
 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2559    เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ต าแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (คุณวุฒิปริญญาโท) และต าแหน่งนายช่างโลหะปฏิบัติงาน นั้น 

 บัดนี้ การด าเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ และก าหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี ้  

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า 
๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในต าแหน่ง                                                                                                    

เดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
๒. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
 ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 

 ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ก าหนด 
 ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

ในต าแหน่งที่สอบได้ 
 ๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี 

ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
  ๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง      
ให้เข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

 ๔. ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องอยู่ปฏิบัติราชการในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่ลาออกจากราชการ 
 ๕. เอกสารประกอบการรายงานตัว ประกอบด้วย  
 5.๑  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนาภาพถ่าย ๑ ฉบับ 
 5.๒  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาภาพถ่าย ๑ ฉบับ 
 5.๓  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ.  
   ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 5.๔  ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาภาพถ่าย ๑ ฉบับ 
 5.๕  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาภาพถ่าย ๑ ฉบบั 



 
 5.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมส าเนาภาพถ่าย ๑ ฉบับ 
 5.๗  ส าเนาสูติบัตร ๑ ฉบับ 
 5.๘  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาอย่างละ ๑ ฉบับ 
 5.๙  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดาอย่างละ ๑ ฉบับ 
    5.๑๐ ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบส าคัญการหย่าของบิดา/มารดา จ านวน ๑ ฉบับ 

  5.11 ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานการได้รับยกเว้นการเข้ารับ 
  ราชการทหาร (เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้เพศชาย) 

ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุในครั้งนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
 

ชาติ  หงส์เทียมจันทร์ 
(นายชาติ  หงส์เทียมจันทร์) 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



บัญชีรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงวันที่   16  พฤษภาคม 2559 
---------------------------------------------- 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

1 00159 นางสาวอนงค์นาฎ วรรณทวี 
2 00035 นายเจษฎา ทัศนสุวรรณ 
3 00014 นางสาวสุรัลชญา ฟุ้งเกียรติ 
4 00100 นางสาวอลิษา สุขแสง 
5 00151 นายฏิณวัฒน์ ส่งแสงธรรมชัย 
6 00018 นางภารดี เส้นทอง 
7 00025 นางสาวกัตติกมาส ดวงหะคลัง 
8 00082 นายทศพร สุวรรณโณ 
9 00080 นายปาณิสรา พสุรัตน์ 

10 00166 นางสาวปิยาภรณ์ พรหมทัต 
11 00098 นางสาวปิยวรรณ ก้องเสียง 
12 00173 นางสาวรัตนา พุทธวงค์ 
13 00182 นางสาวฉันท์ ฉัตรชัยเรืองศิริ 
14 00172 นางสาวพิมใจ แวงภูลา 
15 00022 นางสาวกมลฉัตร อินต๊ะเม้า 
16 00191 นางสาวบุษยา นิลฉวี 
17 00167 นางสาวปนัดดา ไม้โพธิ์ 
18 00001 จ่าอากาศเอกนที เครื่องค า 
19 00010 นางสาวสยุมพร ข าเลิศ 
20 00194 นางสาวณหทัย ไชยโย 
21 00425 นางสาวสุภาพร ค าใส 
22 00004 นายอโนทัย งามโสม 
23 00076 นางสาวกมลชนก สลางสิงห ์
24 00103 นางสาวมลฤดี มีประดิษฐ์ 
25 00381 นายรัฐธรรมนูญ สืบถิ่น 
26 00208 นางเรวดี แดงใจ 
27 00183 นายอดิศร จันทน์มุข 
28 00062 นางสาวสุรัตติยา ภูอุภัย 
29 00008 นางสาวฐิติรัตน์ ชุมทอง 



 
   30 00023 นายฤกษ์ชัย ธรรมสมบัติ 

31 00281 นางสาวสายฝน ขวัญเกิด 
32 00383 นายอารี ศิริวัชระกุล 
33 00089 นางสาวมัณฑนาฏ พืชมงคล 
34 00277 นางสาวรธิดา มูลลา 
35 00029 นางสาววรรณภา ชมกรด 
36 00300 นางสาวสุรินทร์ เสนาการ 
37 00386 นายวุฒินันท์ รัตนมันตาคม 
38 00135 นางจันทรรัตน์ ศรีบวรเธียร 
39 00090 นายพันธ์เทพ มูลเหลา 
40 00073 นางตุลยา จูเจี่ย 
41 00002 นางสาวเกศรา พุ่มปาน 
42 00204 นางสาวจิณณากาญจน์ นาดี 
43 00009 นายณัฏฐ์ฑิพัฒน์ ศรีสุดใจ 
44 00248 นายทรงฤทธิ์ อดทน 
45 00320 นางสาวอัญชราภรณ์ ผลดี 
46 00061 นางสาวสุภาวดี วงแหวน 
47 00050 นางสาวชวัลณัฐ ทองอุทยั 
48 00227 นายพีรพัทร์ พุดแดง 
49 00074 นางสาวอรุณตรี พยอม 
50 00158 นางสาวทาริกา มั่นสัตย์ 
51 00374 นางสาวทัศนันท์ วังแก้ว 
52 00056 นางสาวเมวิกา ยังถิน 
53 00368 นายอภิเดช ไชยคง 
54 00085 นางสาวเมตตา บ ารุงรักษ์ 
55 00112 นางสาวเสาวคนธ์ พราหมณ์เอม 
56 00094 นางสาวสิริกุล ปรัชญานิพนธ์ 
57 00290 นายเริงศักดิ์ สุนทรา 
58 00280 นางเทวิกา ไกรแสวง 
59 00307 นางเมตตา พันธ์เสนา 
60 00042 นางสาวอุไรวรรณ บุญยิ่ง 
61 00392 นางสาวชุติมา สิทธิเขตรกรณ์ 
62 00087 นายวรวุฒิ เพชรอ าไพ 
63 00205 นางสาวสิริณัฏฐ ์แก้วเสถียร 



