


รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

ต าแหน่งท่ี ๔  ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

เอกสารหมายเลข ๑.๓

เลขประจ าตัวสอบ ค านาม ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
๖๓๔๐๐๐๔๖ นางสาว อุรัสยา ไพรรอด
๖๓๔๐๐๐๕๙ นาง ฐิติมา จุฬะแพทย์
๖๓๔๐๐๐๖๒ นางสาว วรรณวิมล ขวัญศิริมงคล
๖๓๔๐๐๐๗๒ นางสาว ธนพรรณ มีนมณี
๖๓๔๐๐๐๗๘ นางสาว สุพรรณิการ์ บุษราคัม
๖๓๔๐๐๑๑๓ นาย พีรพัฒน์ อินทร์อ านวย
๖๓๔๐๐๑๕๒ นางสาว สรินนาถ มากสูงเนิน
๖๓๔๐๐๑๕๓ นางสาว อุทัยวรรณ มูลพันธ์ุ
๖๓๔๐๐๑๖๔ นางสาว วรางคณา กฤตสัมพันธ์
๖๓๔๐๐๑๗๗ นางสาว กุลจิรา ทินนิมิตร
๖๓๔๐๐๑๗๘ นาย นราธิป วิจบ
๖๓๔๐๐๑๗๙ นางสาว ปาริชาติ พุกกุลนา
๖๓๔๐๐๒๑๓ นาย กิรภัส จันทร์ตักเตือน
๖๓๔๐๐๒๓๙ นางสาว จิระนันท์ เนียมม่วง
๖๓๔๐๐๒๖๐ นาย ประธาน จ๋ิวจู
๖๓๔๐๐๒๖๔ นาย ณัฐพงษ์ เล้ียงประยูร
๖๓๔๐๐๓๒๘ นาย เอกพล ศิริพรประสาร
๖๓๔๐๐๓๒๙ นางสาว สุธานี นวลจันทร์
๖๓๔๐๐๓๘๔ นาย ธวัชชัย สุขแว่น
๖๓๔๐๐๔๕๓ นางสาว วลันดา โพธ์ิเกษม
๖๓๔๐๐๔๖๓ นางสาว พิมพ์ชญา ชัยนาเคน
๖๓๔๐๐๔๖๖ นาง จ ารูญศรี หน่อค า
๖๓๔๐๐๕๑๒ นางสาว อรอนงค์ มณีใส
๖๓๔๐๐๕๖๑ นางสาว ฝากฝัน พิกุลทอง
๖๓๔๐๐๖๓๐ นางสาว นลันธร ปานอ าพัน
๖๓๔๐๐๗๖๖ นางสาว สิรี สุวรรณ์ศิลป์
๖๓๔๐๐๗๘๕ นางสาว สุวิมล เพียรดี
๖๓๔๐๐๗๘๗ นางสาว อังศุนา เสริมไธสง
๖๓๔๐๐๗๘๘ นาย อมรเทพ ถาวรเจริญสุโข
๖๓๔๐๐๘๓๒ นาย วิทยา วิทยอภิบาล
๖๓๔๐๐๘๙๕ นาย พงศกร เรือนสุข
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๖๓๔๐๐๘๙๗ นางสาว ปุณยนุช ชินจักร
๖๓๔๐๐๙๑๒ นาย ศุภโชค กู้เกียรติ
๖๓๔๐๐๙๑๕ นางสาว อมรรัตน์ แซ่จิว
๖๓๔๐๑๐๘๑ นางสาว เวรินฎาฐ์ ทองสุขทา
๖๓๔๐๑๐๙๙ นางสาว ภาวิณี ฉานุ
๖๓๔๐๑๑๓๘ นางสาว กนกกาญจน์ ปินะสุ
๖๓๔๐๑๒๐๘ นางสาว เพียงฤทัย นาคธรรมชาติ
๖๓๔๐๑๒๓๒ นาย กรวิชญ์ ชัยนันท์
๖๓๔๐๑๒๔๑ นางสาว ชมภูนุช เบญโกโรโม
๖๓๔๐๑๒๗๔ นาย ปิยวัฒน์ ศรัทธากาล
๖๓๔๐๑๓๑๘ นาย จิรวัฒน์ สุวรรณเกษร
๖๓๔๐๑๓๒๓ นางสาว สิริประภา เกตุสุวรรณ
