เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายชือ่ ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพือ่ วัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
เลขประจาตัวสอบ

ชือ่ - นามสกุล

10010

นางสาวพัฒชะรีย์ วังนิคม

10069

นางสาวรัตนาภรณ์ จุลหนองใหญ่

10124

นายวรเทพ ลิม่ ภัทรวงศ์

10126

นางสาวสุดาวร จันทิรา

10130

นางสาวสุพัตรา สืบอ่่า

10159

นางสาวณัฐกาญจน์ กาญจนดิษฐ์

10177

นางสาวมยุรี แต้มพงษ์

10189

นางสาวพรเพ็ญ พิทักษ์วาณิชย์

10236

นางสาวเพ็ญนภา ปัญญาทอง

10261

นางสาวสุกัญญา จินดานุ

10290

นายทศพล วายโสกา

10302

นายสุพัฒน์ แห้วเพ็ชร

10311

นางสาวนิชกานต์ วิริยะพิพัฒน์

10319

นายนราธร วันใจ

10322

นายธรรมนูญ รุ่งระวี

10340

นายวุฒิชัย อุปเสน

10341

นายยิ่งยง ปรีชาเสถียร

10363

นายภานุวัฒน์ จันทรัตน์

10375

นางสาวณพัสส์นิชตา จัตุศาสตร์

10380

นางสาวทิพวรรณ หิรัญ

10387

นางสาวธัญญทิพย์ พุ่มจันทร์

10425

นางสาวขวัญชนก พลพันธุ์

10450

นายณัฐพล ตรวจนอก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต่าแหน่ง 1 จาก 10

เลขประจาตัวสอบ

ชือ่ - นามสกุล

10494

นางสาวณัฐภรณ์ ลัพเสถียร

10531

นางสาวพิราวรรณ สิงห์ชู

10551

นายนิพนธ์ กฤษณวิภาคพร

10554

นายพีรพงศ์ เหลืองอ่อน

10555

นายกิตติพงษ์ ล่านุย้

10557

นางสาวพรพิมพ์ เทวเดช

10566

นายณัฐกร แต้มแก้ว

10608

นางสาวทวีภรณ์ แซ่ไหล

10668

นายอิทธิพล ทองหวาน

10727

นายอาณัฐ ฉลองชนม์

10737

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะนุช โบช่วย

10745

นายเอกพงษ์ สัตย์ญารักษ์

10753

นายปัญญา ศรีสะอาด

10768

นางสาวเพ็ญศิริ หนูนิล

10775

นายกฤษดา พงษ์พานิช

10820

นายปฐมพงศ์ กิม้ เท่ง

10823

นายปรวีร์ พันธ์ศิริ

10826

นางสาวปิยนุช ผดุงวิจิตรชัย

10836

นางสาวจารุวัลย์ ทันบุญ

10839

นายนพกช พวงหอม

10842

นางสาวอรกมล ศรีแก้ว

10851

นางสาวธนัญชนก ยอดสนิท

10884

นางสาวจุทารัตน์ พงศาปาน

10911

นางสาวณัฐกฤตา นิยมธรรม

10913

นายสันติ กมลเศษ

10956

นางสาวฐาปณีย์ รติจารุภัทร

11006

นายชาญชัย อังกูรวิวัฒน์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต่าแหน่ง 2 จาก 10

