
ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

1 1003 ผ่าน นางณัฐฐานนัตร์  เลก็ชัยชาญ

2 1007 ผ่าน นายวัชระ  รักสนัตสิขุ

3 1008 ผ่าน นายปรีชา  ยามี

4 1011 ผ่าน นางสาวศริิวรรณ  วัฒนวงศ์

5 1012 ผ่าน นางสาวเบญจวรรณ  สงคแ์กว้

6 1013 ผ่าน นายนพินธ ์ มกี ่า

7 1017 ผ่าน นายอบิรอเฮม  ดาโอะ

8 1018 ผ่าน นายพเิชษฐ  ผลดี

9 1021 ผ่าน นายมนตรี  สรุะประเสริฐ

10 1024 ผ่าน นางสาววกิญัญา  จิตมั น

11 1029 ผ่าน นายภทัร  ประสทิธวิงศ์

12 1031 ผ่าน นางทพิวรรณ  ภผิูวเดอืน

13 1034 ผ่าน นายธรินทร์  จันทร์อนุ

14 1035 ผ่าน นายจักรพันธ ์ ไชยโสภา

15 1037 ผ่าน นางสาวปยิรัตน ์ หนทูองแกว้

16 1046 ผ่าน นายกติตวิัฒน ์ กติตวิานชิ

17 1054 ผ่าน นายสวุัธจชัย  เพง่พนิจิ

18 1058 ผ่าน นายพทิกัษ ์ แสงธรรม

19 1063 ผ่าน นางกาญจนา  สารคาม

20 1064 ผ่าน นางสาวรดาณัฐ  บพุศริิ

21 1072 ผ่าน นางสาวชไมพร  ไชยรังสรรค์

22 1075 ผ่าน นางสาวสาวติรี  คลา้ยทรัพย์

23 1076 ผ่าน นางสาวสธุวิรรณ  แอธน

24 1077 ผ่าน นายชนะวงศ ์ โคตมลู

25 1078 ผ่าน นายนราศกัดิ์  จันทร์เกษ

26 1081 ผ่าน นายธัชวุฒ ิ พาขุนทด

27 1082 ผ่าน นางสาวศรินธร  นลิก่าแพง

28 1084 ผ่าน นายสมเดช  ขันตวิงษ์

รายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปรญิญาตรี

ในการสอบคัดเลอืกบุคลากรภายในส านักงานอยัการสูงสุดเพื่อบรรจแุละแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏบิัติการ

 เม่ือวันท่ี  1  มิถุนายน 2556  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม

ต าแหน่งนติิกรปฏบิัติการ



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

29 1085 ผ่าน นายชัยสทิธิ์  สจุริตธรรม

30 1090 ผ่าน นางสาวเมทนิ ี เพ็ชรพลอย

31 1092 ผ่าน นายธงชัย  สทิธกิานต์

32 1094 ผ่าน นางสาวสชุารัตน ์ แสนแกว้

33 1096 ผ่าน นางสาวศริิพร  อนิทมุาร

34 1101 ผ่าน นางสาววศารัตน ์ โตงาม

35 1102 ผ่าน นางสาวกญัชพร  วงษาหลา้

36 1103 ผ่าน นายชูศกัดิ์  นนัทยิะกลุ

37 1105 ผ่าน นายเอกพงษ ์ หลงชรา

38 1106 ผ่าน นายโดม  กติตสิาเรศ

39 1107 ผ่าน นางสาวพรพมิล  เชาวส์ถติกลุ

40 1119 ผ่าน นางสาวสาวติรี  บนุนาค

41 1124 ผ่าน นายพรีะเชษฐ์  ออ้มนอก

42 1131 ผ่าน นายเอกรินทร์  ชูทองค่า

43 1132 ผ่าน นายเอกพจน ์ ตนัสกลุ

44 1137 ผ่าน นางสาวปญัชลกิา  แกว้ทอง

45 1141 ผ่าน นางสาวกนัตก์ว ี พรหมศร

46 1148 ผ่าน นางสาวปยิะนชุ  นิ มมา

47 1150 ผ่าน นายสนุทร  ฉ ่าสดใส

48 1153 ผ่าน นางสาวอนงค ์ แกว้บนัดษิฐ

49 1154 ผ่าน นายสทุธพิงศ ์ บญุศริิ

50 1164 ผ่าน นายสมนกึ  จีนสระนอ้ย

51 1165 ผ่าน นางสาวกนกพรรณ  พัฒนเดช

52 1168 ผ่าน นายพงศพัศ  พรหมายน

53 1170 ผ่าน นายรณฤทธิ์  จันทร์ดา

54 1177 ผ่าน นางสาวประธานพร  วัชรกลุ  คะสวุรรณ

55 1184 ผ่าน นางสาววไิล  หนพูุม่

56 1185 ผ่าน นางสาววรรณิษา  ทพิย์ดว้ง

57 1186 ผ่าน นายธนสาร  ทองเพ็ญ

58 1189 ผ่าน นายภรีูพัชร์  แสงแกว้

59 1193 ผ่าน นางสาวอตติา  เตม็ดวง

60 1195 ผ่าน นายจตรุงค ์ คงนคร



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

61 1196 ผ่าน นายอัศวนิ  กาบจอก

62 1199 ผ่าน นางพัทธนนัท ์ ตั้งกงพานชิย์

63 1200 ผ่าน นายภกูมล  พทิกัษช์ลเดช

64 1203 ผ่าน นางสาวจินดานชุ  ด่าใหม่

65 1206 ผ่าน นางสาวศภุลกัษณ์  ถาวะระ

66 1207 ผ่าน นางรพพีร  กศุลวงศ์

67 1210 ผ่าน นางสาวสวล ี บญุทองจันทร์

68 1218 ผ่าน นางสาวสจุิตตา  ทริุยานนท์

69 1222 ผ่าน นางสาวปยิะมาศ  พลบรูณ์

70 1224 ผ่าน นายกาญจน ์ อุบลวัตร์

71 1229 ผ่าน วา่ที ร้อยตรีชัยพฤกษ ์ นริมาณ

72 1232 ผ่าน นายจิรศลิป ์ วัฒนาไพบลูย์

73 1236 ผ่าน นายภดูศิ  ปานเกลี้ยง

74 1238 ผ่าน นายธนณัฏฐ์  ชุณหว์จิิตรา

75 1239 ผ่าน นางกลุนษิฐ์  โตมอญ

76 1240 ผ่าน นายภทัรธรณ์  ชูทอง

77 1246 ผ่าน นางสาวสกุญัญา  ญาตดิอน

78 1247 ผ่าน นายสมชเนศ  ออ่งสวุรรณ

79 1248 ผ่าน นางสาวปาณัจฐ์ตา  ธรรมาบญุ

