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ต าแหน่งที ่09 :  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน จ านวน  132  ราย
เลขประจ าตวั

สอบ
ค าน า
หน้าชื่อ

ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

6202090003 นางสาว ศศิ จันทร

6202090007 นางสาว วนิดา สมพวงภักดี

6202090008 นาย ชาติมงคล วงค์มา

6202090009 นางสาว พิมพ์ใจ บุญเทียม

6202090013 นาย อภิชาติ ธเนศกัณฑ์บวร

6202090018 นาง นิภาภรณ์ แปงใจ

6202090020 นางสาว สุกัญยาภัทร์ เวียงทองรุจ

6202090024 นางสาว ธาราทิพย์ เงางาม

6202090027 นาง อภิชญา ตันแปง

6202090030 นางสาว ปวีณา อ้ายมาเครือ

6202090033 นางสาว สุพรรษา ฟักสังข์

6202090039 นางสาว กชพรพรรณ เกสรทอง

6202090041 นาย ชานนท์ ต่างโอฐ

6202090043 นางสาว กิรติกานต์ ชื่นแช่ม

6202090044 นาง นิลุบล อักษรแก้ว

6202090050 นางสาว รุจิราภรณ์ วงค์สาย

6202090052 นางสาว ศิรินทร์ญา โพธิแ์ก้ว

6202090054 นางสาว วราภรณ์ ค าแก้ว

6202090070 นาง อ าภา วงษ์ปราชญ์

6202090072 นาง กรรณิกา ศิริธรรมจักร

6202090074 นางสาว จารุวรรณ เจริญฤทธิ์

6202090075 นางสาว ภาสินี เพชรจรัส

6202090078 นางสาว พัทธนันท์ เย็นค าสุวรรณ์

6202090080 นางสาว มณีรัตน์ สิริสุข

6202090081 นางสาว ภัสพร ข้าวสามรวง

6202090086 นาย ปฏิภาณ ยิ้มกร่ิม
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6202090096 นางสาว ชนิตา แม่นย า

6202090098 นางสาว นิตยา ไชยชนะ

6202090099 นาย จีระเดช รูปเหมาะ

6202090106 นางสาว ขนิษฐา เย็นใส

6202090110 นางสาว ประภัสสร มูลเสนา

6202090129 นางสาว มุกวีริ่นตร์ จิตรไมตรี

6202090132 นางสาว วัชริศา กล้าหาญ

6202090133 นางสาว ธันยากานต์ วิริยะหิรัญไพบูลย์

6202090143 นาง พรนภา สังข์เจริญ

6202090144 นางสาว กฤษณา ชยามฤต

6202090151 นางสาว ภาวินี นิสกนิลกุล

6202090157 นางสาว ฐิตารีย์ สุดชัยพร

6202090158 นางสาว วรัญญา วงค์ธรรม

6202090160 นางสาว อรอุษา สมานทอง

6202090161 นาย ทินภาส สรสิทธิ์

6202090162 นางสาว นริศรา แสนธรรมมา

6202090165 นางสาว ชัญญา ตันติมากร

6202090172 นางสาว นุจรีย์ อากาศวิภาต

6202090176 นางสาว รสสุคนธ์ อินบัว

6202090177 นางสาว ธนพร สุวรรณเชษฐ์

6202090182 นาย ติณณภพ หมื่นจักร์

6202090183 นางสาว กัลยารัตน์ สุขเกษม

6202090186 นาย วัชรพล จงสมจิตต์

6202090191 นาย จอมเขต บุญยรัตน์พันธ์

6202090203 นางสาว ปิยดา สุทธิพันธ์

6202090207 นาย นนทนันท์ ทะนันไชย

6202090211 นางสาว เบญจวรรณ จันทินมาธร

6202090212 นางสาว ลักขณา การะพันธุ์

6202090214 นางสาว ปัทมาภรณ์ ค าฟู

6202090223 นาง ธัญญธร อินทะ
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6202090228 นางสาว พชรวรรณ สร้อยอินทร์