๖๓๔๐๑๓๕๓ นางสาว สุชีลา โสภาลี
๖๓๔๐๑๓๘๙ นางสาว สุนิสา กลัดอ่ิม
๖๓๔๐๑๔๓๕ นางสาว ประภาศรี โกมลสิงห์
๖๓๔๐๑๔๗๗ นางสาว ชลธาร ฤกษ์น าผล
๖๓๔๐๑๖๓๑ นางสาว กุพิชญ์สรา พิมพ์เถ่ือน
๖๓๔๐๑๖๔๙ นางสาว อัญชลี สันติกุล
๖๓๔๐๑๖๗๓ นางสาว นภาพร จินต์แสวง
๖๓๔๐๑๗๐๗ นาย สิทธิพันธ์ุ พันธ์ุมี
๖๓๔๐๑๗๑๑ นาย บัญชา ไกยสิทธ์ิ
๖๓๔๐๑๗๑๕ นางสาว ปภัสสร แสงรัศมีกุล
๖๓๔๐๑๘๖๓ นาย ศิรชัช สิรินพคุณ
๖๓๔๐๑๙๖๕ นางสาว อรุณี ชมโฉม
๖๓๔๐๑๙๗๖ นาย ศุภกิจ เอ่ียมวิจารณ์
๖๓๔๐๒๐๑๔ นางสาว ชุฎาภา หม่ืนสายญาติ
๖๓๔๐๒๐๕๒ นางสาว สุนิสา คงชู
๖๓๔๐๒๑๐๒ นาย วุฒิชัย กาสุวรรณ์
๖๓๔๐๒๑๑๒ นางสาว จรีญา ประชุมมาก
๖๓๔๐๒๑๑๘ นางสาว ณชญาดา เอมรัฐ
๖๓๔๐๒๑๖๐ นาย มาริษ เตธวัช
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๖๓๔๐๒๒๐๗ นาย วิษณุพงศ์ แต้มแก้ว
๖๓๔๐๒๒๒๖ นางสาว ชุติมา สันธนพิพัฒน์
๖๓๔๐๒๒๕๖ นางสาว อังสุธร อิมะไชย์
๖๓๔๐๒๒๘๔ นางสาว จริยา หอมขจร
๖๓๔๐๒๓๑๖ นาย จิระพงษ์ ศิริสม
๖๓๔๐๒๓๕๗ นางสาว ธนัตถ์นันท์ พยุงวัฒนา
๖๓๔๐๒๓๗๕ นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณะจันทร์
๖๓๔๐๒๔๒๕ นางสาว ธมลพรรห์ จินต์พงค์
๖๓๔๐๒๔๗๗ นางสาว สุพิชญ์ ยาย้อย
๖๓๔๐๒๕๕๓ นางสาว มนธนัช ลีวัฒนา
๖๓๔๐๒๖๒๕ นางสาว กาญจนีย์ วงศ์ประชา
๖๓๔๐๒๘๐๕ นางสาว สิริลักษณ์ เวกอรุณ
๖๓๔๐๒๘๒๗ นางสาว ดวงพร บุญเม้ง
๖๓๔๐๒๘๒๘ นางสาว ณิชมน เผือกแสง
๖๓๔๐๒๘๔๓ นางสาว ดวงชนก สาลี
๖๓๔๐๒๘๗๕ นาย ปุณณวิท เลไธสง
๖๓๔๐๒๘๙๓ นางสาว สิรินันท์ กันมล
๖๓๔๐๒๙๕๖ นาย พีรพล กุหลาบวิเชียร
๖๓๔๐๓๐๖๖ นางสาว นันทพร มหาปราบ
๖๓๔๐๓๑๑๖ นาย ยุทธนา กลัดสุด
๖๓๔๐๓๑๕๒ นางสาว ปุณณาภัค วังวงษ์
๖๓๔๐๓๑๘๙ นางสาว อุฬารรัตน์ สายสงวน
๖๓๔๐๓๒๖๓ นางสาว วิไลลักษณ์ สนธิรักษ์
๖๓๔๐๓๒๘๓ นางสาว อุทุมพร กอบแก้ว
๖๓๔๐๓๓๑๒ นาง จารุวรรณ บุญอยู่
๖๓๔๐๓๓๒๔ นางสาว พรวิภา ใจวงค์
๖๓๔๐๓๓๒๘ นาย สุภกิจ จ๋ิวเจริญ
๖๓๔๐๓๓๓๔ นางสาว พัชรนันท์ จงศรีอดิสรณ์
๖๓๔๐๓๓๖๒ นางสาว ปิยะฉัตร เปล่ียนศรี
๖๓๔๐๓๔๘๔ นาย มานะ ธนูขันธ์
๖๓๔๐๓๕๔๑ นางสาว ฉัตรมาลัย สุกใส