80 1253 ผ่าน นายจักรกฤษ  เสนรุย

81 1254 ผ่าน นางสาวชนญัชดิา  ตรงจิตร

82 1256 ผ่าน นายธรณิศ  ออ่นสี

83 1258 ผ่าน นายบรรจง  อนิทรพานชิย์

84 1262 ผ่าน นายปฤษฐวชิช ์ สริุมานนท์

85 1263 ผ่าน นายชัยยาวุฒ ิ โมลโิต

86 1266 ผ่าน นางสาวจรรยา  วงษบ์ญุ

87 1267 ผ่าน นายพอเพ็ญ  ประภาศริิ

88 1268 ผ่าน นายชาญวทิย์  บตุรสทีดั

89 1273 ผ่าน นายศราวุฒ ิ ย้ิมกริ ม

90 1274 ผ่าน นางสาววรัญญา  แชม่ชื น

91 1276 ผ่าน นายชัยวัฒน ์ พุม่เจริญ

92 1277 ผ่าน นางธรัีตน ์ เรืองสวา่ง



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

93 1281 ผ่าน นายสมภาพ  ผลเจริญ

94 1287 ผ่าน นางสาวพชิญาว ี ภกัดี

95 1288 ผ่าน นางสาวเบญจมาส  อุตวรรณา

96 1289 ผ่าน นายอนรุิธ  วุน้ชลีอง

97 1296 ผ่าน นายณัฐพล  เสถยีรคงคา

98 1298 ผ่าน นางชลธชิา  ศริิวัฒน์

99 1299 ผ่าน นายวาฤทธิ์  บทุธจิักร์

100 1300 ผ่าน นายสชุาต ิ ธรีพรพาณิชย์

101 1302 ผ่าน นางสาวอนงค ์ จันทรศรี

102 1303 ผ่าน นางสาวภรัณญา  ปาทา

103 1306 ผ่าน นายภเูบศ  บญุกลอ่ม

104 1309 ผ่าน นางสาวพมิปภา  แกว้วันนา

105 1318 ผ่าน นายกรกช  มว่งกล ่า

106 1319 ผ่าน นางน้่าออ้ย  หรัิญค่า

107 1324 ผ่าน นายนติธิร  พละคช

108 1326 ผ่าน นายสทิธชิัย  พูลผล

109 1329 ผ่าน นายศภุกร  สกลุอาภาสตัย์

110 1331 ผ่าน นายสมมาตร  ปานภกัดี

111 1333 ผ่าน นายสรุงค ์ ไทยทอง

112 1341 ผ่าน นางสาวปยิะฉตัร  สวุรรณาภา

113 1344 ผ่าน นางสาวณัฐท ี นุ้ยหงส์

114 1345 ผ่าน นางสาววนิา  เรือนเงนิ

115 1346 ผ่าน นายชานนท ์  ทาโน

116 1348 ผ่าน นางสาวสวุมิล  บญุทพิย์

117 1349 ผ่าน นายพงศภ์คั  บญุกองแกว้

118 1351 ผ่าน นายอุดร  อนิทร์ขาว

119 1353 ผ่าน นายณัฐพล  เนื องจ่านงค์

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

1 2001 ผ่าน นางสาวประภสัสร  ทองประสม

2 2005 ผ่าน นางสาวหนึ งฤทยั  กตินิาม

ต าแหน่งนักจดัการงานท่ัวไปปฏบิัติการ



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

3 2018 ผ่าน นางสาวชนิณษา  ออ่นละมา้ย

4 2022 ผ่าน นายสญัญา  บญุสงค์

5 2028 ผ่าน นางสาวเบญ็จวรรณ  ไทรงามเอี ยม

6 2030 ผ่าน นางสาวสาวติรี  แจ่มกระจ่าง

7 2031 ผ่าน นางสาวนริศรา  หาญเชงิชัย

8 2034 ผ่าน นางสาวอรนชุ  สมิลี

9 2036 ผ่าน นางสาวกญัญาภคั  นุ่มศริิ

10 2038 ผ่าน นางสาวชุตปิภา  ลทีอง

11 2045 ผ่าน นางสาวสริิพร  ตรีอุโภชน์

12 2058 ผ่าน นางสาวฟาตหีมะ๊  แววันจิต

13 2060 ผ่าน นางสาวพันธท์พิย์  พุทธลา

14 2061 ผ่าน นางสาวนงลกัษณ์  สลีารวม

15 2066 ผ่าน นางสาวดวงกมล  สระประไพ

16 2071 ผ่าน นางกญัทมิา  มติรรัก

17 2072 ผ่าน นางสาวรุ่งนภา  รักษาพล

18 2073 ผ่าน นางสาวขวัญกมล  ทรัพย์มลู

19 2078 ผ่าน นายสราวุธ  โชตพิาณิชย์กลุ

20 2086 ผ่าน นางสาวออ้  แกว้ก่าเนดิ

21 2090 ผ่าน นางจิรพรรณ  กนัยะมี

22 2103 ผ่าน นางสาวยุพนิ  แหลมหลาว

23 2128 ผ่าน นางสาวพมิพป์ระพา  สวุรรณรัตน์

24 2141 ผ่าน นางสาวศวิาภรณ์  โชตศิริิ

25 2147 ผ่าน นางสาวปาลรัีตน ์ ภรแสงธูป

26 2150 ผ่าน นางสาวกนกพร  น้่าทรง

27 2155 ผ่าน นางสาวสนุนัทา  ปิ่นอ ่า

28 2158 ผ่าน นางสาวอุมาพร  ดเีจริญ

29 2159 ผ่าน นางสาวจิราภรณ์  แสงใส

30 2160 ผ่าน นางสาวจุฑามณี  อนิทองแกว้

31 2167 ผ่าน นางสาวจรีรัตน ์ นุ่มโต

32 2173 ผ่าน นางสาวทรรศนวรรณ  ศภุลกัษณศกึษากร

33 2176 ผ่าน นางศริดา  บณุยฤทธิ์รักษา

34 2189 ผ่าน นางสาวปาริชาต ิ ดนิแดง



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

35 2197 ผ่าน นางสาวปญัญา  จูแดง

36 2199 ผ่าน นางสาวชัชฎาภรณ์  ศริิโภคานนท์

37 2203 ผ่าน นางสาวนติยา  สงเกดิ

38 2206 ผ่าน นางสาวปทัมา  กามนิี

39 2218 ผ่าน นางสาวณัฐฐิสา  พันธป์ระคณุ

40 2220 ผ่าน นางสาวเพ็ญศริิ  นคิมจิตร

41 2227 ผ่าน นางสาววณีา  ดว้งปราง

42 2230 ผ่าน นางสาวนพิาภรณ์  บญุมาลี

43 2232 ผ่าน นางสาวลกัษณา  ศรีสม

44 2233 ผ่าน วา่ที ร้อยตรีอนสุรณ์  สนิธุกตู

45 2236 ผ่าน นางสาววรีพรรณ  เพ็ชรศรีงาม

46 2237 ผ่าน นางสาวเนตรชนก  ทองศรีจันทร์

47 2242 ผ่าน นางเบญญาภา  เพิ มศลิป์

48 2244 ผ่าน นางอาทติยา  เกดิศรีสขุ

49 2248 ผ่าน นางสาวสริิประภา  แสนบญุศริิ

50 2250 ผ่าน นางสนุทรา  วรรณวไิล

51 2268 ผ่าน นางสาวรักขณา  โคตรธรรม

52 2271 ผ่าน นางสาวภาวณีิ  บญุดี

53 2273 ผ่าน นายเกยีรตศิกัดิ์  เมง่ซา่น

54 2282 ผ่าน นางสาวสมมาศ  สนิธุมา

55 2288 ผ่าน นายปริญญา  โปสาวาท

56 2290 ผ่าน นางสาวกษมา  ฟุง้มงคลเสถยีร

57 2294 ผ่าน นางสาวบงกช  เที ยงค่า

58 2296 ผ่าน นางสาวปยิรัตน ์ ศรีศขุ

59 2297 ผ่าน นางสาวสจุิตรตรา  แสงสวุรรณ์

60 2303 ผ่าน นางสาวลดัดาวรรณ  แงพ่รหม

61 2306 ผ่าน นายพฤทธ ์ ขาวข่า

