รายชื่อผูผานเกณฑการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ ประจําป 2564
จํานวน 75 คน
เลขประจําตัว

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1001/2564

นาย ชุมพล เลิศจันทึก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

1002/2564

นางสาว จิราวรรณ พลอยแหวน

นิติกรปฏิบัติการ

เทศบาลตําบลหนองปลาไหล

1004/2564

นางสาว มุกธิดา เธียรปรีชา

นิติกรปฏิบัติการ

สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี

1006/2564

นางสาว ชอผกา ไทยแกว

นิติกรปฏิบัติการ

สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี

1011/2564

นางสาว เอวา ชวโนสุนชิ

นักประชาสัมพันธชํานาญการ เทศบาลเมืองจันทนิมิต

1015/2564

นาง หทัยกาญจน ผลภาษี

นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก

1016/2564

นาย ศุภณัฏฐ ฐานิสชนาสิน

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก

1019/2564

นาง สุณีวรรณ. นอบไทย

นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

1020/2564

นาง ลลนา อารียโรจนาภรณ

นักจัดการงานทั่วไป

องคการบริหารสวนตําบลคลองขุด

1021/2564

นางสาว สาวิตรี สิงหสุระ

นักวิชาการศึกษา

องคการบริหารสวนตําบลคลองขุด

1023/2564

นางสาว อัญวริญ ไชยวุฒิ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณ
ชํานาญการ
จังหวัดนครนายก

1024/2564

สิบตํารวจโท วิชิต แสงงาม

ปลัดอําเภอ

ที่วาการอําเภอโปงน้ํารอน

1025/2564

นางสาว กนิษฐา ครองศักดิ์

เจาพนักงานธุรการ

องคการบริหารสวนตําบลคลองขุด

1027/2564

นาย ศรนรินทร แกวบังเกิดผล

นิติกร

สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี

1028/2564

นาง ญาณิน อัตติลากุล

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบลหวงน้ําขาว

1030/2564

วาที่รอยตรีหญิง พิลาวัลย สอนสวัสดิ์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

1032/2564

นางสาว จุรีย แกวเล็ก

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน องคการบริหารสวนตําบลบางสระเกา

1033/2564

นาย แกนนภา มะโนมัย

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

1035/2564

นางสาว จริยา ประพันธ

ผูชวยนักประชาสัมพันธ

เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์

1036/2564

นาย ณรงครัชช ธวัชธรรมพงศ

นักวิชาการคลัง

สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

เลขประจําตัว

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1037/2564

นางสาว ธัญพิชนม กิจบรรเจิดจรัส ผูชวยนักประชาสัมพันธ

สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี

1038/2564

นาง รัชนีกรณ วัฒนานวทรัพย

เจาพนักงานประชาสัมพันธ
ปฏิบัติงาน

1040/2564

นาย วัชระ สังอรดี

พนักงานคุมประพฤติปฏบัติการ

1041/2564

นางสาว ชุติมณฑน รุงเรือง

ที่ทําการปกครองอําเภอทาใหม

1044/2564

นาย มณฑล ธูปเทียนทอง

1045/2564

นาง โยษิตา แดงพยัคฆ

ปลัดอําเภอ
นักวิชาการพัฒนาฝมือ
แรงงานชํานาญการ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

1047/2564

นางสาว ประวีณา สุวรรณปาล

นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ

สํานักงานขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา

1048/2564

นาย วีระ หนูบูรณ

1050/2564

นาย จิรพัฒน พูนสวสดิ์

1052/2564

นางสาว ปภัชญา เกษรเพ็ชร

นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานตราด
ชํานาญการ
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ เทศบาลตําบลเขาบายศรี

