


รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

ต าแหน่งท่ี ๖  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารหมายเลข ๑.๕

เลขประจ าตัวสอบ ค านาม ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
๖๓๖๐๐๐๐๑ นางสาว วาริณี เตียงแก้ว
๖๓๖๐๐๐๐๓ นาย ปรัญชัย ศิริศักด์ิวัฒนา
๖๓๖๐๐๐๐๗ นางสาว ชรินรัตน์ โทนะพันธ์
๖๓๖๐๐๐๓๘ นาย พิเชฐ วิมลวิทยา
๖๓๖๐๐๐๔๐ นางสาว ณัฐมน สุวรรณคัณฑิ
๖๓๖๐๐๐๔๓ นาย วีรวิทย์ วุฒิพัฒนานนท์
๖๓๖๐๐๐๖๘ นางสาว ศรีประภา ศรีส าราญ
๖๓๖๐๐๐๗๕ นางสาว ณัฐกานต์ กล่ินโลกัย
๖๓๖๐๐๑๙๗ นางสาว ศุทธินี ชวัลทยาธรรม
๖๓๖๐๐๒๐๑ นางสาว สุธาสินี วงษ์จันทร์
๖๓๖๐๐๒๑๖ นาง วรินลักษณ์ หารภูมิ
๖๓๖๐๐๒๒๒ นางสาว ปริสุทธ์ิ บุญยุบล
๖๓๖๐๐๒๓๕ นางสาว ภิญญาพัศ สุขด า
๖๓๖๐๐๓๒๒ นางสาว มุกดา เหลืองอร่าม
๖๓๖๐๐๓๕๒ นาย วิริทย์พล พรหมศิลป์
๖๓๖๐๐๓๖๖ นางสาว สุรรักษ์ นาคสุทธ์ิ
๖๓๖๐๐๓๗๒ นาย ธันยกร ชัยสิทธ์ิ
๖๓๖๐๐๓๘๔ นางสาว สุพัตรา ดวงจิตร์
๖๓๖๐๐๔๔๗ นาย ศักดา ชัยโชติประเสริฐ
๖๓๖๐๐๔๖๓ นางสาว พรรณธิภา ไชยกาญจน์
๖๓๖๐๐๕๐๐ นางสาว เนตรดาว นางแย้ม
๖๓๖๐๐๕๒๐ นาย ณัฐนันท์ อ าม์พรพันธ์
๖๓๖๐๐๕๔๕ นางสาว พรวิภา ปะนิทานัง
๖๓๖๐๐๕๘๘ นาย ธิติวัฒน์ หัตถกรรม
๖๓๖๐๐๕๙๘ นางสาว ธัญชนก ใจกาศ
๖๓๖๐๐๖๕๙ นางสาว ดมิสา จันทร์วิเชียร
๖๓๖๐๐๖๗๐ นาย นูราลิศ มะยูโซะ
๖๓๖๐๐๖๙๔ นาย วิชัย เพ่ิมทรัพย์ทวีผล
๖๓๖๐๐๗๐๒ นางสาว ธนพร ค าดี
๖๓๖๐๐๗๑๔ นาย จุธชัย ไทรทอง
๖๓๖๐๐๗๙๑ นางสาว วรรณวิษา รอนยุทธ
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๖๓๖๐๐๗๙๔ นางสาว พิศมัย รอดอ าพร
๖๓๖๐๐๘๔๒ นางสาว สุภาภรณ์ สุวรรณไฉไล
๖๓๖๐๐๘๕๘ นางสาว พันธ์วิภา สุขสบาย
๖๓๖๐๐๘๙๒ นางสาว ปิยาภรณ์ ทองศิริ
๖๓๖๐๐๙๐๙ นาย นิติพงษ์ สาระพัด
๖๓๖๐๐๙๑๖ นางสาว ลักษมี แซ่ล่ิม
๖๓๖๐๐๙๓๘ นาย พรศักด์ิ ศรีไพริน
๖๓๖๐๐๙๖๐ นางสาว ดวงกมล ทีปกรกุล
๖๓๖๐๐๙๘๓ นางสาว วริษฐา โพธ์ิกลางดอน
๖๓๖๐๐๙๙๐ นางสาว นิภาพร พลสุวรรณ
๖๓๖๐๑๐๖๖ นางสาว พัทธนันท์ เหล่าบุตรสา
๖๓๖๐๑๑๐๑ นาย สุรบถ เขียนภักดี
๖๓๖๐๑๑๑๕ นางสาว พรวิลัย สุระวิทย์
๖๓๖๐๑๒๔๗ นางสาว ณรมา วรกล่ัน
๖๓๖๐๑๒๗๙ นาย ปิยะบุตร ภูษณะพงษ์
๖๓๖๐๑๒๘๑ นางสาว สาล่ี โกษากุล
๖๓๖๐๑๒๙๘ นาง นิวดี กาญจนรัตน์
๖๓๖๐๑๔๓๖ นาย ภูมินทร์ ภูสุข
๖๓๖๐๑๔๕๗ นางสาว ภรัญฑิตา ชูเกียรติวนา
๖๓๖๐๑๔๙๒ นางสาว จุรีภรณ์ กุดสระ
๖๓๖๐๑๕๐๐ นาย ณัฐพัฒน์ อนันตรักษ์
๖๓๖๐๑๕๓๘ นางสาว ธิดาทิพย์ เผ่ากันทะ
๖๓๖๐๑๕๔๓ นางสาว อาภาวัลย์ คาน
๖๓๖๐๑๕๖๒ นาย ปรเมฏฐ์ วิเชียร