62 2309 ผ่าน นางเมธปยิา  สดุสงวน

63 2314 ผ่าน นางสาวกานตพ์ชิชา  สคุนธรส

64 2315 ผ่าน นางนงคเ์ยาว ์ อนิทะนาม

65 2317 ผ่าน นางสาวบญุญา  สนุรกมุภ์

66 2319 ผ่าน นางสาวสชุาดา  ทรงสตัย์



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

67 2327 ผ่าน นางวรรณทะณี  จันทร์เพ็ญ

68 2343 ผ่าน นางสาวสรวย์ี  กาศสกลุ

69 2344 ผ่าน นางสาวทศันย์ี  อุประสทิธิ์

70 2347 ผ่าน นางจุราวรรณ  ใจสภุาพ

71 2353 ผ่าน นางสปุระวณ์ี  กายา

72 2354 ผ่าน นางสาวชริณทร์ทพิย์  นามประสพ

73 2356 ผ่าน นางรัชนกีร  ชาปะ

74 2366 ผ่าน นางธนวรรณ  พื้นชมภู

75 2367 ผ่าน นางสาวปริศนา  ยิ งเกรียงไกร

76 2382 ผ่าน นางสาวนงคล์กัษณ์  รัตนชัย

77 2385 ผ่าน นางสาวศริิพร  ชมภวูริาช

78 2390 ผ่าน นางสาวอลสิ  ปาทาน

79 2391 ผ่าน นายสมพร  ปลดรัมย์

80 2398 ผ่าน นางจริภา  เรืองยังมี

81 2399 ผ่าน นางจ่าเนยีร   วมิล

82 2400 ผ่าน นางสาวณัฐชา  เรืองเกษม

83 2412 ผ่าน นางสวุรรณี  สามภิกัดิ์

84 2426 ผ่าน นางสาวชลติา  เจริญศลิป์

85 2430 ผ่าน นางสาวพกิลุ  ดลสวา่ง

86 2440 ผ่าน นางสาววราลกัษณ์  ทมิรุณ

87 2442 ผ่าน นางสาวอัจฉรา  ทางตรง

88 2444 ผ่าน นางสาวพันธยิา  ดอกไม้

89 2445 ผ่าน นายจุมพล  สนัตวิัฒนะ

90 2446 ผ่าน นางสาวเรวด ี วัฒนะ

91 2449 ผ่าน นางสาวขนติย์ฐา  เรืองณรงคเ์ดช

92 2450 ผ่าน นางกอตเียาะ  อาแยกาจิ

93 2467 ผ่าน นายรณณรงค ์ ไกลญาติ

94 2480 ผ่าน นางสาวเพ็ญพรรณ  ธติา

95 2484 ผ่าน นางนงเยาว ์ สขุจินตนาการ

96 2491 ผ่าน นายประพจน ์ แกว้สมบตัิ

97 2500 ผ่าน นางสาววภิาว ี บรรลอืสนิธุ์

98 2502 ผ่าน นางสพุรรณี  ศริิบรูณ์



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

99 2508 ผ่าน นางสาววรนชุ  พลอยจะบก

100 2509 ผ่าน นางสาวขวัญชื น  ทรัพย์ทวกีจิรุ่ง

101 2510 ผ่าน นางสาวสภุลิกัษณ์  เอกพัฒนวงศ์

102 2520 ผ่าน นางสาวพมิพน์ภิา  โอชา

103 2525 ผ่าน นางสาวจิตตาภทัร์  พรหมวงศ์

104 2539 ผ่าน นางสาวอัญชล ี ชอ่วเิชยีร

105 2542 ผ่าน นางสาวอุทมุพร  สวยสกลุ

106 2543 ผ่าน นางสาวนงคน์ภา  สงัขสขุุม

107 2547 ผ่าน นางปตฏิฐิตา  ชลติะนาวนิ

108 2548 ผ่าน นางขันเงนิ  ใจออ่น

109 2551 ผ่าน นางสาวร่าไพ  กจิเธาว์

110 2555 ผ่าน นางสาวอนามกิา  คงเชื้อนาค

111 2558 ผ่าน นายวัชรพงษ ์ ทองแกว้

112 2569 ผ่าน นางสาวจิตกิรณ์  อุตมลู