1053/2564

นาย ดนัยพงษ เรืองสวัสดิ์

1055/2564

น.ส. พรวิภา คลายจันทร

1061/2564

นาง สมปดี วงษพรมมา

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดระยอง

1063/2564

นางสาว สิริมนต หั้นเจริญ

นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

1064/2564

นาย นฤพนธ อินทรา

1065/2564

นางสาว ณัฎณิชา ศรีสงา

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ปฏิบัติการ

1066/2564

นางสาว บูชิตา ชูชวย

นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดสระแกว

1067/2564

นางสาว ณัฐชิตา ยะปะนันท

นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดสระแกว

1068/2564

นางสาว พิมลรัตน สุขโข

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

อบต.หนองบัว

1069/2564

นาย ศุภวิชญ มงคลสุข

นิติกรปฏิบัติการ

อบต.หนองบัว

1070/2564

นางสาว ฐิตาภา กลีบสุวรรณ

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต.หนองบัว

เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ปราจีนบุรี สาขากบินทรบุรี
สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานตราด
เทศบาลตําบลเขตอุดมศักดิ์

นักวิเคราะหนโยบายและ
สํานักงานเกษตรและสหกรณ
แผนปฏิบัติการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบลสะตอน

เลขประจําตัว

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1072/2564

นาง อุบล ศรีโนนซี

หัวหนาฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ

1074/2564

นางสาว นฤมล จึงยุกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1075/2564

นางสาว ศรีวรรณ นนทรัตน

นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

1076/2564

นาย วันรุสลัน ฮารน

นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ สํานักงานสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา

1078/2564

นางสาว กนกวรรณ รุงอรุณสิริ

นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ สํานักงานสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา

1086/2564

นาย ธีระ สายพรม

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

1088/2564

นางสาว เขมิกา แกวเขียว

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ปราจีนบุรี สาขากบินทรบุรี

1090/2564

นางสาว ภัคภร กําธรธรากุล

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบลนาดี

1096/2564

นางสาว ธนัชพร มีลาภ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

1098/2564

นางสาว ดวงกมล สิทธิโกษีย

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

1099/2564

นางสาว จารียทิพย เจริญฤทธิ์

เจาพนักงานธุรการ

อบต.หนองคันทรง

1102/2564

นางสาว ปองปรางค สําฤทธิ์

ผูชวยนิติกร

เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์

1103/2564

นาย วัชรพันธ แกวหานาม

ผูชวยนิติกร

เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์

1112/2564

นาง วลัยพร แกวจิ
วิ ตร

1113/2564

นาย รวีวัฒน เจริญรัตน

1114/2564

นาย ธีรศักดิ์ มาตยนอก

1116/2564

นางสาว พนิดา อุราแกว

1119/2564

นางสาว นัยนปพร โพธิ์น้ําเที่ยง

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
พนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานคลังจังหวัดตราด

1120/2564

นาย ชนาธิป แซตั๋น

เจาหนาที่ศูนยดํารงธรรม

ที่วาการอําเภอแหลมงอบ

1122/2564

นางสาว นฤมล นาคจรูญ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

1125/2564

นางสาว ธมกร เหมตะเวน

นิติกร

สนง.พมจ.ตราด

1128/2564

นาย นนทกร นอยกมล

ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร เทศบาลนครระยอง

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

เลขประจําตัว

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1129/2564

นาย กามาล สุระสิทธิ์

เจาพนักงานปกครอง

ที่ทําการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา

1131/2564

นางสาว ฐานวีร ไขติยากุล

นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

อบต.ตะพง

1132/2564

นาย ทิวา อยูบรรยงค

พนักงานขับรถยนต

อบต.ตะพง

1133/2564

จาสิบเอก จารุพัฒน ไทรยอย

นิติกร

เทศบาลตําบลหนองตาคง

1134/2564

นางสาว กรณณัฎฐ รัตนะมงคลกุล ปลัดอําเภอ

ที่ทําการปกครองอําเภอขลุง

1138/2564

นาย ภัทรพล สิทธิบุญ

เมืองพัทยา

1139/2564

นางสาว ประทุมวัน ทิพยสงคราม นิติกร

เมืองพัทยา

1140/2564

นางสาว จันจิรา ศรีมุกดา

นิติกรปฏิบัติการ

เมืองพัทยา

1141/2564

นาง หนึ่งฤทัย มาหา

ลูกจาง

1142/2564

นาง ภัทรภร มีแตร

1144/2564
1145/2564

วาที่รอยตรีหญิง กรรณภรณ
กิติกรเศรษฐ
นาย ชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา

นิติกรปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ชํานาญการ
ปราจีนบุรี
ปลัดอําเภอ
ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองชลบุรี

