
        1/6 
 

เอกสารแนบท�าย 1 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
รายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบแข0งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน0งนักวิเคราะห1นโยบายและแผนปฏิบัติการและ

ตําแหน0งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
วันท่ี 9 - 10 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค1 แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

ตําแหน0งนักวิเคราะห1นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

100007 นาง โสภิตา ประทุมชาติ 
100008 นาย หฤษฏ� เตียวสกุล 
100013 นาย กิตติพัชญ� สุขสวัสด์ิ 
100015 นางสาว พรวลี หนูรอด 
100018 นาย สุรวัฒน� สอนดา 
100027 นางสาว ป.ทมนันท� โชติกิจเรืองชัย 
100031 นาย กิตตินันท� จั่นศรี 
100034 นาย ทิพากร คํ่าสุริยา 
100037 นาย นิรุต หัตถะผะสุ 
100038 นาย เสริมศิลป8 รวยทรัพย� 
100039 นาย สุพัฒน�พงศ� บุญยก 
100044 นาย ธนพงษ� ศักด์ิเสรีพงศ� 
100045 นาย ทวีชัย เกตุสาระธรรม 
100047 นาย ศราวุฒิ จําหงษ� 
100049 นางสาว มนาภรณ� ชัยบัณฑิตย� 
100055 นาย นภพล มาลัย 
100060 นาย อานุภาพ เข่ือนศรี 
100061 นาย สุรชัย สุนุรัตน� 
100064 นาย ศิวภูมิ พรายสี 
100070 นางสาว อุทุมพร ฝ.?งนที 
100078 นางสาว ชมนาท เสพศิริสุข 
100079 นาย ดิษรินทร� ป@?นละมัย 
100086 นาย สรัญAู วุฒินิธิกร 
100088 นางสาว ละไมมาด โสภาเวทย� 
100093 นางสาว เนตรนภา ลําดับพงศ� 
100096 นางสาว พรทิพย� แกDวหนองยาง 
100097 นาย ทรงพล แกDวตา 
100105 นาย ทศวรรษ ป.ญญาแกDว 
100109 นาย วิทยา นามคํา 
100115 นางสาว ณัฏฐาพร สุนทรโรจน� 
100117 นางสาว ป.ญญ�ธิรา รอดผล 
100125 นาย ปฏิเวธ เกตุพงษ�พันธุ� 
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

100126 นาย ณรงค�ชัย วงศาเสก 
100135 นางสาว มาฆมาส จันวดี 
100150 นางสาว นิลวรรณ บุญสันต� 
100155 นางสาว รัชณีย� ชGวยเก้ือ 
100157 นาย วราพล ทิพย�บDานฉาง 
100159 นาย วาฮิดล ตะเหลบ 
100165 นางสาว ภัทรียา วงษาซDาย 
100169 นาย สนธยา พลาสิน 
100184 นาย ณัฐวุฒิ เจริญชาศรี 
100185 นาย กฤษภาณุ เครือเนตร 
100191 นาย กานต� ลDวนแกDว 
100192 นาย อธิปไตย กวDางขวาง 
100208 นาย ภราดร เสรีสมบูรณ� 
100212 นาย พันธุ�ธิช สีเทา 
100213 นาย นิจปฏิภาณ มาตขาว 
100219 พันจGาอากาศตรี พงศ�พิชญ� ภูลวรรณ 
100223 นาย ป@ยะศักด์ิ สายแกDว 
100226 นาย สาโรจน� ดวงเดือน 
100235 วGาท่ี ร.ต. อภิยุทธ สุตัญต้ังใจ 
100237 นาย อัครพล เลาหบุตร 
100243 นาย ณัฐนันท� สินสมบัติ 
100246 นางสาว จุฑาภรณ� อGอนดีกุล 
100247 นาย วีรยุทธ สังข�สกุล 
100251 นาย จักรพงษ� มะโนนัย 
100255 นาย กฤศ แอกทอง 
100278 นาย ศุภวิชญ� พลยมมา 
100284 นาย พงษ�อํามาตย� อามาตย�ทัศน� 
100289 นาย ภูริภัทร� สวัสดิเวช 
100297 นางสาว สุวิชาดา อGอนนาง 
100299 นาย ศรัณย� ทันตานนท� 
100300 นาย วิศววิท อุดมจิตพิทยา 
100303 นางสาว จีรณา กGอเกียรติ 
100306 นาย คณิน สุนทรประเสริฐ 
100309 นางสาว สมฤทัย เกตุเทศ 
100311 นาย คุณานนท� ศิริบุตร 
100312 นางสาว อภิญญา หม่ืนวิเศษ 
100324 นางสาว ณิชากร ปาวะรีย� 
100331 พันจGาอากาศเอก สุรนันท� นามวงษา 
100339 นางสาว ณัฐพร กลิ่นจันทร� 
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100340 นาย อภินันท� อัศวเมธสุวรรณ 
100378 นาย อนุชาติ ตะระรัมย� 
100379 นาย นัษฐพงษ� วงศ�กNองแกDว 
100385 นางสาว ซูไบดOะ วาเลาะ 
100391 นาง นิตยาวรรณ สวGางภพ 
100392 นางสาว ณัฐิดา พรหมพินิจ 
100394 นาย บุรัสกร ละอองทัพ 
100398 นาย ศุภชัย พรหมจักร� 
100399 นาย วีรวัฒน� ป@งพยอม 
100401 นาย พัฒน�พงษ� แพนพัฒน� 
100411 นาย มีชัย นวลเพชร 
100419 นางสาว นิภา ฟุQมเฟRอย 
100420 นางสาว สุนิสา คลDายฉํ่า 
100424 นาย จารุวิทย� คงนคร 
100425 นาย ณัฐวุฒิ กิจโสภ ี
100426 นาย ชลวีร� ขจรบุญ 
100428 นาย คณิตนนท� อินทสิทธิ์ 
100430 นาย ป.ญญรัตน� รัตตรัตน� 
100432 นางสาว ชนิสรา จันทร�ฉาย 
100437 นาย ศรราม มูลวิไชย 
100438 นาย สิทธิชัย เพ็ชรพูล 
100444 นาย ณัฐวุฒิ แสงอุทัย 
100466 นาย จักรพันธ� เตชะฤทธิ์ 
100470 นาย ณัฎฐกฤช รัตนบุรี 
100480 นาย ณฐชน วงษ�ขํา 
100481 นาย ป@ยะณัฐ นDอยศรี 
100484 นาย อาบัส สะนิ 
100491 นางสาว พรทิพา นDอยเล็ก 
100493 นาย ธนพล จิโสะ 
100499 นาย ไกรฤทธิ์ จันทร�แชGมชDอย 
100508 นาย รัฐพล บุตรโพธิ์ 
100514 นาย พีรภัค ไวกสิกรณ� 
100532 นางสาว สิริกานต� ทรัพย�มี 
100540 นาย สุทันต� ศิริสาคร 
100542 นาย สุชาติ วงค�สะโสม 
100543 นาย ชินวัฒน� ยศมา 
100547 นางสาว น้ําผึ้ง ม่ันประสงค� 
100571 นางสาว จิรัฏฐิกา ภานุกรกุล 
100580 นาย อํานาจ ใจตาวงค� 
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100610 นาย อนุวัฒน� ชารีวงศ� 
100622 นาย พีรณัฐ เวทการ 
100644 นาย นูร�มัน หะยีมะสาและ 
100656 นาย วิชญ�พล พีระพันธุ� 
100657 นางสาว เวณิกา จันคุDม 
100661 นางสาว รชณิมุข ไชยทอง 
100668 นาย รัฐกร ชนะวงศ� 
100670 นาย ชิษณุพงศ� สุวัตถี 
100689 นางสาว พรรณสุภา โพธิ์ยDอย 
100693 นาย ฐิติพงศ� เพ็งชัย 
100726 นาย พรประทาน ทาทํานุก 
100727 นาย สิทธิ ลิมปะพันธุ� 
100729 นาย จตุพล บุญเสนา 
100749 นาย นราธิป ผGองแผDว 
100773 นาย สิทธิศักด์ิ อักษร 
100787 นาย อภิชัย กุญชรชัย 
100825 นางสาว วราภรณ� สุชาติพงษ� 
100836 นาย วิษณุ เทพสินธพ 
100839 นาย ไกรวิชญ� สุตาวงค� 
100852 นางสาว สายสุนีย� นุGนดํา 
100868 วGาท่ีรDอยตรี คมกริบ รัตนภิบาล 
100871 นาย ณัฐพงษ� ทองเจือ 
100873 นางสาว พรรณปพร ดGานพิทักษ� 
100877 นาย ณัฐชัย ณ ลําปาง 
100907 นาย อัฏฐากร สมศิลป8 
100919 นางสาว พันธุ�ชนก คงไทย 
100928 นาย ธิษณะ เรืองศุข 
100949 นาย ณัฐธนนท� รุGงนิธิกวีวงศ� 
100968 นางสาว สุนิสา นันทชลากรกิจ 
100969 นาย พรศักด์ิ นิ่มสําเภา 
100970 นาย สุขวุฒิ วรภัทรศัจธร 
101019 นาย กุลพัทธ� ชูสังข� 
101021 นางสาว วิภาว ี กุโรรัตน� 
101030 นาย อาทิตย� แหลGงสนาม 
101064 นาย วสพล กิตติโชควัฒนา 
101068 นางสาว วรรณิษา ชื่อมี 
101069 นาย คุณากร ทรงเย็น 
101079 นางสาว อติญา มูลจันดา 
101105 นางสาว สุรัสขนา หลDาทุม 



        5/6 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

101118 นาย อนุภาพ มหาสัทธา 
101119 นางสาว ศรัญญา มารุตสุพรรณ 
101134 นาย บัลลังก� บวรเดชชนะกุล 
101144 นาย วิธิวัต ชุรินทร 
101208 นาย ปริภัทร� ปูQวัง 
101220 นาย ศุภวิชญ� วงษ�อุรา 
101244 นาง พิมพ�วลัญช� แสวงสิน 
101245 นางสาว กัญญาพัชร ศรีอินทร� 
101248 นางสาว ดารุณี คําพนัสสัก 
101249 นางสาว วรวลัญช� ป.ญญามาก 
101250 นางสาว เบญจมาศ สายาจักร� 
101254 นางสาว ณัฏฐากร ฉายากุล 
101263 นาย ณัฐพล ยอดหวาน 
101266 นางสาว มลลิกา เหล็กกลDา 
101285 นางสาว จิราวรรณ ศรีเครือแกDว 
101298 นาย ไพฑูรย� สุขเกษม 
101318 นาย ธนา รGางนDอย 
101319 นาย ศุภวิชช� ทรัพย�ศิริสวัสด์ิ 
101326 นางสาว ชนิดาภา แซGหลี 
101347 นางสาว ชุติมณฑน� รุGงเรือง 
101385 นางสาว นาตาชา แกDวเรือง 
101386 นางสาว ภัทรา ศิริจันทราวงษ� 
101390 นางสาว นลัทศิริ นิธิศุภโชค 
101396 นาย ประมวล ขันทอง 
101398 นางสาว อัมพรรัตน� ชูศรี 
101400 นาย ภูวดล เมืองกลาง 
101444 นาย ชนก ทรัพย�กาญจนา 
101448 นาย อัครปรัชญ� นกม่ัน 
101483 นาย วงศธร ทุมทอง 
101514 นางสาว ปุณณภา แกDวจันทร� 
101516 นาย เจษนรินทร� แจGมกระจGาง 
101518 นางสาว เพ็ญนภา วรรณวงศ� 
101540 นาย เกียรติคุณ อGอนกลั่น 
101554 นางสาว กาญจนา ผิวผGอง 
101587 นางสาว ปรัธยาน� ดําศรี 
101594 นาย อัครเดช คลDอยบุญ 
101618 นาย มงคล การรัตน� 
101623 นางสาว ชลธิดา เจะมะ 
101657 นาย คมสันต� คงอGอน 



        6/6 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

101683 นาย กฤษณะ แสนหูม 
101723 นาย ยุทธพงษ� มีศรี 
101753 จGาเอก พิเชษฐ� คลDายนาค 
101754 นาย ประทีป ดวงคํา 
101762 นาย ภัคพล วรรณพฤกษ� 
101792 นางสาว นพวรรณ โชคทองดี 
101873 นาย เจษฎา สามารถ 
101888 นางสาว วิชุดา อGอนสิงห� 
101890 นาย หัตถศิลป8 บุญชGวย 
101957 นาย ฉัตรชัย จิตรมุGง 
101967 นาย ณัฏฐกร วัธโท 
102022 นาย เขตรัฐ นิลแนบแกDว 
102042 นาย ธนาธาร อักษร 
102048 นาย สัตยา วรรณวงศ�กา 
102075 นาย ศรัณย� เพชรพันธ� 
102078 นางสาว พิชญสินี อินทะนาค 
102124 นางสาว นิลเนตร วงษ�เพ็ชร 
102137 นาย พงศ�วัฒน� รัตนมณี 
102141 นางสาว อรุณี อDนมี 
102178 นาย วันชัย มีมา 
102205 นางสาว กัญชนา ทรัพย�หล่ํา 
102210 นางสาว ณัฐชา ตันติพจน� 
102229 นาย อนุกูล กาญจนรัตน� 
102241 นาย ธนพล โพธากาญ 
102260 นาย สิพร พรประเสริฐ 
102268 นาย พีรพัฒน� ขุนสวัสด์ิ 
102304 นาย นิรันดร� ลิ้มเจริญ 
102350 นาย อเดช เพชรชู 
102392 นางสาว ลดาวัลย� ขะหัส 
102462 นาย ชัยวัฒน� กิจจะบรรณ� 
102512 นาย สุขุม วรรณะเดชะ 
102518 นาย พิทท� คูภิรมย� 
102520 นาย ธนากร กันทะ 
102526 นาย สราวุธ ซ่ือดี 

 


