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กําหนดเวลาในการคัดเลอืก เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วนัพุธที่ 26 กันยายน 2561 

 

เวลา การทดสอบ สถานที ่
07.30 – 08.30 น. - รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก 

เตรียมบัตรประจําตัวผู้สอบและบัตรประชาชน แสดง
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในการรายงานตัว 

ช้ัน 1 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทํา 
สํานักงานจัดหางานจังหวัด

นครปฐม 

09.00 น. เป็นต้นไป - คัดเลือกความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
ช้ัน 3 ห้องประชุม 

สํานักงานจัดหางานจังหวัด
นครปฐม 

 

***หมายเหตุ  
 1. ใหผู้้เข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวต้ังแต่เวลา  07.30 – 08.30 น. หากพ้นเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
 2. การคัดเลือกไม่หยุดพักกลางวัน 
 3. ผู้ทีม่ีรายช่ือเข้ารับการคัดเลือกต้องรอเรียกรับการคัดเลือก หากไม่อยู่ในบริเวณที่ทําการคัดเลือก จะถือว่า
สละสิทธ์ิ 
 4. ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 
 

 



เลขประจ ำตวัผู้สอบ

001 นางสาวดวงกมล เข็มทอง

002 นายธีรวุฒิ ชนะวัฒนานนท์

003 นางสาวศนิชา เชาว์พร้อม

004 นางสาวสุดารัตน์ มาบริบูรณ์

005 นางสาวศุภรินทร์ หันสังข์

006 นางสาวเบญจวรรณ ฉ ่าใย

007 นางสาวอลิษสา ยางงาม

008 นางสาวศุทธานันท์ ดอกกุหลาบ

009 นางสาวกนกนาท นาทวรทัต

010 นางสาวมัทรี แจ่มนิยม

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  

ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี



เลขประจ ำตวัผู้สอบ

001 นางสาววัฒนา สมบัติพูนผล

002 นางสาววิจิตรา  อาจจินดา

003 นางสาวจารุวรรณ เปีย่มศักดา

004 นางสาวศิรินภา บุญวรรณ

005 นางสาวอภิสราพร คงบุญวิจิตร์

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี



เลขประจ ำตวัผู้สอบ

001 นางสาวปิยภรณ์ เหมทอง

002 นางสาวสุมามาลย์ เผือกงาม

003 นางสาวสุธิตา เกตุมี

004 นางสาวรัตนาภรณ์ มุมแดง

005 ว่าทีร้่อยตรีทัตพลฒ์ บัวขาว

006 นายอาทิตย์ เมฆฉาย

007 นางสาวอัมพกา ร้ิวทองชุ่ม

008 นางสาวอลิษา พิริยะธรรม

009 นางสาวคีณา ศรีคุณ

010 นางศรัญญภัทร์ อินทนชิตจุ้ย

011 นางสาวไพลิน พึง่โพธิท์อง

012 นางสาวศิริวรรณ ใจสาหัส

013 นางสาวนงนาท บูส่ามสาย

014 นางสาวธนกฤตา กบิลสิงห์

015 นาวสาวอวัศยา พูลสุข

016 นางสาวขวัญลดา ศรีอร่าม

017 นายจิระพันธ์ สุวรรณปฐมกุล

018 นายวิริยะ ร้ิวทองชุ่ม

019 นายพลรัฐ ศรีคูบัว

020 นายรังสรรค์ ปัญญาสุทธิกิจ

021 นางสาวศศิธร หลิมชัยสุวรรณ

022 นางสาวชลศรา เกษประทุม

023 นางสาววิมลพันธ์ ทัพธวัช

024 นายวิลาศ เรืองศิลป์

025 นางสาวเปมิกา สุริฉาย

026 นางสาวอัจฉรา อัจฉริยะประดิษฐ์

027 นางสาวแสงระวี เทพรักษ์

028 นางสาวสุธิดา มั่นเสม

029 นางสาวปรียาวรรณ เสือแป้น

รำยชื่อผู้สมคัรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  

ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนแรงงำน

ชื่อ - สกุล



เลขประจ ำตวัผู้สอบ

030 นางสาวสิริรัตน์ สมบัติ

031 นางสาวเบญจวรรณ กลัดแก้ว

032 นางสาวพัสมนต์ อัครภูวสุรนันท์

033 นายฉัตริน นาคถาวร

034 นายกล้าณรงค์ อยู่แก้ว

035 นายศิริพงศ์ สุนทรพงษ์

036 นายชัยธวัช สันติเอกชุน

037 นายวีระพงษ์ ศรีเอี่ยม

038 นางสาวดวงนภา ตะโกนวน

039 นางสาวบุษยา เฮ็งนิรันดร์

040 นางสาวกรวิภา ลือแก้วมา

041 นางสาวเกวลิน ค าบาง

042 นางสาวประณยา ห้าวเหิม

043 นายธีรภัทร ธรรมสาลี

044 นางสาวภัทรมน รุ่งสุวรรณวงศ์

045 นายอธิวร ภูฆงั

046 นางสาวอนุสรา เปินสมุทร

047 นางสาววรากร ไร่เหนือ

048 นางสาวปิยะฉัตร มั่งแว่น

049 นางสาวรมณณภร ชื่นจิตร

050 นายสิทธิชัย วังหิน

051 นางสาวพนาวรรณ เพ็ชรน้อย

052 นางสาวอัญญารัตน์ นิ่มนวล

053 นางสาวนภนัย บุญหยาด

054 นางสาวพลอย แสงใหญ่

055 นายรัตนพล แสนหาญ

056 นางสาวสิรีธร ดวงตา

057 นางสาวสุพัตรา ไชยศรี

058 นางสาวชัญนัน ชาวท่าจีน

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  

ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนแรงงำน



เลขประจ ำตวัผู้สอบ

059 นายสมชาย มีสิทธิดี์

060 นางสาวจุฑารัตน์ บุญรอด

061 นางสาววิภาวรรณ ภูก่ล่ัน

062 นางสาววิภาวี ซังแฟง

063 นายณัฐพล พระเวก

064 นางสาวรัชฎาภรณ์ สายสังข์

065 พ.จ.อ.เฉลิมชนม์ นิตย์ใหม่

066 นางสาวจุฑามาศ พาหาญ

067 นายเมธี ฉ่ าสดใส

068 นางสาวสโรชา ดรุณไกรศร

069 นางสาวสุกัญญา ศรีเพ็ง

070 นางสาวดวงศกล ชุติวัตธนากูล

071 นายกฤษณะ สร้อยค า

072 นางสาวเบญจรัตน์ ค าแดง

073 นางสาววริษฐา อินทร์คล้า

074 นางสาวณัฐยา พันธวงษ์

075 นางสาวชุติสรา พรมมา

076 นายอัครภณ ปัน้ประดับ

077 นางสาวสุนิสา ข าภิรมย์

078 นายสุรดิษฐ์ จารุศิริวัฒนา

079 นางสาวพัชราภา จารุศิริวัฒนา

080 นายอ านาจ เกตุแก้ว

081 นางสาวปนัดดา ศักด์ิอุดมทรัพย์

082 นายจุตินันท์ สุวรรณศรี

083 นางสาวพิมพ์พีรดา พลวิชัย

084 นางสาวชมพู่ เนตรกอบเกื้อ

085 นางสาวช่อแก้ว ภูมิเมือง

086 นายสามารถ แก้วศรีทัศน์

087 นายวราฤทธิ์ บัวโต

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  

ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนแรงงำน



เลขประจ ำตวัผู้สอบ

088 นางสาวสุภาวิตา บรรเทาวงษ์

089 นางสาวสุชาฎา สุเสนา

090 นางสาวพัชรพร พิรัตน์มงคลชัย

091 นางสาวสุรัสวดี ทานนท์

092 นางสาวโยธการ์ เด็ดดวงรัมย์

093 นางสาวกัญญาภัทร ศุภบัณฑิต

094 นางสาวสุณัฏฐา ไชยนา

095 นายใหม่ สายเน่น

096 นายปกรณ์ จูเอี่ยม

097 นางสาวพัทธ์วริน จิรานนท์พัฒนะ

098 นางสาวจุรีรัตน์ ศรีอรุณ

099 นายกัมพล เจนวิทยาอมรเวช

100 นายอนุพงษ์ หอมเย็น

รำยชื่อผู้สมคัรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  

ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนแรงงำน

ชื่อ - สกุล



เลขประจ ำตวัผู้สอบ

001 นางสาวเอมอร หมื่นนารถ

002 นางสาวนาถยา อาจคงหาญ

003 นางสาวจิราวรรณ แก่นสวาท

004 นายอดิสรณ์ สวนทอง

005 นางสาวศรัณยา เสง่ียมพันธ์

006 นางสาวณีรนุช ยังอยู่

007 นางสาวอภิชญา จันทรักษา

008 นางสาวบัณฑิตา สุจริต

009 นางสาวณีตยา คูรัตนศิริ

010 นางสาวนันทพร อายุยืน

011 นางสาวณัฐฐา รูปสูง

012 นางสาวกนกวรรณ หิรัญรัตนภิญโญ

013 นางสาวปพิชญา ศรียง

014 นายภูมิวัฒน์ พลไตร

015 นางสาวชญานี วิจิตรเศรษฐกุล