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๖๓๔๐๓๖๕๖ นางสาว พรทิวา ศรีรักษา
๖๓๔๐๓๖๙๗ นางสาว ธนิษฐา พงษ์จันทร์
๖๓๔๐๓๗๒๓ นางสาว วิชชุดา เทพเดชา
๖๓๔๐๓๗๘๘ นาย ธนพนธ์ แซ่ต้ัง
๖๓๔๐๓๘๒๑ นางสาว ภัทฉรานิษฐ์ จันทร
๖๓๔๐๓๙๒๑ นาย อ าพล นาไชยราญ
๖๓๔๐๔๐๑๖ นางสาว สุจินดา ระกุล
๖๓๔๐๔๐๒๑ นางสาว ภาวนา วันสูงเนิน
๖๓๔๐๔๐๔๐ นางสาว ดาวรรณ ธนาวัฒน์วิบูลย์
๖๓๔๐๔๐๔๓ นางสาว พิชพิชาญ์ สุคนธ์
๖๓๔๐๔๑๔๖ นาย นิพนธ์ิ ใจสุทธ์ิ
๖๓๔๐๔๑๗๙ นาย องอาจ พันธ์ตา
๖๓๔๐๔๒๓๙ นางสาว อุษณีย์ คุณา
๖๓๔๐๔๓๘๖ จ.ท. จักรพงศ์ รัชนีกร
๖๓๔๐๔๔๕๗ นางสาว ศศิธร ศิรินพกุล
๖๓๔๐๔๔๖๔ นาย สหรัฐ เฉลิมชีพ
๖๓๔๐๔๔๖๘ นางสาว อณิมา ไพรสินธ์
๖๓๔๐๔๔๗๓ นาย ประวิทย์ ฮับยู่โส่
๖๓๔๐๔๖๘๘ นางสาว ณัฐฏิกานต์ ศรีโภคา
๖๓๔๐๔๗๒๘ นางสาว ณัฐณิชา ดวงขจี
๖๓๔๐๔๗๙๗ นาง ล าพูน ข าย่ิงเกิด
๖๓๔๐๔๘๑๕ นางสาว สิรินทิพย์ ตันติรุ่งรัตนา
๖๓๔๐๔๙๒๐ นาย พิฆนะ ชุมวิริยะสุขกุล
๖๓๔๐๔๙๓๔ นางสาว กานต์ธิดา ค าแหง
๖๓๔๐๔๙๔๕ นาย ธนาศักด์ิ พรมมานอก
๖๓๔๐๕๐๕๑ นางสาว ชฎาพร สุเมธประจักษ์
๖๓๔๐๕๐๕๔ นางสาว พัชยา นารักษ์
๖๓๔๐๕๐๖๑ นางสาว ธนันพัชร จงธนสารสมบัติ
๖๓๔๐๕๐๙๑ นางสาว ศศิร์ธา โพธ์ิจันทร์
๖๓๔๐๕๑๗๒ นาย ณัฐภัทร เพ็ชรสีงาม
๖๓๔๐๕๑๙๐ นาย สรกฤช คงคสุทธ์ิ
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๖๓๔๐๕๒๖๔ นางสาว ชนิสรา บุตรกินรี
๖๓๔๐๕๒๗๐ นาย อภิชาติ จิณะกับ
๖๓๔๐๕๓๗๐ นาย พีรวัส กาญจนรัตน์
๖๓๔๐๕๕๐๘ นาย ปรัชญานนท์ สุเภากิจ
๖๓๔๐๕๖๒๔ นางสาว วันธน ณัฐติกัญโชติทาดา
๖๓๔๐๕๖๒๖ นางสาว สรชา เกิดกล้า
๖๓๔๐๕๗๒๒ นางสาว นนทพร บุญมา
๖๓๔๐๕๘๐๙ นางสาว ปภัสรา ทักษาดิพงษ์
๖๓๔๐๕๘๗๘ นาย วรภพ ภูผาคุณ
๖๓๔๐๕๘๘๑ นาย ธนภัทร สวนเวียง
๖๓๔๐๕๙๐๐ นาย จักรวาลย์ เปาริก
๖๓๔๐๕๙๑๖ นางสาว นัดดานันท์ พิจารณ์
๖๓๔๐๕๙๓๙ นางสาว พรพรรณ ธรรมไพบูลย์
๖๓๔๐๕๙๕๐ นางสาว ศรสวรรค์ บุญญะ
๖๓๔๐๕๙๙๙ นางสาว ฐิติรัตน์ ชาญเกียรติพงศา
๖๓๔๐๖๐๓๐ นาย พิพัฒน์พงษ์ พรมบัวคู
๖๓๔๐๖๐๔๕ นางสาว สุจิตรา อภินันตริโย
๖๓๔๐๖๐๕๒ นางสาว พิชญาภัคฎ์ ศรีใส
๖๓๔๐๖๑๔๙ นาย ธนสร เทพกุนา
๖๓๔๐๖๓๗๙ นางสาว มณฑิรา อยู่สนิท
๖๓๔๐๖๓๙๕ นางสาว อนุสรา ม่ันสติ
๖๓๔๐๖๗๐๖ นางสาว สุชญา ขจรโชติพงศ์
๖๓๔๐๖๘๑๔ นางสาว ธัญญาเรศ ม่ิงมงคล
๖๓๔๐๖๘๑๘ ว่าท่ี ร.ต. ถาวร กูลวงษ์สวัสด์ิ
๖๓๔๐๖๘๖๖ นาย เอกสิทธ์ฺ จ าปาเฟ่ือง
๖๓๔๐๖๙๒๑ นางสาว วลักษณา ณ น่าน
๖๓๔๐๗๐๓๗ นางสาว มะลิ เขียวชอุ่ม
๖๓๔๐๗๐๖๒ นาง สุจิตรา เพียรพจน์
๖๓๔๐๗๐๖๓ นาง วริศรา ไพนุศิลป์
๖๓๔๐๗๑๑๓ นางสาว สุทธิรัตน์ พะโพ
๖๓๔๐๗๑๓๓ นาง มณฑ์ชยานิต พุทธสระพันธ์
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เอกสารหมายเลข ๑.๓

เลขประจ าตัวสอบ ค านาม ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
๖๓๔๐๗๑๕๑ นาย เป็นธรรม ไทพัฒนะพฤฒิวงศ์
๖๓๔๐๗๑๘๐ นาย พงษ์ศิริ บุบผาราม
๖๓๔๐๗๒๑๒ นาย กฤษดิษฐ ดิษฐสุวรรณ
๖๓๔๐๗๓๗๒ นาง ทนาภา เพ็ชรใหม่
๖๓๔๐๗๕๐๑ นางสาว ศุภรดา เหมเวียงจันทร์
๖๓๔๐๗๕๘๑ นางสาว กุลิสรา กอปรเมธากุล
๖๓๔๐๗๗๑๑ นางสาว วาสิณี บุญจง
๖๓๔๐๗๗๔๓ นาย บุญญฤทธ์ิ ชัยมาลา
๖๓๔๐๗๗๔๖ นางสาว ไพลิน บุณณสิริ
๖๓๔๐๗๗๗๐ นางสาว ภัสสร นฎิศวร์
๖๓๔๐๗๗๘๔ นางสาว ภูวษา ภวนานันท์
๖๓๔๐๗๗๘๖ นางสาว ณพา สารสัย
๖๓๔๐๗๗๙๕ นาย ชนะใจ เดชาสถิตย์วงค์
๖๓๔๐๗๘๐๕ นางสาว ภูษณิศา ทองประทุม
๖๓๔๐๗๘๔๕ นางสาว ทับทิม เรืองพยุงศักด์ิ
๖๓๔๐๗๘๗๑ นางสาว นาฏอนงค์ คล้ายโตนด
๖๓๔๐๗๘๙๔ นางสาว ประทุมทิพย์ โพธิสุวรรณ
๖๓๔๐๗๙๑๒ นางสาว จิรฐา เปสตันยี
๖๓๔๐๗๙๒๕ นาย ศิฑล ศิลปวัฒนากิติ
๖๓๔๐๗๙๓๐ นาย วีรสิทธ์ิ จิตต์หาญ
๖๓๔๐๗๙๔๖ นาย จักรภพ สวมสูง
๖๓๔๐๗๙๗๙ นางสาว กัณฐณีย์ ปิติศรีวรพันธ์ุ
๖๓๔๐๘๐๔๒ นางสาว ฐิติพรรณ แหลมภู่
๖๓๔๐๘๐๗๐ นาย นรินทร์ บุระ
๖๓๔๐๘๐๗๙ นางสาว จุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ
๖๓๔๐๘๑๐๓ นางสาว ณัฐชุลี เฟ่ืองฟูชัชวาล
๖๓๔๐๘๑๒๔ นาย ณัฏฐ์กฤษณ์ สุกิจมงคลกุล
๖๓๔๐๘๑๒๕ นางสาว ค าขวัญ พูลผล
๖๓๔๐๘๑๕๙ นางสาว สุลีภรณ์ รักบ ารุง
๖๓๔๐๘๒๕๙ นางสาว กวินทิพย์ เพชรนที
๖๓๔๐๘๒๗๘ นางสาว ชลาลัยรัตน์ บุญญาภิสันท์
