายแนวทางปฏิบัติในการสอบ 
13.30 - 14.30 น. สอบหมวดวิชา  HR Concept & Strategy  (วิชาทั่วไป) 
14.30 - 14.40 น. พักเบรค  10 นาที 
14.40 - 15.40 น. สอบหมวดวิชา Professional Practices  (วิชาทั่วไป) 
15.40 - 15.50 น. พักเบรค  10 นาที 
15.50 - 16.50 น. สอบหมวดวิชา  HR Expertise  (วิชาเฉพาะสาขา) 

 
ผู้สมัครสอบชั้นคุณวุฒิ 6 
 ไม่มีการสอบข้อเขียน (ส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและแบบฟอร์มแฟ้ม
สะสมผลงานพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน จ านวน 2 Copy ที่หน้าห้องสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 
2564) 
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ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม
ระเบียบ  ดังนี้  

1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็น
สุภาพชน 

2) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

3) ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวัน
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได ้

4) การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
   4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
   4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ

ประเมินโดยเคร่งครัด 
   4.4 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็น

เวลา 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
       4.5 ภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบแต่ละหมวดวิชาจะออกจากห้องสอบ

ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
     4.6  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามชั้นคุณวุฒิที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด

ใน   ตารางสอบ  
     4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ

สมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับหมวดวิชานั้น 
     4.8  เขียนชื่อ  -  นามสกุล คุณวุฒิที่สอบ และ เลขประจ าตัวสอบเฉพาะในส่วนที่ก าหนดให้เท่านั้น 
      4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออก

จาก ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
     4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการ                           
        4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่

คณะกรรมการหรือ  เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น 
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        4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบจะต้อง
หยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต
แล้ว 

        4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ  
         4.14  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือ

พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการ
สอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

          4.15 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

   
 

                                        นายพิบูลย์  ธาระพุทธิ 
                                         ประธานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธสิอบข้อเขียนเพ่ือ ประเมินสมรรถนะบุคคล 

ตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล 
คุณวุฒิชั้น 3, 4, 5 และ 6 
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รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล  คุณวุฒิชั้น 3  
 

เลขประจ ำตัว
สอบ 

ช่ือ สำขำ ผลกำรพจิำรณำใบสมัคร 

6401030001 นายธีระวฒัน์ ชาลือ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030002 นางสาวรววีรรณ พุทธิวฒัน์ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030003 นางสาวชลิดา การิสุข สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030004 นางสาวกญัญาพร เลิศสัมมาประสิทธ์ิ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030005 นางสาวมติมา อกัษรสิทธ์ิ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030006 นางสาวจิรารัตน์ บุญถนอม สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030007 นางสาวนยัน์ปพร เกิดพร สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030008 นางสาววศมณ เจียมประดิษฐ์ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030009 นางสาววฑิดี  ระนาดเสนาะ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030010 นางมธุรส ชาญประไพ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030011 นางสาวนนัทิดา  เรือนนอ้ย สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030012 นางอญัชนา  เบญจตานนท ์ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030013 นางสาววราภรณ์ ภกัดีวงษ ์ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน  

6401030014 นางสาววารินทร์ มณีกาศ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน  

6401030015 นางสาวธนิดา กนัทะจนัทร์ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน  
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เลขประจ ำตัว
สอบ 

ช่ือ สำขำ ผลกำรพจิำรณำใบสมัคร 

6401030016 นางสาววภิาวรรณ รณภพรัตนกุล สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030017 นางสาวดรุณี ศรีโภคา สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030018 นายปวเรศร์ ด่านไพบูลย ์ บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030019 นางสาวณิชาภทัร ทองทา บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030020 นางสาวแสงเดือน แสงมาลา บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030021 นางสาววรรณวชินี ถนอมชาติ บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030022 นางสาวนนัทิยา โหมดศิริ บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030023 นางอนญัญา ชูพงศไ์พโรจน์ บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030024 นางสาวปรีญาลกัษณ์ เหมืองหมอ้ พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030025 นางสาวปาจรีย ์โหรชยัยะ พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030026 นายกรชวลั ทวชียั พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030027 นางสาววราภรณ์ แสงบุญ พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030028 นางราวลัย ์ฮวบเจริญ พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030029 นายนฐัพงค ์ ค  ามาเมือง พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030030 นายกลยทุธ์ ศรีนิลปกรณ์ พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030031 นางสาวลลิตา ละเลิง พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030032 นางสาววนัเพญ็ จินาเพศ พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
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เลขประจ ำตัว
สอบ 