เลขประจาตัวสอบ

ชือ่ - นามสกุล

11017

นายศราวุธ อาบสุวรรณ

11061

นายโกวิทย์ ใจทา

11065

นายณัฐศาสตร์ ศรีพิมพ์มาตย์

11069

นางสาวอิษิรา ธนรัช

11093

นางสาวรัตนพร ตันติพจน์โสภา

11116

นางสาวฐิติกร ทินอุทัย

11200

นางสาวสุพัตรา ยอดแก้ว

11208

นางสาวปรียานุช ประสานพันธ์

11234

นายสมิต ธีระวัฒน์

11236

นายณัฏฐพิเชษฐ์ พูลทองค่า

11241

นางสาวรติกานต์ กาญจนรังษี

11245

นายกิตติคุณ จิตติอรุณชัย

11266

นายเอกชัย บุญวิเศษ

11288

นางสาวสาวิตรี พานชาตรี

11299

นายพันตรี ครุฑถนอม

11302

นางสาวภัทรา สมเหมาะ

11332

นางสาวธัญญารัตน์ ยศกฤตวิทย์สกุล

11352

นางสาววัชราภรณ์ ผาระพรม

11360

นางสาวคณิตตรา อุทามนตรี

11391

นางสาวสุภัทรา ลิม่ ปี่

11444

นายวสุสกิจจ์ อินทนิล

11463

นางสาวธนัชพร นิม่ วิศิษย์

11484

นายพชร สนิทใจ

11524

นางจินตนันท์ บุญศิริ

11526

นายนพดล คงทรัพย์โสภณ

11533

นางสาวเสาวณีย์ ชั่งนะ

11561

นางสาวพิชามญชุ์ วรรธนะวงษา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต่าแหน่ง 3 จาก 10

เลขประจาตัวสอบ

ชือ่ - นามสกุล

11575

นายวรพจน์ บุญประเสริฐ

11576

นายอรรถพล เต่าเมือง

11588

นายธนกฤต ลือสกุล

11592

นายอภิรักษ์ คงจรรักษ์

11598

นางสาวเกตุวรินทร์ สังข์ศรีทวงษ์

11617

นางสาวศิวพรรณ พิชิตชัยรุ่ง

11626

นายฉันทัช อาสาสรรพกิจ

11648

นายเขตน์ เทิดทูนการค้า

11692

นางสาวอาภา เจริญแสง

11698

นางสาววารินทร์ อาพัด

11701

นางสาวกอบแก้ว กิง่ จันทร์

11702

นายนิติศาสตร์ รักษาพันธ์

11715

นายพุทธชาติ จันทร์ณธาดา

11752

นายเลิศศักดิ์ บริรักษ์เลิศ

11811

นางสาววีณา ลีส้ ุวรรณ

11864

นายนิธิศพงศ์ ชัชวาลาพงษ์

11881

นางสาวเบญญาภา เรืองสังข์

11894

นายจักรกฤษณ์ ไก่แก้วกาญจนา

11911

นายนพดล ทองภิรมย์

11970

นายพงศธร ศรีวงยาง

11982

นางสาวสมิหลา เอี่ยมอธิคม

11996

นายพลพีร์ สิริพจนรัตน์

12012

นางสาวอินทิรา เมฆฉาย

12057

นางสาวธัญดา แก้วศรีนวล

12086

นายธนพันธ์ พานทอง

12156

นายชัยวิชญ์ บาลเพียร

12158

นายเทอดพงษ์ เลือดพระปฐม
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต่าแหน่ง 4 จาก 10

เลขประจาตัวสอบ

ชือ่ - นามสกุล

12180

นางสาวพรทิพย์ ทิพฤาตรี

12182

นางสาวศศิธร หิรัญอาจ

12196

นายต่อรุ่ง ธรรมชาติ

12197

นางสาววรรณิศา ทิพย์วีรนันท์

12199

นางสาวชุมฉวี กิติวกูล

12224

นายชลิต คุม้ ชัย

12248

นายรณชัย ยิ้มสินสมบูรณ์

12251

นางสาวธิดา โตโชติสิน

12252

นางสาวสถาพร เพชรชี

12255

นางสาวจามมาลี เมืองแสน

12300

นายอธิบดี ฤทธิรัตน์

12331

นายโชคชัย เล็กเปีย

12338

นายนรนิติ มานะกิจ

12350

นายเจษฎากรณ์ ชูมินทร์

12365

นางสาวจุฑารัตน์ ไชยคุตร

12448

นายอภิวัฒน์ กรุณาน่า

12482

นางสุเทพ วชิรวราการ

12500

นายรณกร ภาจีรกุลไกร

12553

นายบุรพล ชูจันทร์

12568

นายสกนธ์ ราศีวิสุทธิ์

12600

นายณัฐวุฒิ สุวรรณวัฒนกุล

12602

นายจักริน สุวรรณมัย

12622

นางสาววลัยลักษณ์ พงษ์งาม

12631

ส.ต.ต.ณัฐพัชร ลุนปุย

12638

นางสาวณัฐธิดา อรรคทิมากูล

12682

นายพรเทพ หริค่าภา

12713

นายวัชรพล กุประดิษฐ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต่าแหน่ง 5 จาก 10