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เลขประจ าตัวสอบ ค านาม ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
๖๓๔๐๘๓๐๖ นาย ภัทรเดช ค าหอม
๖๓๔๐๘๓๔๐ นาง สรินยา ไทโยธิน
๖๓๔๐๘๓๗๔ นาย วนากร ถาวร
๖๓๔๐๘๔๑๒ นาย อารุณ ฤาเดช
๖๓๔๐๘๔๙๔ นางสาว มณฑกัญจน์ คงส าราญ
๖๓๔๐๘๖๗๖ นางสาว สุจิตรา ภูสะพาน
๖๓๔๐๘๗๓๘ นาง นิตยารัศม์ิ อนุเคราะห์
๖๓๔๐๘๗๘๖ นางสาว สาริกา พุ่มไม้
๖๓๔๐๘๘๕๔ นาย คณิน คุ้มทองอิน
๖๓๔๐๘๘๖๓ นาย เกรียงไกร มหาโชคดิลก
๖๓๔๐๘๘๖๕ นาย ภัทรดนัย พิทักษ์ชัยพงษ์
๖๓๔๐๘๘๖๙ สิบเอก นิพล ผ่อนจรุง
๖๓๔๐๘๙๕๙ นางสาว ดวงกมล ต้ังอยู่ดี
๖๓๔๐๘๙๖๐ นางสาว จริยา ธีระพิทยาพงศ์
๖๓๔๐๙๐๑๔ นางสาว ปิยวรรณ สุขาพันธ์
๖๓๔๐๙๑๒๖ นางสาว ฉัตรสุดา คันทรง
๖๓๔๐๙๑๘๐ นาย นพดล ปะปุณไต
๖๓๔๐๙๒๘๑ นาง ชณพร กานต์วัฒนเจิม
๖๓๔๐๙๓๙๑ นางสาว เครือวัลย์ ใจสว่าง
๖๓๔๐๙๔๑๓ นาย นิติพงศ์ อินทะจันทร์
๖๓๔๐๙๔๗๓ นางสาว สุนิสา บัวระยับ
๖๓๔๐๙๔๙๕ นางสาว ธริชยา ย่ีภิญโญ
๖๓๔๐๙๕๕๐ นาย ธนบูรณ์ เป่ียมสุข
๖๓๔๐๙๕๙๑ นางสาว ทัศนีย์ สุระดม
๖๓๔๐๙๖๓๒ นาย สุรสักก์ วิปุลากร
๖๓๔๐๙๘๘๓ นางสาว รสริน วาพันสุ
๖๓๔๐๙๘๙๔ นางสาว รภีร์ลักษณ์ กิจฉวีธนกุล
๖๓๔๐๙๙๖๕ นางสาว ภควรรณ ภิญโญ
๖๓๔๑๐๐๕๘ นาย ปฏิพล สุขเกษม
๖๓๔๑๐๑๓๕ นางสาว ธิดารัตน์ ศรีประเสริฐ
๖๓๔๑๐๑๘๓ นางสาว ลลิตา การิยา
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เลขประจ าตัวสอบ ค านาม ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
๖๓๔๑๐๒๗๑ นางสาว ธนภรณ์ พงษ์หนาด
๖๓๔๑๐๓๐๐ นางสาว ณัฐวรรณ จันทร์แจ่ม
๖๓๔๑๐๓๓๑ นางสาว มณีรัตน์ ต้ังศรานิเชฐ
๖๓๔๑๐๓๕๖ นาย นภดล แพวขุนทด
๖๓๔๑๐๓๖๙ นางสาว วรานี ฉัตรปัญญากร
๖๓๔๑๐๓๙๙ นางสาว ขวัญชนก บัวทรง
๖๓๔๑๐๔๐๐ นางสาว ลลิดา สุวรรณกลาง
๖๓๔๑๐๔๗๖ นางสาว แพรววนิต เวียงมูล
๖๓๔๑๐๔๙๗ นางสาว ร าไพพรรณ ชัยบุญเรือง
๖๓๔๑๐๕๓๑ นางสาว นวลนฤมล ศรีแสงสังข์
๖๓๔๑๐๖๐๗ นางสาว ฤทัยวรรณ สนิทภักดี
๖๓๔๑๐๗๑๒ นางสาว ปัทมนัดดา ด าช่วย
๖๓๔๑๐๘๐๑ นางสาว ธารารัตน์ บุญนาค
๖๓๔๑๐๘๓๖ นาย วเรศ ศรลัมพ์
๖๓๔๑๐๘๙๗ นางสาว รัชนิดา โสภากุล
