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3. ต าแหน่งเจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขประจ าตัวสอบ

650300001 นางสาว นาตาชา เวยีงนาค
650300002 นาง จดิาภา ธรรมสรางกูร
650300003 นางสาว กันต์ชนิกา แก้วประพันธ์
650300004 นางสาว อรณิชา อินทฤทธิ์
650300005 นาง สายชล จัน่เพชร
650300006 นางสาว จรยิา ค าคม
650300007 นางสาว ธนัยภัทร์ มีแตร
650300008 นางสาว นรศิรา ประมวลการ
650300009 นางสาว ญาณิศา ล่องอ่ิม
650300010 นางสาว ภัทรา ขันค านันต๊ะ
650300011 นางสาว สุสุมา สายะสิต
650300012 นางสาว สุภาวรรณ บุญน า
650300013 นางสาว รตัติกาล นวลใส
650300014 นางสาว พรธนา พรมหาชยั
650300015 นางสาว มาลัย นิจศุกร์
650300016 นางสาว รตัติกา เพ็งปาน
650300017 นางสาว เมษา เจรญิศร ี
650300018 นาง อิสรยี์ สิงห์ค า
650300019 นางสาว อาลิษา ทศพร
650300020 นางสาว สุธดิา วุฒิเดช
650300021 นาง สิรวิัลย์ ชืน่วัฒนกุลชยั
650300022 นาง ลักขณาวดี คงคานนท์
650300023 นางสาว เรณุกา ปานแจม่
650300024 นาย กิตติพงศ์ ตันตินราศักด์ิ
650300025 นางสาว ชอ่ผกา แซด่่าน

รายชือ่ผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารบัราชการ
ในต าแหน่งนักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ต าแหน่งนายชา่งโยธาปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งเจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน และต าแหน่งเจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏิบัติงาน

 สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ชือ่ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่             สิงหาคม พ.ศ. 2565)

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.30 น.
ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร ์รงัสิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์รงัสิต  

ถนนพหลโยธนิ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 
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เลขประจ าตัวสอบ ชือ่ - สกุล
650300026 นางสาว กุลธดิา น้อยมาลัย
650300027 นางสาว สุกัญญา ปญัจะโรจน์
650300028 นางสาว แสงระว ี แก้ววเิศษ
650300029 นางสาว กฤษณิญา มูลธทิา
650300030 นางสาว ธญัธรณ์ อุดวงค์
650300031 นางสาว อนัญญา บัวฝรัง่
650300032 นาย ฤทธิ์ โพธิภ์า
650300033 นาง อรวรรณ ไชยนิเวศน์
650300034 นางสาว จุรพีร วรรณเลิศ
650300035 นางสาว ชญาภา ศรอิีนทร ์
650300036 นางสาว ภัทราวดี ศรมีงคล
650300037 นางสาว ณัฐรดา จนัทรมี์ศร ี
650300038 นางสาว นิภาภรณ์ โคตะมา
650300039 นาย อรรถสิทธิ์ ล่องโลด
650300040 นางสาว สิรนิทรา ประกอบธรรม