016 นายสิริไพศาล กอไพศาล

017

018 นางสาววิไลพร กือเย็น

019 นางสาวแคทลียา พัฒนารุ่งโรจน์

020 นางสาวสุรีย์รัตน์ แซ่จ้าง

021 นางสาวธัญพร ศักด์ิบุญญารัตน์

022 นางสาวพัลลภา ชัยกุลเสรีวงศ์

023 นางสาวฐิติมา ชนะชัยธนกุล

024 นางสาวณัฎฐกานต์ พัวศิริมิตร

025 นายธนวิชญ์ สายแปง

026 นางสาวจิรฐา จินดาสอน

027 นางสาวธัชจิรา สอดแสงอรุณงาม

028 นางสาวกชพรรณ กิจบุญชู

029 นางสาวอ าพันธ์ แป้งคุณญาติ

รำยชื่อผู้สมคัรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน

ชื่อ - สกุล

ไมม่รีำยชื่อผู้สมคัร



เลขประจ ำตวัผู้สอบ

030 นางสาวณัฐพัชรา สุคนธาภิรักษ์

031 นางสาวนลรัตน์ นราพลหิรัญชัย

032 นางสาววรางคณา รุ่งดิสกุล

033 นายราเชน ทวนประเสริฐ

034 นายสุริยา แก้วปานกัน

035 นางสาวภัทราพร อนุตธโต

036 นางสาวลลิตา จินดาสอน

037 นางสาวณิชกานต์ อ่วมเกิด

038 นางสาวณัฐากร วงศ์สอสัตย์

039 นางสาวณัฐฐ์รดา วัฒนสุขเอกพงศ์

040 นางสาวนฤมล รักชื่น

041 นายปรีต์ิวรรษ จารุศิริพจน์

042 นางรุธิรา ศิวปราชญ์

043 นางสาวรัฐพร  อมรวัฒนา

044 นางสาวสุนิสา กล่ินพุฒซ้อน

045 นางสาวกฤตยา ไชยบ ารุง

046 นางสาวอรณัชชา เหล็กอิ่ม

047 นางบุหงา แสงกิตติคุณ

048 นางสาวปานวดี สุขรุ่งเรืองชัย

049 นางสาววรัญญา  สว่างศรี

050 นายอนันต์ เกิดจันทร์ตรง

051 นางสาวผกามาศ สองเมือง

052 นางสาววรรณภา คนบุญ

053 นางสาวพรชนก อุ่นเมือง

054 นางสาวสุนทรี เกตุมณี

055 นางสาวศศิธร อินปาน

056 นางสาวอิสรพร ไทยเจียม

057 นางสาววัชรี บุญทรัพย์เจริญ

058 นางสาวนพรัตน์ จรูมเคลือ

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน



เลขประจ ำตวัผู้สอบ

059 นางสาวนภาลัย ฤทธิเ์ลิศ

060 นางสาวอาภากร เนติเชาวลิต

061 นางพิชญนันทร์ มณีวงค์

062 นางสาวกัญญาณัฐ โพธิคี์รี

063 นางสาวมณีญา สีสวย

064 นายอากร จ าปี

065 นางสาวชยุดา มียินดี

066 นางสาวกาญจนา เชืองเต็ม

067 นางสาวนิตยา เอี่ยมสอาด

068 นางสาวกาญจนา ถาวอน

069 นายณเรศว์ กล้าหาญ

070 นางสาววรกานต์ สุนทรียา

071 นางสาวชื่นกมล วงโคคุ้ม

072 นางสาวนงลักษณ์ พวงบุบผา

073 นายณัฐวุฒิ ศุภกรวรากุล

074 นางสาวกมลวรรณ นิตอินทร์

075 นายนิธิพงศ์ พงศ์พิริยะจิต

076 นางสาวจารุวรรณ แก้วเรือง

077 นางสาววรพร แก้วประดิษฐ์

078 นางสาวดวงรัตน์ สูงกิจบูลย์

079 นางสาวภัทรวดี หงษ์ทอง

080 นางสาวเสาวลักษณ์ ดิษแพ

081 นางสาวเมธาวี วีระศักด์ิ

082 นางสาวอรชพร ลิมปิโชติกุล

083 นางสาวนิศามณี แก้วหลักดี

084 นางสาวจินตนา กล่ินถือศิล

085 นายรัตนพันธ์ ศรีพิพัฒน์พรกุล

086 นายกฤษดา มหาผล

087 นางสาวเพ็ญพิตรา เจริญชัยสมบัติ

ต ำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 



เลขประจ ำตวัผู้สอบ

088 นางสาวชลมาศ อินทร์มา

089 นางสาววราพัชร คงวัฒนกุล

090 นายจักรสัณห์ รัตนคช

091 นางสาวชยาภรณ์ วิไลลักษณ์

092 นางสาวเบญญาภา ถ  าวัตรธนากร

093 นางสาวธัญญ์ฐิตา จิวรรนะโรดม

094 นายณัฐพงษ์ แซ่คู

095 นางสาวอัศราภรณ์ วรอาจ

096 นางสาวพัชรา นาไพรวัน

097 ว่าทีร้่อยตรีหญิงวิรัตน์ แซ่เจา

รำยชื่อผู้สมคัรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน

ชื่อ - สกุล
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