๖๓๔๑๐๙๔๔ นางสาว กัญญาภัทร หงษ์แก้ว
๖๓๔๑๐๙๕๓ นาย จิราวุฒิ มหาโยธิน
๖๓๔๑๑๐๐๔ นางสาว ทิพวรรณ ม่ังค่ัง
๖๓๔๑๑๐๓๗ นาย ปกรณ์ สักพันธ์
๖๓๔๑๑๐๙๖ นางสาว สิริรัญญา อุบาลี
๖๓๔๑๑๑๒๗ นาย สิทธิณัฐ จันทร์แสง
๖๓๔๑๑๑๖๗ นางสาว พรสวรรค์ เรืองไทย
๖๓๔๑๑๒๐๑ นาย ธีรภัทร ขูรูรักษ์
๖๓๔๑๑๒๒๑ นาย เอกวิน ศรีเมือง
๖๓๔๑๑๒๘๑ นางสาว พรสุดา ผลทรัพย์
๖๓๔๑๑๓๗๖ นางสาว นภา อารีย์
๖๓๔๑๑๓๙๓ นางสาว กัลยวีร์ แซ่อู้
๖๓๔๑๑๔๒๗ นาย กวิตพัน รังสีจรัสวุฒิ
๖๓๔๑๑๔๗๓ นางสาว สุมานี ทองพลับ
๖๓๔๑๑๔๘๘ นาย ชวิศ ดวงศิริ
๖๓๔๑๑๔๙๐ นางสาว หทัยภัทร หิรัญญาภรณ์
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เลขประจ าตัวสอบ ค านาม ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
๖๓๔๑๑๕๕๐ นางสาว ชุติมา ต้ังธนอ ารุง
๖๓๔๑๑๖๙๙ นางสาว ณิชมน พันประหัศ
๖๓๔๑๑๘๑๘ นาย ปณิธาน พรมมา
๖๓๔๑๑๘๔๖ นางสาว กานดา สีสังข์
๖๓๔๑๑๘๘๔ นางสาว ศุภลักษณ์ พันเจริญ
๖๓๔๑๑๘๙๕ นาย ภุชงค์ นุชเจริญ
๖๓๔๑๑๘๙๗ นางสาว ครองขวัญ รัตนถาวร
๖๓๔๑๑๙๒๘ นางสาว รตาชา นามวงศ์
๖๓๔๑๑๙๘๕ นาง กัญญาภัค รักพรหม
๖๓๔๑๒๐๐๑ นาย นวฉัตร นิลก าแหง
๖๓๔๑๒๐๑๘ นางสาว จารีย์พร บุ้นเสา
๖๓๔๑๒๐๔๓ นางสาว กฤติมา ตันสุขี
๖๓๔๑๒๑๑๔ นางสาว กรสิริ โสตขวัญฟ้า
๖๓๔๑๒๑๗๘ นาง กณิการ์ บุญอ าพร
๖๓๔๑๒๑๘๐ นางสาว เกณิกา บุญช่วย
๖๓๔๑๒๒๐๐ นาง ดวงพร จันทโคตร
๖๓๔๑๒๒๐๔ นางสาว อรุณรัตน์ ลือสาคร
๖๓๔๑๒๒๒๑ นาย ณัฐพงษ์ ทินช่วย
๖๓๔๑๒๒๓๐ นางสาว พิชญธิดา คงคา
๖๓๔๑๒๒๕๓ นางสาว พนิดา โคติเวช
๖๓๔๑๒๓๐๖ นางสาว กัลยา คันธี
๖๓๔๑๒๓๔๗ นาย ณัฐชวินท์ เนียมบุญเจือ
๖๓๔๑๒๓๗๕ นางสาว ภวรัญชน์ สุขเกษม
๖๓๔๑๒๔๖๕ นางสาว พัชรินทร์ โสภารัตน์
๖๓๔๑๒๔๗๑ นางสาว แขสุดา เหล็กไหล
๖๓๔๑๒๕๑๖ นางสาว สุวรรณา คงศิลป์
๖๓๔๑๒๕๓๔ นางสาว พชรธรณ์ อุ่นอินทร์
๖๓๔๑๒๕๔๑ นาย พงษ์พิพัฒน์ ภูผาหลวง
๖๓๔๑๒๖๔๘ นางสาว กัญญาภัค จินดา
๖๓๔๑๒๗๔๖ นางสาว ปุณญาภา พรพัฒนนางกูร
๖๓๔๑๒๗๕๕ นางสาว ดาราวรรณ ค าพันธ์

9/12





รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