๖๓๖๐๑๕๗๔ นางสาว นิดา กว้ังซ้วน
๖๓๖๐๑๖๐๙ นางสาว ศศิณัฏฐ์ โถแก้วเขียว
๖๓๖๐๑๖๓๘ นางสาว ฤชามน พัวพงศกร
๖๓๖๐๑๗๑๖ นางสาว ธัญญา ช่ืนอยู่
๖๓๖๐๑๗๖๓ นางสาว สาธิตา บุญสอาด
๖๓๖๐๑๗๗๕ นางสาว นริศา แบนอ้น
๖๓๖๐๑๘๐๔ นางสาว จีรภรณ์ ศักดาคาร
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๖๓๖๐๑๘๐๙ นางสาว สุวพิชญ์ ตันไชยฤทธิกุล
๖๓๖๐๑๙๓๑ นางสาว ปิยวรา ทาบสุวรรณ
๖๓๖๐๑๙๔๕ นาย สิรภพ จึงธนากรกุล
๖๓๖๐๑๙๖๐ นาย อัติกรณ์ จูมวงค์
๖๓๖๐๑๙๖๗ นางสาว ปภัชญา มหาโพธ์ิ
๖๓๖๐๒๐๗๑ นาง วรุฬลักษณ์ พงศ์อารี
๖๓๖๐๒๐๗๔ นางสาว ศยามล ล้ิมสุวรรณ
๖๓๖๐๒๑๑๐ นาย นพฤทธ์ิ น้อยเล็น
๖๓๖๐๒๑๒๓ นางสาว ศิริรัตน์ ค าแดง
๖๓๖๐๒๑๓๑ นางสาว ปวีณา ไชยา
๖๓๖๐๒๑๕๑ นางสาว สาวรีย์ งามตา
๖๓๖๐๒๑๖๘ ว่าท่ีร้อยตรี นพพล อ่ิมกมล
๖๓๖๐๒๑๗๕ นางสาว กรชวัล หิมวัลย์
๖๓๖๐๒๒๕๔ นางสาว ชญานิศวร์ อริยพิชารมย์
๖๓๖๐๒๒๘๙ นางสาว ปนัสยา บารา
๖๓๖๐๒๒๙๗ นาง มนธิดา ทองตะนุนาม
๖๓๖๐๒๓๐๔ นางสาว สุพรพรรณ สุ่มมาตย์
๖๓๖๐๒๓๐๙ นาย ณัฐพงษ์ ศักด์ิสิทธิศักด์ิ
๖๓๖๐๒๔๕๙ นาย พิทูร ภู่สันติ
๖๓๖๐๒๔๖๙ นางสาว นันทวัน เกียรติทนงศักด์ิ
๖๓๖๐๒๔๘๓ นางสาว กัลยรัตน์ หวังธนสุนทร
๖๓๖๐๒๕๐๙ นาย นพรัตน์ หาสวนขวัญ
๖๓๖๐๒๕๑๑ นางสาว เกษมณี แก้วค าบ้ง
๖๓๖๐๒๕๔๑ นางสาว ฐิตยาภรณ์ ล้ีเรืองศรี
๖๓๖๐๒๕๕๐ นาย ณัฐพล แก้วนารี
๖๓๖๐๒๕๘๔ นางสาว พลอยไพรินทร์ กิจพ่อค้า
๖๓๖๐๒๖๑๗ นาย กาจพล ไชยแก้วเมร์
๖๓๖๐๒๖๓๑ นางสาว เขมสรณ์ หอมจันทร์
๖๓๖๐๒๗๓๘ นาง รุ่งตะวัน บุญช่ืน
๖๓๖๐๒๘๒๑ นาย สิทธิกร สละบาป
๖๓๖๐๒๘๒๖ นางสาว รินดา โมกล้า
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๖๓๖๐๒๘๗๑ นาย นนทนันท์ กมลเลิศ
๖๓๖๐๒๘๘๔ นาย เสกสรรค์ ทับทิมดี
๖๓๖๐๒๘๙๘ นางสาว นันท์นภัส เหมือนประยูร
๖๓๖๐๒๙๑๑ นาย อภิชาต ห่วงเอ่ียม
๖๓๖๐๒๙๑๖ นางสาว อภิชญา ณ หนองคาย
๖๓๖๐๒๙๓๗ นางสาว เบญจวรรณ โกสุมาร
๖๓๖๐๒๙๕๔ นางสาว ณัฐริณีย์ ชาวงษ์
๖๓๖๐๓๐๐๖ นาย ธัมชาติ มุสิกธรรม
๖๓๖๐๓๐๓๒ นางสาว สุชาดา โพธ์ิสุวรรณ
๖๓๖๐๓๐๓๘ นางสาว พนิดา เรียบส าเร็จ
๖๓๖๐๓๑๐๒ นาย ณพล ระวังภัย
๖๓๖๐๓๑๐๔ นางสาว สาวิตรี อินธุโสภณ
๖๓๖๐๓๑๐๙ นางสาว ศุภลักษณ์ เมธาอภิสิทธ์ิ
๖๓๖๐๓๑๑๒ นาย วัชรพงษ์ โชคเหมาะ
๖๓๖๐๓๑๑๕ นาย เจษฎาพร กุมปรุ
๖๓๖๐๓๑๕๙ นางสาว ภัทรพร สร้อยมุกดา
๖๓๖๐๓๑๘๐ นางสาว ขนิษฐา จันโทศรี
๖๓๖๐๓๒๒๗ นางสาว ณัฐนรี ศุภรัตนสมัย
๖๓๖๐๓๒๔๐ นาย จิรายุ นาชิต
๖๓๖๐๓๒๖๘ นาย วิริยะ หมัดอาสิน
๖๓๖๐๓๔๒๕ นางสาว ทิฆัมพร สุวรรณทา
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