650300041 นางสาว เพชรรตัน์ พรมดี
650300042 นางสาว พนิดา จอ้ยแพง
650300043 นางสาว ธดิารตัน์ เพียรด า
650300044 นางสาว เกศรนิทร์ กลัดกุ่ม
650300045 นางสาว ปทัมา เปยีปองวทิย์
650300046 นางสาว จารุวรรณ ปโิย
650300047 นาย เทวทอง ผ่องรุง่โรจน์
650300048 นางสาว ชนัฎลดา วงศ์เพชร
650300049 นางสาว นฤมล สายน้าเยน็
650300050 นางสาว ซอฟี บิลหลี
650300051 นาย ทนงศักด์ิ สิงห์สีโว
650300052 นาง จนิตนา โสภา
650300053 นางสาว ภรณ์หทยัวรรณ์ พลายมี
650300054 นางสาว เบญจพร นาทราย
650300055 นางสาว ขนิษฐา สถิตชยั
650300056 นาง ธนัยนันท์ ชืน่นุติมงคล
650300057 นางสาว วลิาสินี ทพิยช์าญ
650300058 นางสาว รศัมีแข ทองที
650300059 นางสาว จนิตนา พงษ์ประดิษฐ์
650300060 นางสาว นัทธมน กันธยิะ
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เลขประจ าตัวสอบ ชือ่ - สกุล
650300061 นางสาว กัลยาณี นันต์จนัทกึ
650300062 นางสาว อิศรยิา ศรมีงคล
650300063 นาง อณัญญา ไชยวงศ์
650300064 นางสาว สุจติรา ทองอ่ิม
650300065 นางสาว พูลศร ี วชริถาวรชยั
650300066 นาย วรีะ กล่ินทอง
650300067 นางสาว ศิรลัิกษณ์ ปานทอง
650300068 นางสาว กุหลาบ วญิญา
650300069 นางสาว ไพลิน อ่ิมสอาด
650300070 นางสาว ชยัรมัภา ยาทมุานนท์
650300071 นาย จกัร ี สารกัษ์
650300072 นางสาว สายจติ อ่อนโอก
650300073 นางสาว นฤมล จนัทรห์อม
650300074 นางสาว พัชรนิทร์ ปญัญาบุญ
650300075 นางสาว ฤทยัรตัน์ เหลืองทพิากร
650300076 นางสาว เสรมิจติร  พิมโคตร
650300077 นางสาว นุชจริาพร จนัทรแ์สง
650300078 นางสาว ฐติิมา จนัทรเ์พ็ง
650300079 นางสาว วลัยพร นาครนิทร์
650300080 นางสาว ลดาวัลย์ ลาโบ๊ะ
650300081 นางสาว อรพินธ์ พวงทอง
650300082 นาย วรุิตต์ ทองศร ี
650300083 นาย วุฒิพล เทยีมสอาด
650300084 นาย วรีะวงศ์ รตันจงจรสั
650300085 นางสาว ทพิวรรณ ประเสรฐิ
650300086 นางสาว ชนิสรา บุษราคัมวดี
650300087 นางสาว พัชรยิา ถิตยพิ์พิธ
650300088 นางสาว กรวรรณ สุวรรณค า
650300089 นางสาว นงนุช ประภัยภักด์ิ
650300090 นางสาว ศิรพิร ม่วงสะอาด
650300091 นางสาว กาญจนา นิจจอหอ
650300092 นางสาว สุภาพร เพียงจนัทร์
650300093 นางสาว กฤษณา สุขวาจา
650300094 นางสาว รชาดา เหลืองวลัิย
650300095 นางสาว นิตยา บุญทองเนียม
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เลขประจ าตัวสอบ ชือ่ - สกุล
650300096 นางสาว ปทัมาภรณ์ บุญคง
650300097 นางสาว นาตยา ศรแีปงวงค์
650300098 นางสาว ขนิษฐา พ่วงสาย
650300099 นางสาว วรินิทรร์พี ค าอ่อน
650300100 นาย กันตพัฒน์ ฉลาดดี
650300101 นางสาว นัจรนิทร์ ปนสุวรรณ
650300102 นางสาว นวลอนงค์ ศรมีหานะ
650300103 นางสาว อมรรตัน์ จงมีชยั