ต าแหน่งท่ี ๔  ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
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เลขประจ าตัวสอบ ค านาม ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
๖๓๔๑๒๘๔๘ นาย อุสมาน วาจิ
๖๓๔๑๒๘๗๓ นางสาว ณัชชา เอ่ียมบุตรลบ
๖๓๔๑๒๙๖๘ นางสาว กรชนก อ้นวงษา
๖๓๔๑๒๙๗๗ นางสาว อติญา วงศ์วิทย์วิโชติ
๖๓๔๑๓๐๒๔ นางสาว วนัชพร ทองปาน
๖๓๔๑๓๐๓๐ นางสาว ภิญญดา ถวิลรพิชา
๖๓๔๑๓๐๗๑ นาย ตะวัน รอดรัตน์
๖๓๔๑๓๐๙๓ นางสาว ณปภัช มูลยะเทพ
๖๓๔๑๓๑๙๗ นาย ก้องแสง ภูวินศักด์ิสกุล
๖๓๔๑๓๒๕๙ นางสาว นารีรัตน์ เพ่ิมบุญ
๖๓๔๑๓๒๘๙ นาง สุภาณี คัมภิรารักษ์
๖๓๔๑๓๓๒๓ นาย คณิศชน ใจกระจ่าง
๖๓๔๑๓๓๗๕ นาย ฤทธิพล วงค์ปันง้าว
๖๓๔๑๓๓๘๒ นาย ธัชวิชญ์ อรรคพงษ์
๖๓๔๑๓๔๓๕ นาย ไตรรัตน์ สนิทนาน
๖๓๔๑๓๔๔๗ นาย พริษฐ์ พลเย่ียม
๖๓๔๑๓๔๙๑ นางสาว กรกนก พรหมสุข
๖๓๔๑๓๕๔๙ นาย อดิศักด์ิ นิลคง
๖๓๔๑๓๕๕๐ นาย จักรกฤษณ์ พูลเกิด
๖๓๔๑๓๖๐๐ นางสาว เกศินี ศรีเมฆ
๖๓๔๑๓๖๓๕ นางสาว นุรมี สาแม
๖๓๔๑๓๖๔๐ นาย อินทสิญจ์ กิจพัฒนาสมบัติ
๖๓๔๑๓๖๔๓ นางสาว นิสากร ปิตุยะ
๖๓๔๑๓๗๒๓ นาย ศิวรักษ์ ลิมปิยประพันธ์
๖๓๔๑๓๗๓๐ นาย สายป่าน ศรีสองเมือง
๖๓๔๑๓๗๔๓ นางสาว ณัฐธิดา พงษ์รักไทย
๖๓๔๑๓๗๗๓ นางสาว วรรณ์ลดา บัวงาม
๖๓๔๑๓๗๗๘ นาย จารชน เกล้ียงพร้อม
๖๓๔๑๓๘๑๓ นาย ฐิติณัฐ โพธิปักษ์
๖๓๔๑๓๘๑๖ นางสาว วิจิตรา ขอจ่วนเต๋ียว
๖๓๔๑๓๘๕๘ นางสาว จุฑาภรน์ อารียะ
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เลขประจ าตัวสอบ ค านาม ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
๖๓๔๑๓๘๙๕ นางสาว สุภาภรณ์ ภูษาเอกชัย
๖๓๔๑๓๙๓๐ นาย พิทักษ์ สุรัมย์
๖๓๔๑๓๙๕๗ นางสาว สุภาพร ดีเสมอ
๖๓๔๑๔๐๐๐ นางสาว สันต์ฤทัย เสนามงคล
๖๓๔๑๔๐๕๗ นาย ศักดินนท์ กิจสมัย
๖๓๔๑๔๐๖๖ นางสาว วราพร โพธิพงษ์
๖๓๔๑๔๐๖๘ นางสาว กาญจนา คงศรีนวล
๖๓๔๑๔๑๑๒ นาย ศศิวัฒน์ จงกรด
๖๓๔๑๔๑๖๑ นางสาว ฆนวารี เกิดสุข
๖๓๔๑๔๑๗๙ นางสาว นูรีน ลามาก
๖๓๔๑๔๒๓๗ นางสาว ณัฐชยา แสงสุข
๖๓๔๑๔๒๕๔ นางสาว กัญญา ภูริพัฒน์