 
     64 00006 นายปิติภัทร์ ปัญญาเสน 

65 00081 นางสาวกัลยา ศรีเหรา 
66 00138 นางสาวจารุวรรณ เผือกดิบ 
67 00058 นางสาวโสรยา อรไทวรรณ 
68 00136 นางวันเพ็ญ เทียนสว่าง 
69 00220 นางสาวสุภาพร จันทร์หล้า 
70 00326 นางสาวหทัยชนก พรหมบุตร 
71 00390 นางสาวศิริพร พุทธโส 
72 00401 นายธีระวิทย์ สุวรรณสินธุ ์
73 00323 นางสาวเกษมณี ประถมพงษ์ 
74 00305 นางสาววลัยพร แย้มโคกสูง 
75 00114 นางสาวปรียานุช อุดสม 
76 00036 นางสาวธัญภา หมั่นจิตร 
77 00271 นางสาวชนิดา นาแหลม 
78 00109 นางสาวหนึ่งฤทัย เพชรพา 
79 00372 นางอุษา ลีลามโนธรรม 
80 00144 นางสาวสัตตกมล บุญศิริ 
81 00038 นางสาวอัญชลี พรมมา 
82 00259 นางสาวนัฐพร ทวีค า 
83 00245 นางมนทิรา ใจชื้น 
84 00225 นางสาวอญวดี ศิริโยธา 
85 00105 นางวิลาวัณย์ สุวรรณโกศัย 
86 00333 นายอาทิวุฒิ เชียงใหม่ 
87 00287 นางสาวสุพิชญ์นันท์ เขียวกุ้ง 
88 00163 นางปรียนิตย์ แก้วประภาธนโชติ 
89 00241 นางสาวรุ่งทิพย์ เบี้ยวเก็บ 
90 00071 นางสาวปนัดดา เฟ่ืองส ารวจ 
91 00121 นางผุสดี พัฒน์เชียร 
92 00007 นางสาวณิชากร สกุลรักษาทรัพย์ 
93 00235 นางสาวรัตนา ขอบใจ 
94 00283 นางอรพินท์ โกมลไสย 
95 00051 นางสาววิภาดา ปะวะสี 
96 00356 นางสาวขวัญฤทัย นีระนะวก 
97 00214 นางสาวิตรี สุจริตพาณิชยกุล 



       
      98 00378 นางสาวปูริดา แดงกฤษณา 

99 00371 นางสาวฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ 
100 00385 นางสาวเสาวนีย์ กาญจนศรี 
101 00142 นางสาวจุฑารัตน์ พันธุ์ดี 
102 00306 นางสาวณฐัชยา เอกวัฒน์ 
103 00424 นายธนพงษ์ บูชายันต์ 
104 00405 นางสาวดารัณ หีมปอง 
105 00032 นางสาวอมรรัตน์ พงษ์พยัคฆ์ 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 
   ล าดับที่              เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
  1  00010 นางสาวมัณฑกา  ลบล้ าเลิศ 
  2  00015 นางสาวณิชาภัทร  ร่มโพธิ์สระ 
  3  00001 นายกุศล  ภูวภรณ์กุล 
  4  00013 นายศิวัจน์  จิรกัลยาพัฒน์ 

-------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ต าแหน่งนายช่างโลหะปฏิบัติงาน 
   ล าดับที่              เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – สกุล 
 1 00012 นายธันวา  พันธัญกิจ 
 2 00008 นายธีระศักดิ์  นกมั่น 
 3 00007 นายศราวุธ  ทาทองหลาง 
 4 00003 นายเทพชน  ผ่องแผ้ว 
 5 00011 นายราเชนทร์  โง่นแก้ว 

-------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ 

 
ต าแหน่ง ล าดับ วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ล าดับที่ 1 
และ 

ล าดับที่ 2 
 

ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
เวลา 10.00 น. 
ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารกลาง 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

เศรษฐกรปฏิบัติการ ล าดับที่ 1 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
เวลา 10.00 น. 
ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารกลาง 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

นายช่างโลหะปฏิบัติงาน ล าดับที่ 1 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
เวลา 10.00 น. 
ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารกลาง 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


