
 
 

ประกาศคณะทํางานเพื่อพิจารณาคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูสมัคร 
เปนพนักงานสถาบันคุมครองเงินฝาก 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบ 

------------------------ 
 
ตามประกาศคณะกรรมการเตรียมการบังคับใชรางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครอง

เงินฝาก ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551  เรื่อง รับสมัครพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานในสถาบัน
คุมครองเงินฝาก นั้น 

คณะทํางานเพื่อพิจารณาคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูสมัครเปนพนักงานสถาบันคุมครอง
เงินฝาก ขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิเขา
รับการทดสอบดังรายชื่อที่ประกาศ มาทําการทดสอบในวันเสารที่ 26 กรกฎาคม 2551 ที่
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารียสัมพันธ ตามเวลาดังตอไปนี้ 

  9.00 – 10.15 น.   สอบขอเขียน 
14.00 น.   ประกาศรายชื่อผูที่ผานการสอบขอเขียน 
14.00 – 21.00 น.  สอบสัมภาษณ 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 

 
 

        (น.ส. พนอศรี ถาวรเศรษฐ) 
                     ผูอํานวยการสํานักนโยบายระบบการคุมครองผลประโยชนทางการเงิน 
                            ประธานคณะทํางานเพื่อพิจารณาคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูสมัคร 

                                   เปนพนักงานสถาบันคุมครองเงินฝาก 
 



ลําดับท่ี /เลขท่ีสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล
1 น.ส. กมลวรรณ ศรเฉลิมวงศ
2 น.ส. กรรณิการ นวลสาหราย
3 นาย กฤษชายยา ปอมบุปผา
4 น.ส. กษมา คงทอง
5 นาย กองทัพ มีศิริ
6 นาย เกรียงยศ  ชางชะนะ
7 นาย เกรียงศักดิ์ ปลายแกน
8 นาย คงพนิต  วงศจําปา
9 นาย จรัสวิชญ สายธารทอง
10 น.ส. จรุงกลิ่น นวมครุฑ
11 นาย จาเร ลําเจียก
12 นาย จิตติ  บรรจุ
13 น.ส. จิตราภรณ ประพฤติธรรม
14 น.ส. จุฑปทมา  แสงทอง
15 นาย เจษฎ เยาวพงศศิริ
16 นาย ชูศักดิ์ กอนดี
17 น.ส. ฐิตาภัทร ไตรสวัสดิ์
18 นาย ณัฏฐชัย ลิมปวิทยากุล
19 นาย ณัฐ ตระกูลสิริพันธุ
20 น.ส. ณัฐชรินธร  พงศสุภาคุณิตา
21 นาย ดวงดี สิทธิศักดิ์
22 นาย ทวีศักดิ์  ลีลาวิเศษศักดิ์
23 น.ส. ทัศนา  ทองมี
24 นาย ทิพากร  วงศธร
25 นาย เทียนชัย จุลกะ
26 นาย ธงชัย  เตือนขุนทด
27 น.ส. ธัญญพัทธ พีระภัคไพศาล
28 น.ส. ธาริณี แสงสงา
29 น.ส. ธิตินันท  นิยมไทย 
30 น.ส. นพวรรณ บงเรือน
31 น.ส. นริศรา  คงสุริยะภิญโญ
32 น.ส. นฤมล ศรีพวัลย
33 น.ส. นันทนภัส จงผิตะ 
34 น.ส. นารี  ดิษฐาพรเศรษฐ
35 น.ส. นุชนาฏ ตะวิชัย
36 นาง ในฝน บุญลนเหลือ
37 น.ส. ปภัสสรา  พิพัฒนพันธุ
38 นาย ปโยธร สวยรูป
39 น.ส. ปรมาภรณ วีระพันธ
40 นาย ประภพ  อนันตกูล
41 นาย ประภัสร ราชบัณฑิตย
42 นาย ปราโมทย จ่ันอุไร
43 นาง ปานจิต ถาวรพรชัย 
44 นาง ปยธิดา  พุกอินทร
45 น.ส. ปยนันท  โหนขุนทด
46 น.ส. ปยนุช  เข็มเพ็ชร
47 นาง ปยะนุช  ปานเกษม
48 นาย ปุริม  คัชมุกข
49 น.ส. เปมิกา  คงสบาย
50 น.ส. เปรมยุดา สาระขวัญ
51 น.ส. พจนีย  ลวนไพศาลนนท
52 น.ส. พรรณกร ภูพุทธรักษา
53 น.ส. พรรณระวี กองแกว
54 น.ส. พัชรินทร  กลิ่นพลับ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเขาเปนพนักงานสถาบันคุมครองเงินฝาก



ลําดับท่ี /เลขท่ีสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล
รายชื่อผูมีสิทธิสอบเขาเปนพนักงานสถาบันคุมครองเงินฝาก

55 น.ส. พัณณชิตา  วรพันธกิตติกุล
56 นาย พิทยา  ดอนสนธิ
57 น.ส. พิมลพรรณ อําพันพงศ
58 น.ส. พิมลมาศ แซลิ้ม
59 นาย พิสิทธิ์  เลิศเรืองวุฒิ
60 น.ส. พุทธชาด  ลายประดิษฐ
61 นาย ไพฑูรย ถิระวรรณธร
62 นาย ไพโรจน  ตันติเจริญสิน
63 นาย ไพโรจน บุตรชีวัน
64 นาง ไพลิน ฟุงเกียรติ
65 น.ส. ภัทรานิษฐ  พุฒิเรืองพงษ
66 นาง ภัทรานิษฐ  พุทธกูล
67 นาย ภัสธีร ชิ้นเจริญ
68 นาง ภัสราภา สรรพบพิตร
69 น.ส. ภาสิริ  โยธาวงษ
70 นาย มโนปกรณ สอนสะอาด
71 น.ส. มริสราวรรณ  พุมสุวรรณ
72 น.ส. มัทรี  นุยบุญแกว
73 น.ส. มาลี  โสมสิรินาค
74 น.ส. เมธาวี เปรมะสุต
75 น.ส. รัตติยา เรืองรัศมี
76 น.ส. รัตนา น่ิงนอย
77 น.ส. รินทรลภัส ธนนปุริมพัฒน
78 น.ส. รุงทิพย เจริญศิริสุทธิกุล
79 น.ส. รุงนภา จิรัฐิติกาลวงศ
80 น.ส. ลภัสรดา  คงหลํา
81 น.ส. ลลิตา แซลี้
82 น.ส. วนิดา จิตตตั้ง
83 นาย วรพงษ มณีคํา
84 นาย วรพล มะคะที
85 น.ส. วรรณนิศา ไทยยา
86 น.ส. วรรณา จีรุพันธ
87 น.ส. วรวรรณา คลาดแคลว
88 นาย วริศร ถาวราภา
89 น.ส. วิจรรยา วงศวิวัฒน
90 นาย วิรัช ใจสุข
91 นาย วิโรจน นวสกุลศักดิ์
92 น.ส. ศรีวรินทร  ปริญญาจารย
93 น.ส. ศิริจันทร  นิโครธาเมธนีย
94 นาย ศิริชัย  พรหมทอง
95 น.ส. สกุลเพ็ญ คงสกุล
96 นาย สมิทธิ  กาญจนโภคิน
97 น.ส. สรัฐนันท  วัฒนทองศิริ
98 นาง สายสมาน  ตั้งสิทธิศิลป
99 นาย สิทธิ์ มูลแกว
100 น.ส. สินีนาท โชคดําเกิง
101 นาย สิริศักดิ์ พันธสังข
102 นาง สุชาดา  กุลสุขรังสรรค
103 นาง สุชาดา โตปติ
104 น.ส. สุธีรา  ศรีทอง
105 น.ส. สุภาพร สันติเสถียรกุล
106 น.ส. สุมัทณา สุมมณากุล
107 นาย สุริยะ ศรีเสาวคนธ
108 นาย เสนีย ลาตีฟ
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109 นาง อชิญากรณ  ทัศพรสรศิลป
110 นาย อณิวัชร  กาญจนนาค
111 น.ส. อลิศรา ชอผกา
112 น.ส. อลิสา  เอ่ียมสะอาด
113 น.ส. อัญชลีภรณ  จันตะแกว
114 นาง อัญญาต ดํารงคศรี
115 นาย อัฏฐเรข กันสิทธิ์
116 น.ส. อัมพร สกลกูด 
117 นาย อาทร  พิศาลอนุกูลกิจ
118 นาง อาภากร คําเคน
119 น.ส. อารีวรรณ อิงคเพียรกุล
120 น.ส. อุนจิต หาญวิริยะฤทธา
121 นาย เอกชัย เสวกจินดา
122 นาย เอกราช มุกฑา
123 น.ส. กนกรัตน หิรัญบูรณะ
124 น.ส. จารุณี อัศววิเชียรจินดา
125 น.ส. ศิริเกศ  ศิริวัฒนโชค
126 นาย ชวลิต ขลุยเงิน