๖๓๔๑๔๒๘๒ นางสาว พัชรนันท์ ลาพุ่ม
๖๓๔๑๔๓๒๔ นาย ธีรนนท์ ใบเตย
๖๓๔๑๔๓๖๒ นาย โยธิน อุตส่าห์
๖๓๔๑๔๓๖๕ นางสาว ลดานุช บุญเพ่ิม
๖๓๔๑๔๔๒๔ นาย นิพิฐพนธ์ พวงไธสง
๖๓๔๑๔๔๒๙ นางสาว ณัทภัทศา ทองประดับ
๖๓๔๑๔๔๗๕ นางสาว สุวริญญา รูปทอง
๖๓๔๑๔๕๗๖ นาย วีระพงษ์ วงษ์วิชา
๖๓๔๑๔๕๙๘ นาย อานนท์ บุญทองดี
๖๓๔๑๔๖๐๑ นาย จิราวัฒน์ ศรีสอาด
๖๓๔๑๔๖๘๘ นางสาว วรรณพร ปีระจิตร
๖๓๔๑๔๖๙๑ นางสาว จันพร พัฒนาภมร
๖๓๔๑๔๗๐๙ นางสาว ชุลีพร หิงไธสง
๖๓๔๑๔๗๔๔ นางสาว แคทลียา ไพรนอก
๖๓๔๑๔๘๒๑ นางสาว ธนวรรณ นามแดง
๖๓๔๑๔๘๕๗ นางสาว ศศวรรณ กลีบบรรจง
๖๓๔๑๔๘๗๒ นางสาว นพวรรณ บานช่ืน
๖๓๔๑๔๘๘๐ นางสาว ธันยพร เฌอรีรักษ์
๖๓๔๑๔๙๐๕ นาง พัชราภา ขาวบริสุทธ์ิ
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รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

ต าแหน่งท่ี ๔  ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

เอกสารหมายเลข ๑.๓

เลขประจ าตัวสอบ ค านาม ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
๖๓๔๑๕๐๒๖ นางสาว เดือนฉาย เช้ือสาวะถี
๖๓๔๑๕๐๘๖ นาย ชลัฐ กล่อมประเสริฐ
๖๓๔๑๕๑๑๘ นาย ตรียศ ศรีสุวรรณ
๖๓๔๑๕๑๒๓ นาง กันตา ค าช่ัง
๖๓๔๑๕๑๘๘ นางสาว สุจิรา ค าแก้ว
๖๓๔๑๕๒๐๕ นาย เอกรัฐ สุขประเสริฐ
๖๓๔๑๕๓๑๔ นาย สันติภาพ ขันทนิตย์
๖๓๔๑๕๓๑๗ นาย ก้องเกียรติ สังขรัตน์
๖๓๔๑๕๓๒๗ นางสาว ศศิวิมล ปล่ังกลาง
๖๓๔๑๕๓๔๓ นางสาว สิริกร แสนข า
๖๓๔๑๕๓๖๘ นาย ทินกฤต คุณยศย่ิง
๖๓๔๑๕๔๑๕ นางสาว กรรณิกา รัศมี
๖๓๔๑๕๔๖๒ นาย นพดล พ่ัวคูขาม
๖๓๔๑๕๕๕๕ นางสาว จุฑารัตน์ พันธ์ุดี
๖๓๔๑๕๕๕๖ นางสาว กชกร บุญครองปรีชาญ
๖๓๔๑๕๕๖๖ นาย สมชาย ใจกล้า
๖๓๔๑๕๕๗๖ นาย ชลธี พิมพ์ชัย
๖๓๔๑๕๕๘๒ นางสาว สุภาวดี จิตต์วรจินดา
๖๓๔๑๕๖๐๕ นาย ฉัตรชัย ฟักบุญเลิศ
๖๓๔๑๕๖๒๒ นางสาว ฐานันท์ดา มุสิกสิริจิรกุล
๖๓๔๑๕๖๗๙ นางสาว วริศรา เจนชัย
๖๓๔๑๕๗๒๐ นางสาว ปิยรัตน์ ขุมทอง
๖๓๔๑๕๗๓๑ นางสาว วนิค์ฎา รอดอ่อน
๖๓๔๑๕๗๔๕ นางสาว กนกกาญจน์ อ่อนแสน
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