เลขประจาตัวสอบ

ชือ่ - นามสกุล

12770

นายปฐวี วันดี

12776

นายภราดร จรด่า

12880

นายสุรชัย วรชาติศิริกุล

12894

นางสาวสุพรรณษา ธนะวรรณ

12910

นายรัฐพล ชุมวรฐายี

13052

นางสาวชมภัสสร วิวัฒน์วรารมณ์

13065

นายนิติพงษ์ พลเยี่ยม

13079

นายพิสิฐพงศ์ พันธุวัฒนา

13081

นางสาวชนนพร บุญเลิศ

13105

นายรพีพงศ์ พูนกาญจนะโรจน์

13121

นางสาวอุรวี เพ็ชรมณี

13149

นายดุษิต คงสุจริต

13214

นางสาวญิศรา เกตุโพนทอง

13222

นางสาวณัฏฐาพร การโคกกรวด

13254

นางสาวภัทรรัตน์ พงษ์เจริญ

13259

นางสาวสุพิชญา เจริญวัฒนะโภคา

13283

นางสาวอรวรรณ นามวัย

13296

นางสาวรัดเกล้า วรนุช

13470

นางสาวหทัยชนก วรรณปะเก

13480

นางสาวนันท์นภัส คงคา

13489

นายดิลกธรรม อึ๊งโพธิ์

13492

นางสาวพรใจ พิรมย์พันธ์นุกุล

13501

ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ศิริปะกะ

13520

นายสันติ ศิริคง

13544

นายชนาชิต ตัง้ สิริไพศาล

13551

นางธมลวรรณ ลิม่ สุวรรณมณี

13558

นายณัฐวุฒิ ชะอุ้ม
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต่าแหน่ง 6 จาก 10

เลขประจาตัวสอบ

ชือ่ - นามสกุล

13624

นายอ่านาจ โกสวัสดิ์

13659

นางสาวณัฐชยา จันทร์ทอง

13682

นางสาวหทัยรัตน์ บ่ารุงผล

13692

นางสาวณิชาภา จตุพัฒนกุล

13763

นายปัญจกิตติ์ สายวิโรจน์สกุล

13818

นายสุริยกมล บัวแก้ว

13825

นางสาวฐานิกา ศักดาณรงค์

13856

นางสาวกุลธีรา เกือ้ กูลส่ง

13867

นายวัชรพล ชัยปัญญา

13885

นางสาวจริยาวดี เยี่ยงยงค์

13933

นายรัฐพงศ์ ตระกูลพิทักษ์กิจ

13949

นายสหัชเชษฐ์ วงศ์ชนะพิบูลย์

13958

นางสาวณฑิชา นากสุวรรณชาติ

13968

นางสาวภัทรียา สุรัตวิศิษฏ์

13969

นางสาวนัตญา เจียมวิศิษฐ์กุล

13973

นายมนัส พรมมร

14125

นายศตพล สันโส

14131

นางสาววรารัตน์ ศรีสถิตวงศ์

14136

นายชินวัตร นาคพิน

14190

นายเอกนิติ กรีธาธร

14195

นางสาวเกศินี ยุกตานนท์

14212

นายคมชาญ สว่างแจ้ง

14217

นางสาวเพ็ญนภา แซ่ตนั้

14258

นางสาวรัตยา สมไผ่ล้อม

14278

นางสาวล่าพูล ทองพูน

14311

นายศุภณัฐ ต่วนกลิน่ คง

14315

นายชวรินทร์ น้อยข่า
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต่าแหน่ง 7 จาก 10

เลขประจาตัวสอบ

ชือ่ - นามสกุล

14327

นายสราวุฒิ เอียดแก้ว

14337

นางสาวรันตี อัศวพิศาลบูลย์

14354

นางสาวสุพัตรา เพ่งพิศ

14357

นางสาวสกุลตรา จิตรานนท์

14378

นายธิติพันธ์ ศุภภาสวัฒน์

14395

นายยศธร พจนานุกิจ

14415

นางสาวธาริดา เลีย้ งหทัยธรรม

14418

นายนพรัตน์ ลิม่ หิรัณย์เวโรจน์

14421

นางสาวธัญญา วงษ์กมลชุณห์

14497

นายธันยนิตย์ นิติไกรนนท์

14500

นางสาวณัฐวดี บุญชื่น

14565

นายสุรวัฒน์ ชัยชนะ

14580

นายคณดล ศรีเจริญวณิชย์

14602

นายวรวุฒิ ทองชาติ

14604

นางสาวณัฐวรรณ ช่วยบุญชู

14618

นายวิกรม ดูวา

14665

นายธนัท อินทร

14699

นายปราโมทย์ บุญโย

14706

นายรัฐธีร์ เจริญวุฒิลักษณ์

14757

นายวุฒิพงษ์ ฝางค่า

14820

นายวศิน วังวิเศษการณ์

14859

นายพชรพล ชนะพันธ์

14869

นายชาร์รีฟ เมฆหมอก

14898

นางสาวจุฑามาศ พวงภู่

14975

นายนิพันธ์ ชุมช่วย

14999

นายบัสรี นิโลง

15007

นายนครินทร์ สุกิจจากร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต่าแหน่ง 8 จาก 10

เลขประจาตัวสอบ

ชือ่ - นามสกุล

15045

นายเทอดพงษ์ ศรีเชียงสา

15077

นายกษิดเิ์ ดช โรจนรัตนางกูร

15086

นางสาววิวรรณ เพชรรัตน์

15094

นายจักรพงษ์ เรืองกิจวณิช

15137

นายชานน ชัยฤทธิ์

15169

นางสาวสรชา สติปัญญวัตร

15172

นางสาวชุติมา อินทร์เกลีย้ ง

15178

นางสาวสุญาณี ศิริภาณุรักษ์

15291

นายสุวัจน์ สุนทองหล้า

15335

นายธัชฤทธิ์ พรรณลาภ

15340

นายศุภศิริ ธรรมสอน

15343

นายทวิทัศน์ ธ่ารงค์วัฒนกุล

15363

นายธณกฤต ด่าทองเสน

15400

นางสาวมนัสนันท์ ภายสันใจเรือง

15404

นางสาวชญานี กลีบบัว

15444

นายไชยยันต์ ปานขาว

15447

นางสาวแพรวพงษ์ สุขะพงษ์

15512

นายวิชชากร เรือนหลวง

15518

นางสาวจรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์

15603

นายวีรยุทธ ชูราศรี

15639

นายภาณุพงศ์ เพชรบูรณ์

15750

นายบัณฑิต สายเพ็ชร

15787

นายทนงศักดิ์ ด้วงสีทอง

15846

นางสาวเจนจิรา เชียงแสน

15889

ว่าที่ร้อยตรีนิธิ เดชแพ

15939

นางสาวอมรรัตน์ ฮาวบุญปั๋น

16089

นางสาววันทกาญจน์ จิตนาม
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เลขประจาตัวสอบ

ชือ่ - นามสกุล

16132

นางสาวบุญธิดา ปั้นเปี่ยมทอง

16263

นางสาวมยุรนันท์ ธรรมโชติ

16318

นายชูฤทธิ์ จันทา

16346

นายณัฐพล ปิ่นน้่า

16348

นางสาวสุนันทา วันเดวา

16387

นายคณิต ชัยสถาผล

16464

นายสุจินต์ โตชวลิต

16537

นายเปรม แสงชา

16549

นายคงคุณ เทพจินดา

16702

นายสินธร อินทเจริญ

16718

นายพีรภาส วิบูลย์วัฒนกิจ

16802

นายศิริเดช เขียวด่า

16830

นายอดิศักดิ์ สุขสมบูรณ์

16838

นายขจรศักดิ์ เหมทานนท์

16938

นายถาวร แห่กลาง

16954

นายภาณุพงศ์ พุ่มจันทร์ธนัง

16968

นางสาวธัญรัตน์ มณีรัตน์

16975

นายธีระวัฒน์ ไชยพิมพา

17144

นายชัยวัฒน์ ยูเด็น

17282

นางสาวกิตติยา เสนาค่า

17295

นายสมพจน์ ศรีขลา

17343

นายเด่นชัย วิจิตขะจี

17389

นางสาวนริศรา วิชัยวงษ์

17629

นายเรืองศักดิ์ ข่าแก้ว

17656

นายนเรศ บุญเพ็ชร

17669

นางสาวศิริพร ทาทอง
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