ช่ือ สำขำ ผลกำรพจิำรณำใบสมัคร 

6401030033 นางสาววาศิณี พรหมช่วย เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030034 นางสาวศุภางคณา ชุมพล เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030035 นายตติยภทัร์ ปิติเศรษฐพนัธ์ุ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030036 นายบริรักษ ์นาใหผ้ล เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030037 นางสาวชวนพิศ เพียผาบ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030038 นายจตุรวธิ ไชยพิพฒันกิจ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030039 นางสาวอรพรรณ สุดแกว้ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030040 นางสาวนพวรรณ สุวรรณจินดา เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030041 นางสาวกนกวรรณ ญาณวาโร เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030042 นางสาวกชกร รักบุญส่ง เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030043 นายปวรีชยั ประสาทอาภรณ์ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030044 นายมารุต คณะทอง เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030045 นางสาวจนัทร์จิรา จนัทร์ทุ่ง เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030046 วา่ท่ี ร.ต.หญิง รังสิมาลิน หวงัศิริ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030047 นางสาววชิราภรณ์ ศิริปัญจนะ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030048 นางสาวกนัตก์ว ี อินทโชติ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401030049 นายพิชญุตม ์ภทัรอาภากร เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
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เลขประจ ำตัว
สอบ 

ช่ือ สำขำ ผลกำรพจิำรณำใบสมัคร 

6401040001 นายจีรพงษ ์พิทกัษ ์ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040002 นางพิมลพชัร เลิศลกัษณะโสภณ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040003 นางธนนัพชัญ ์เลาหรัชตธานินทร์ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040004 นายณฏัฐธ์นิน สุทธิธรรมเกษม สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040005 นางสาวนิดา บุญมี สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040006 นายธีรนยั ทองขาวบวั บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040007 นายเสกสม จิรวรรณสกุล บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040008 นายศุภดิฐ สุขแสวง บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040009 นางวภิาภรณ์ สาลีพิมล บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040010 นางสาววภิาพร อุปถมัชาติ บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040011 นางปวณีา กาญจนษัฐิติ พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040012 นางสาวพนิดา  มอญถมยา พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040013 นางสาวชญานิศ คเชนทร พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040014 นางสาวรัชฎากร เอ่ียมอ าไพ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040015 นางสาวศุภนิตย ์ทะอินตา เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
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เลขประจ ำตัว
สอบ 

ช่ือ สำขำ ผลกำรพจิำรณำใบสมัคร 

6401040016 นางปัทมา บุญเกียรติ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040017 นางสาวปัทว ีอุบลรัตน์ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040018 นางสาวณฐัสุพา โพธิประสาท เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040019 นางสาวพชัริดา เอ่ียมสุนทรชยั เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040020 นายกิตติ พลบัศิริ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040021 นางสาวภสัราภรณ์ แหนบนาค เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040022 นายพิชิตชยั ใบสุวรรณ วางแผนอตัราก าลงั มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040023 นางสาวกนกชญา ทชัชกรธนชนม ์ บริหารความกา้วหนา้ในสายอาชีพ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040024 นางสมฤดี สาโมลี บริหารความกา้วหนา้ในสายอาชีพ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040025 นางสาวณฐัธยาน์  เนาวรุ่์งโรจน์ บริหารความกา้วหนา้ในสายอาชีพ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040026 นางสาวหทยัรัตน์  จิรรวมแสง บริหารความกา้วหนา้ในสายอาชีพ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040027 นางสาวน ้าทิพย ์กอนนัทา บริหารความกา้วหนา้ในสายอาชีพ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040028 นายธนวฒัน์ สกุณาธวงศ์ พฒันาองคก์าร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040029 นางสาวธิติญา ศรีเทพ พฒันาองคก์าร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040030 นางสาวอรนิภา นิยมสถาปัตย ์ พฒันาองคก์าร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040031 นางสาวณฐัธิดา  ออมสิน พฒันาองคก์าร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401040032 นางสาวปถิตา ชูพนัธ์ดิลก พฒันาองคก์าร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
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เลขประจ ำตัว
สอบ 

ช่ือ สำขำ ผลกำรพจิำรณำใบสมัคร 

6401040033 นางสาววรัญญา นาถึง พฒันาองคก์าร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
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สอบ 

ช่ือ สำขำ ผลกำรพจิำรณำใบสมัคร 

6401050001 นางบุสฎี ศุภชยัภิญโญ บริหารงานบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401050002 นายสรวศิ ก่ิงโก ้ บริหารงานบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401050003 นายภูริต สิทธิสกุลเดช บริหารงานบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401050004 นายนิกรณ์  ณ ล าพูน บริหารงานบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401050005 นางสาวผกายวรรณ ไทยค า บริหารงานบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
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เลขประจ ำตัว
สอบ 

ช่ือ สำขำ ผลกำรพจิำรณำใบสมัคร 

6401060001 นางบุษรา ดิษเทศ บริหารงานบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401060002 นางสาวปิยภทัร นิงสานนท์ บริหารงานบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6401060003 นางสาวดวงใจ ถนอมชาติ บริหารงานบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน  

 