113 2586 ผ่าน นางสาวเสาวนย์ี  ทองมาก

114 2587 ผ่าน นางสาวยุภากมล  ประสพบญุ

115 2592 ผ่าน นางสาวอาริสรา  สมยันยิม

116 2598 ผ่าน นางสาวอ่าภา  เขยีวหวาน

117 2608 ผ่าน นางรุจนย์ี  พุม่ประเสริฐ

118 2609 ผ่าน นางวใิลวัญ  หลา้หบิ

119 2614 ผ่าน นางสาวดวงดาว  วันศกุร์

120 2615 ผ่าน นางสาวณิชพลฏัฐ์  ใจสวุรรณ

121 2620 ผ่าน นางรัศมิ์วัลยา  ประโมจนย์ี

122 2629 ผ่าน นางสาวชลรักษ ์ พานชิ

123 2632 ผ่าน นางสาววาสนา  พวงเนยีม

124 2634 ผ่าน นางสาวลดัดา  โลกะวทิย์

125 2640 ผ่าน นางปราณี  ทพิย์ไธสง

126 2650 ผ่าน นายสวุทิย์  ทบัทมิไทย

127 2655 ผ่าน นางกญัญาพร  มั นดี

128 2657 ผ่าน นายชลสยาม  ชตาถนอม

129 2660 ผ่าน นางสาววไิลรัตน ์ ธารารักษ์

130 2664 ผ่าน นายสวุทิย์  ผอมนุ่ม



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

131 2671 ผ่าน นางสาวนนัทยา  เปลี ยนสนัเทยีะ

132 2678 ผ่าน นางสาวเสาวลกัษณ์  ศนัตวิชิยะ

133 2689 ผ่าน นางพัชรินทร์  วัฒนายุ

134 2700 ผ่าน นางสาวพรนภา  ศรีมงคล

135 2710 ผ่าน นางสาวอารี  หวังนรัุกษ์

136 2714 ผ่าน นางสปุราณี  ค่าพันธจ์ันทร์

137 2715 ผ่าน นางดวงใจ  เสนห่ว์งค์

138 2719 ผ่าน นางวรกานต ์ ดษิสระ

139 2721 ผ่าน นายชัชวาล  วรรณดษิฐ์

140 2727 ผ่าน นางสาวยุภาวด ี เอมอารมณ์

141 2735 ผ่าน นางสาวกอบวั  พุฒกลาง

142 2737 ผ่าน นางสาวเพ็ญพร  การไสว

143 2738 ผ่าน นางสาวสพุชิญา  วรมศิร์

144 2742 ผ่าน นายขจรเดช  พุม่ลมืคดิ

145 2753 ผ่าน นายธรรมรัตน ์ นนัทมาศ

146 2762 ผ่าน นางสาวอังคนา  ปิ่นพงษ์

147 2763 ผ่าน นางสาวเนตรนภา  แสนภวูา

148 2767 ผ่าน นางสาวพัชรินทร์  สขุเปรม

149 2783 ผ่าน นางจิณหจ์ุฑา  ยีดพวก

150 2787 ผ่าน นางวันด ี อับดลุสลาม

151 2796 ผ่าน นางอัจฉรา  วเิลศ

152 2797 ผ่าน นางวลยัภรณ์  สาศริิ

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

1 3002 ผ่าน นางสาววาสนา  จุ่มจา

2 3010 ผ่าน นางสาวจุฬาลกัษณ์  บตุรสามาลี

3 3011 ผ่าน นางสาวนภสันนัท ์ จุลลาบตุรดี

4 3012 ผ่าน นางสาวอรวรรณ  ภนูาโคก

5 3018 ผ่าน นางสาวดาราวรรณ  บญุมาก

6 3022 ผ่าน นางสาววนดิา  จันทร์หมื นไวย

7 3025 ผ่าน นางสาวอัฐภญิญา  เทง่นา

ต าแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญชปีฏบิัติการ



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