650300104 นาย วธนิน หัวดอน
650300105 นางสาว วัลภรณ์ ทาขาว
650300106 นางสาว ชวนพิศ เปรมเจยีม
650300107 นางสาว วลัยลดา สุขเจรญิ
650300108 นางสาว ภัคจริา ทองมา
650300109 นางสาว ชนกชญา แซเ่ล้า
650300110 นาย เฉลิม มะณี
650300111 นางสาว อุไรรกัษ์ สุดาชม
650300112 นางสาว จนัทรเ์พ็ญ บุญมาสัย
650300113 นางสาว ภัทรมาส มูนศร ี
650300114 นางสาว พรนิภา อาศัย
650300115 นางสาว สุจติรา แก้ววงศา
650300116 นางสาว ศรญัญา วเิศษไพบูลย์
650300117 นางสาว ธดิารตัน์ มีแก้ว
650300118 นางสาว ลภัสรดา ชุมพินิจ
650300119 นาย ศักด์ิปาณัสม์ อนุจนัทร์
650300120 นาย อากาศ ภาษีสวัสด์ิ
650300121 นางสาว สุดารตัน์ เรอืนอินทร์
650300122 นางสาว กานดา เฉิดจงัหรดี
650300123 นางสาว กรณิกา อยู่เปี่ ยม
650300124 นางสาว ขนิษฐา ฉาวกระโทก
650300125 นางสาว สุณีพร ฉัตรวไิลลักษณ์
650300126 นาง อภิสรา สุกใส
650300127 นางสาว กุลรตัน์ ทองกา
650300128 นางสาว ชนันท์ สิงห์หาญ
650300129 นางสาว อารสิา คาดค าฟู
650300130 นางสาว ศยามล วรรณดิษฐ
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เลขประจ าตัวสอบ ชือ่ - สกุล
650300131 นาย อภิรกัษ์ ชาติสุทธิ
650300132 นาง นุชนาถ ไชยโคตร
650300133 นางสาว จริาพร จนัทรส์ถิตย์
650300134 นาย เดะลี โตะตาหยง
650300135 นาง ขวัญรตัน์ ตันติยศุภวงศ์
650300136 นางสาว ธญัญรศัม์ เกิดเกษม
650300137 นาย ธณพล ศรสีว่าง
650300138 นางสาว ฐติาภา สุวรรณ
650300139 นาย จริฏัฐ์ ลิมประไพ
650300140 นางสาว ประภัสสร นิจภักดี
650300141 นาย นิฮัมดัน เลาะนะ
650300142 นางสาว ปรศินา เนืองแก้ว
650300143 นาง รตัยา ใจอุ่น
650300144 นาง สุวรรณา ชัง่ทอง
650300145 นางสาว เสาวพัตร สอดจนัทร์
650300146 นาย สมใจ ฮดบุญเรอืง
650300147 นาง มยุร ี ฤกษ์สังเกตุ
650300148 นางสาว นภาภรณ์ ศิรพัินธุ์
650300149 นางสาว อรสิา สมบุญ
650300150 นางสาว ศศิศุภา ฤทธาภิรมย์
650300151 นางสาว ปยิากร บุญเพ็ง
650300152 นางสาว ศษิวดี พิมลพันธุ์
650300153 นาย ฉัตรพงษ์ ไพจติร
650300154 นางสาว อุดมสิน อ าข า
650300155 นางสาว รญิญารตัน์ ศิระสกุลลักษณ์
650300156 นางสาว อุทมุพร แสงตามี
650300157 นางสาว อรทดิา วงษ์สกุลไทย
650300158 นางสาว สิรพัิชญ์ ด่างเหลา
650300159 นางสาว ซอฟียะห์ เตะหมัดมะ
650300160 นางสาว ปยิวรรณ สาหรา่ย
650300161 นางสาว ธญัรตัน์ เกิดศักด์ิ ณ แวงน้อย
650300162 นางสาว อรุณวตร ี พรมเนตร
650300163 นางสาว นวนันท์ ดังสีสัตย์
650300164 นางสาว ปยิธดิา เตจะ๊นา
650300165 นางสาว โชติกา วัชรกรบวรกุล
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เลขประจ าตัวสอบ ชือ่ - สกุล
650300166 นาง สารภี แก้ววมิล
650300167 นาย ธรีะพงษ์ ดาวเรอืง
