
เอกสารแนบท้าย 1  

ต าแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  (๕๓ คน)

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ
1 1001 นาย วีระศักด์ิ เช้ือสุวรรณ์
2 1002 นางสาว พรพรรณ แม้นปาน
3 1003 นาย กฤษดา ม่ันเหมาะ
4 1004 นางสาว ณัฐณิชา ภิญโญ
5 1005 นางสาว ภูมิใจ เรณูหอม
6 1006 นางสาว ชนกนารถ งามข า
7 1007 นางสาว รัฐภรณ์ สมิเปรม
8 1008 นางสาว กฤษณา ทองประโคน
9 1009 นางสาว ณิชนันทน์ กันชะนะ

10 1010 นางสาว วิภาดา ศรีภิรมย์

11 *1011 นางสาว กรรณิการ์ ก๋าแก้ว
12 1012 นางสาว นฤพร สุขป้อม
13 1013 นาย ชานน เนตรวิชัย
14 1014 นางสาว บัณฑิดา  นิรัติศยวานิช
15 1015 นางสาว อาจรีย์  พรหมมา
16 1016 นางสาว นิศาชล วัฒนยืนยง
17 1017 นาย อภิสิทธ์ิ ธรรมพิชัย
18 1018 นางสาว ศศิกานต์ ภู่สวัสด์ิ
19 1019 นางสาว ชัญญานุช ตันกูล
20 1020 นาย ธรรมรักษ์ โกมาร
21 1021 นางสาว พัชรียา ฮวบสมบูรณ์
22 1022 นาย วิทวัส พฤกชาติ
23 1023 นาย จักรจรัส วาวงศ์มูล
24 1024 นางสาว วัชราภรณ์ เมืองมาน้อย
25 1025 นาย วีรินท์ลิตา ชนะพิมพ์

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 (เชียงใหม่)

เร่ือง รายช่ีอผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี
และระเบียบเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป คร้ังท่ี ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน

ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

ช่ือ-ช่ือสกุล



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ
26 1026 นางสาว กชพร แสงเรือน
27 1027 นาย อัศนัย สายตา
28 1028 นางสาว นันธิกา ชิตาวิ
29 1029 นางสาว รวิภา ปานสินธ์
30 1030 นาย เศวตฉัตร โอสถสงเคราะห
31 1031 นางสาว เบญญาภา บุญมาสร้อย
32 1032 นางสาว รัตติกาล  หลวงธุ
33 1033 นางสาว ปิยวลี เล็กศรี
34 1034 นาย อุดมศักด์ิ จิณะชิต
35 1035 นางสาว สุทินา ค าเงิน
36 1036 นางสาว พัฒนียา ชมบุญ
37 1037 นางสาว กมลชนก พรหมารัตน์
38 1038 นางสาว ทนิกา พุทธปวน
39 1039 นาย สมบัติ จุไร
40 1040 นางสาว นันท์นภัส ค ายวง
41 1041 นางสาว วิภาวี ศรีธรรม
42 1042 นางสาว อฤตา วรภัทรชีวานนท์
43 1043 นางสาว อุษณีย์ ดวงแก้ว
44 1044 นางสาว วนิดา  ปิงน้ าโท้ง
45 1045 นาย ทินกร ปลูกปัญญา
46 1046 นางสาว นฤทัย ทับทิมหิน
47 1047 นางสาว จุฬาลักษณ์ ฟูใจ
48 1048 นางสาว กนิฏฐา ลาภาพงศ์
49 1049 นาย อภิโชค พันธ์ุจินา
50 1050 นาย ธนินวิชญ์ เขียวไชย
51 1051 นางสาว อริสรา วงศ์เมธา
52 1052 นางสาว วรีรัตน์  ช่ืนภักดี
53 1053 นาย ภาณุพงศ์ ธรรมขัดดุก

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีเคร่ืองหมาย  * หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิกับส านักงาน ก.พ.
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณวุฒิท่ีใช้สมัคร
ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
จะถือว่าผู้สมัครรายน้ันขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง

ช่ือ-ช่ือสกุล
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