8 3031 ผ่าน นางสาวบงกช  สขุากรณ์

9 3035 ผ่าน นางสาวเสาวณี  หลวงอนิทร์ครีี

10 3037 ผ่าน นางสาวรังสกิานต ์ ศรัทธาพสิฐิ

11 3038 ผ่าน นางสาวเครือวัลย์  ปญัญาชาญสริิ

12 3041 ผ่าน นางสาววัลล ี จิตรราช

13 3044 ผ่าน นางจันทร์เพ็ญ  ย้ิมย่อง

14 3048 ผ่าน นางสาวธัญธติา  บญุน่าพา

15 3050 ผ่าน นางฐาณัชชา  กริตโสภี

16 3055 ผ่าน นางพมิลดา  มนีะกนษิฐ

17 3056 ผ่าน นางสตรีรัตน ์ เรืองก่าเนดิ

18 3057 ผ่าน นางเบญญาภา  ยืนยง

19 3059 ผ่าน นางสาวปริศนา  ขมิ้นเขยีว

20 3064 ผ่าน นางสาวจันทร์สดุา  ชาวแพร่

21 3065 ผ่าน นางสาวกฤตยิา  พนิจิ

22 3066 ผ่าน นางสาวกรรณิกา  จันทวาโร

23 3071 ผ่าน นางสาวสภุาพร  มหารัตนวงศ์

24 3077 ผ่าน นางวัชรา  ไชยหงษา

25 3080 ผ่าน นางสาวฤทยัชนก  แกว้สทุะ

26 3082 ผ่าน นางสาวไพจิตรี  สริุยะ

27 3086 ผ่าน นางมณีทรัพย์  จันทวงศ์

28 3087 ผ่าน นายนพิันธ ์  ขัตทะยู

29 3090 ผ่าน นางสาวธัญลกัษณ์  โยทยัหาญ

30 3092 ผ่าน นางรสสคุนธ ์ ดวงดี

31 3109 ผ่าน นางสาวนนัทน์ภสั  เกดิเทพ

32 3112 ผ่าน นางนติญา  คนืดี

33 3115 ผ่าน นางสาวยุพนิ  ปานเพ็ง

34 3118 ผ่าน นางสาวพวงผกา  ชพีสงูเนนิ

35 3123 ผ่าน นางสาววณีา  นวลทอง

36 3125 ผ่าน นางสาวจารุวรรณ  ศรีรักษาแกว้

37 3128 ผ่าน นางสาวพรไพรินทร์  พฤฒรัิตน์

38 3129 ผ่าน นางสาวสดุทอ้ง  แกว้สขุ

39 3130 ผ่าน นางออ้มจิตร  เวยีงสมทุร์



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

40 3132 ผ่าน นางสาวธดากรณ์  นวลศรี

41 3137 ผ่าน นางสชุวีัน  ตลบันาค

42 3155 ผ่าน นางสาวศจุิกา  แสงหรัิญ

43 3159 ผ่าน นางสาวณัทฐศรันย์  มติรอุดม

44 3170 ผ่าน นางสาวเกษรา  จ่ารัสฉาย

45 3176 ผ่าน นางจุรีรัตน ์ แกว้ปญัญา

46 3177 ผ่าน นางนวลปรางค ์ บวัผัน

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

1 400004002 ผ่าน นางสาวแกว้กาญจน ์ เครือยศ

2 400004007 ผ่าน นางสาวนฤมล  ศรีษะ

3 400004008 ผ่าน นายจีระศกัดิ์  ไชยกา

4 400004009 ผ่าน นายวรีะพล  สวุรรณทอง

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ผลการสอบ               ชื่อ - นามสกุล

1 600006001 ผ่าน นายสาธติ  งามเมอืง

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ

ต าแหน่งนักนักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบิัติการ


