






 

 เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 

1. ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบาย ชำนาญการ 
   ส่วนนโยบายและแผนมหภาค  สังกัดฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs จำนวน 6 ราย 

  รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล   

1001 นาย พรชัย ชาติพล 

1002 นาย วรวิทย์ วิทยเกียรติ 

1003 นาย กิตติเทพ ตุละ 

1004 นาย วงศ์พันธ์ พันธ์เจริญ 

1005 นางสาว ผุสดี ชูวิทย์ 

1006 นาย นิติกร หนุนนาค 

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย 4    
   ส่วนนโยบายและแผนมหภาค  สังกัดฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs จำนวน 16 ราย 

  รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  

2001 นาย พงศธร หนูดำ 

2002 นาย ดำรงพล ชนะวรรณ 

2003 นางสาว หทัยรัตน์ เกษศิริ 

2004 นาย เอกรินทร์ รอดจากภัย 

2005 นาย จตุภูม ิ เพชรรัตน์ 

2006 นางสาว กานต์มณี มาสำราญ 

2007 นางสาว สุภิสา กูดือราแม 

2008 นาย ธนานันท์ เปล่งอารมณ์ 

2009 นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค 

2010 นางสาว พิมพ์ชนก จิตต์รัว 

2011 นางสาว วิมลศิริ ทองแตง 

2012 นาย เอกรัตน์ กลิ่นบัวแก้ว 

2013 นาย อริยวัตร เสนาคุณ 

2014 นาย พุธพงษ์ นฤภัย 

 



 

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย 4  (ต่อ) 

         รหัสประจำตัวสอบ   ชื่อ – สกุล 
 

2015 นางสาว ศิวนันท์ หมุนสิงห์ 

2016 นางสาว อมรรัตน์ ใจแสน 
 

3. ตำแหน่งนักวิชาการ SME 4    
 ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  จำนวน 23 ราย 

รหัสประจำตัวสอบ  ชื่อ – สกุล 

3001 นางสาว กรรวี ภูริรักษ์ 

3002 ว่าที่ร.ต.หญิง ณิชาภา ลัคนาวัฒน์ 

3003 นางสาว ชมภู เกิดคง 

3004 นางสาว วรัญรัตน์ พุกเล็ก 

3005 นาย สหกรณ์ ขุนกัน 

3006 นางสาว สุปรีดา โคตรสุโพธิ์ 

3007 นางสาว พิชชากร อุดมสาลี 

3008 นางสาว ปิยะนันท์ รอดสาตรา 

3009 นางสาว จุติพร คัทเนตร 

3010 นางสาว ไอรินดา โยธานัก 

3011 นางสาว รัชดาภรณ์ สิทธิยศ 

3012 นางสาว ธนิศา ธเนศวร 

3013 นาย อภิสิทธิ์ เหล่าพรโสภณ 

3014 นาง กุสุมาลย์ ศุภเนตร 

3015 นาย ธนพัฒน์ พฤกษชาติ 

3016 นางสาว เพชรลดา แข็งธัญญกรรม 

3017 นาย กีรติกร กันทะวิทย์ 

3018 นาย ปาณัท ธนรัช 

3019 นางสาว ชนกานต์ เรืองศรี 

3020 นางสาว ภาสินี อ่ำรอด 

3021 นาย วีรภัทร นาคแสง 

3022 นาง ตรีญาภรณ์ แท่นชัยกุล 

3023 นางสาว วัชราภรณ ์ แสงสว่าง 
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กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน 
ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  

สถานที่สอบ ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์  
ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

วิชาที่ใช้ในการสอบ ห้องสอบ ตำแหน่ง รหัสประจำตัวสอบ 

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป   ห้องประชุม 1801 1. นักวิชาการ SME 4 3001 - 3023 

    เวลา 09.00 – 10.30 น. 

2. การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

    เวลา 10.30 – 12.00 น. 

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป   ห้องประชุม 1801 2. นักวิเคราะห์นโยบาย ชำนาญการ 1001 - 1006 

    เวลา 13.00 – 14.30 น.  3. นักวิเคราะห์นโยบาย 4 2001 - 2016 

2. การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง    

    เวลา 14.30 – 16.00 น.     

 