650300168 นางสาว เมวรนิทร์ กิจวุน่เจรญิ
650300169 นางสาว รุง่นภา ศรวีชิยั
650300170 นางสาว ธนพร ยิ้มศรไีส
650300171 นางสาว นุชนาฏ ภู่ระหงษ์
650300172 นางสาว บวรลักษณ์ วงค์แก่นจนัทร์
650300173 นางสาว ศิรนิยา วงศ์ตระกูลสุขดี
650300174 นางสาว ภัทรม์นต์ ถ้าเจรญิ
650300175 นางสาว เยาวนุช พลเอน
650300176 นางสาว ปิ่ นธารา สมบูรณ์
650300177 นางสาว บุศรา วารนิทร์
650300178 นางสาว วนัชพรรณ เหตุทอง
650300179 นางสาว ณัฐสุรางค์ พงษ์สุวรรณ์
650300180 นางสาว ประภาพร พงษ์ภมร
650300181 นาง ทศันียา อ่อนน้อม
650300182 นางสาว อรอุมา ปกัศรสิีงห์
650300183 นางสาว สญาวฎี สิทธิ
650300184 นางสาว แวนูร ี แวดาโอ๊ะ
650300185 นางสาว ฐยากมน วันทาวงศ์
650300186 นางสาว ปานทพิย์ อุทมุ
650300187 นางสาว ลัดดาวัลย์ มุขขันธ์
650300188 นางสาว กาญจน์โชติกา เอมณรดา
650300189 นาย ก าชยั ชูแก้ว
650300190 นางสาว ภาวณีิ คานกระโทก
650300191 นางสาว ศิรกิร เล่ือนสกุล
650300192 นางสาว ปารชิาติ สัตบุรุษ
650300193 นางสาว ศิรพิร มุสิกพันธุ์
650300194 นาย ชนะนันต์ กล่ินศรสุีข
650300195 นางสาว ศุภรตัน์ จนีสมทรง
650300196 นาย เอนก จอมทพิย์
650300197 นางสาว ทพิวรรณ รกัษาพล
650300198 นาย พงษ์สัญญ์ บุญไพโรจน์
650300199 นางสาว จติรอารยี์ เพ็ชรศร ี
650300200 นางสาว ศุภรา  ศรสิีรริตันากร
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เลขประจ าตัวสอบ ชือ่ - สกุล
650300201 นาง ปาหนัน เพชรสีเงนิ
650300202 นาง สุพรรณี พรวรวัฒน์
650300203 นางสาว พิชชาภา เคหะฐาน
650300204 นางสาว ประภาพร ศรสีถาน
650300205 นางสาว ภัทรวรรณ ปากคีบทอง
650300206 นางสาว พัชรดิา ยนัตะกนก
650300207 นางสาว อัญชลี ชยัประเดิมศักด์ิ
650300208 นางสาว สุภาภรณ์ นาคเกตุ
650300209 นาง พิกุลทอง เหล็กยงั
650300210 นางสาว ธารา โยธาขันธ์
650300211 นางสาว ศิวภรณ์ รุง่สว่าง
650300212 นางสาว จงรกัษ์ เวฬุวนารกัษ์
650300213 นางสาว จรสัศร ี ศิรปิระสพ
650300214 นางสาว นันณภัชสรณ์ ถาวร
650300215 นาย อุกฤษ ดวงวงษา
650300216 นาง แววตา พฤฒปภพ
650300217 นางสาว วชิยา วนิิจสร
650300218 นางสาว อินทริา สัญวงษ์
650300219 นางสาว ศศิธร หมื่นบวร
650300220 นางสาว ร ุ่งฤดี สมนึก
650300221 นางสาว เขมจริา วงศ์เครอืสอน
650300222 นาง อัญชญั สุวรรณรนิทร์
650300223 นาย เจษฎากร ยศตีนเทยีน
650300224 นางสาว พรพิมล หม่ืนพันธ์
650300225 นาง สุดารตัน์ คงแก้ว
650300226 นางสาว เพ็ญนภา หมุนเกตุ
650300227 นาง ปยิณัฐ โพธิส์วัสด์ิ
650300228 นาง ณิชาภา ค าผุย
650300229 นางสาว อาณีรา มูดอ
650300230 นางสาว อัจฉรา กรดิกระโทก
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