6202090229 นางสาว เพ็ญนภา คงอุดมธนกร

6202090230 นางสาว กาญนิกา พานทอง

6202090231 นางสาว สาวิตรี แย้มยาง

6202090236 นางสาว นิภาดา ศรีประสิทธิ์

6202090239 นาง นวพร สังข์ทับ

6202090241 นางสาว ศุภรัตน์ อิ้งเพชร

6202090244 นางสาว รมณีย์ ศรีแดนไทย

6202090250 นางสาว สุภาณี รอดสุนิยม

6202090256 นางสาว อภิญญา เภาโพธิ์

6202090261 นางสาว สุภัตรา ตูลเพ็ง

6202090264 นางสาว ชุดาภา ชมเชย

6202090272 นางสาว ทิพย์วิลาส แท่นจันทร์

6202090278 นาง สุภาจิต สวิง

6202090282 นางสาว ศิริพร โอมประพันธ์

6202090284 นาง ภุมรินทร์ บ ารุง

6202090295 นาย ชูเกียรติ คงเขียว

6202090302 นางสาว กุลิสรา ตันติธนาพร

6202090310 นางสาว สุดาทิพย์ ม้ายอง

6202090312 นางสาว วัลย์ลิกา ตรีชัยวิจิตร

6202090319 นางสาว กุลิสรา ยะกุณะ

6202090323 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ศรีวรรณ

6202090325 นางสาว เบญจมาศ ดือรือมอ

6202090326 นางสาว หวันฟาฎีละห์ หวันหมาน

6202090329 นาย บวร ประยงค์หอม

6202090330 นางสาว ขนิษฐา เปีย่มพัฒนพันธุ์

6202090334 นางสาว ฐิศิรักษ์ ฉ่ าคร้าม

6202090335 นาย อิทธิพล สวัสด์ิอ่ า

6202090343 นางสาว วรณัน พูลศิริ

6202090350 นาง ณัฏฐณินทร์ นาคสินธุ์
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6202090353 นาง อุมาพร วรรณภักดี

6202090358 นาย ณรัช วังฝา

6202090365 นางสาว พัชรี เลิศกิจกร

6202090366 นาย ทรงพล ยิ่งยงยุทธ

6202090371 นางสาว กฤตยา มานะวุฑฒ์

6202090373 นางสาว ธาราพร นพภากูล

6202090378 นาย วัชระ นมเนย

6202090387 นาง ยุภาพิน ภูมิคอนสาร

6202090397 นางสาว ณัฐธยาน์ อธิคุปต์ธนกุล

6202090410 ว่าทีร่.ต.หญิง ทัศนีย์ งอยภูธร

6202090411 นางสาว อิทิยา โพธิท์อง

6202090412 นางสาว เกศรินทร์ นามวัชระโสพิศ

6202090422 นางสาว กิ่งกมล ชิดเชื้อ

6202090427 นางสาว ฐานิตา โรจนคงอยู่

6202090433 นางสาว สุนิษา พงษ์ศักด์ิชาติ

6202090445 นางสาว ชุดาภรณ์ ประพันธ์

6202090448 นางสาว รมณีย์ ศรีโชติ

6202090457 นางสาว ภัสณาภรณ์ มูลคร

6202090460 นาง ฐิติกานต์ สุขวันมา

6202090465 นางสาว ชบา เวียงสมุทร

6202090471 นางสาว วราภรณ์ สลากรธนวัฒน์

6202090477 นางสาว สุมารินทร์ ศรีบาลแจ่ม

6202090485 นาย เหมันต์ จันทร์ฤทธิ์

6202090490 นาย วิริยะ อินทร์ใจเอื้อ

6202090496 นางสาว สายทิพย์ กล่ินหอม

6202090499 นางสาว ฐิตารีย์ นิลละออ

6202090508 นางสาว จุดาพร ศรีทวี

6202090516 นาย คุณาสิน ไมตรีจิตร

6202090519 นางสาว อมรรัตน์ พาด้วง

6202090522 นางสาว วิจิตรา เทียนงาม
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6202090525 นางสาว ชลณิชา พัดปุย

6202090539 นางสาว ปวีณา มูฮ าหมัดเย็ง

6202090542 นางสาว จารุวรรณ เทียนทิพย์

6202090543 นางสาว ผ่องใส มณีบู่

6202090544 นางสาว ภัทราพร ขจรกล่ า

6202090548 นางสาว พัทธนันท์ นิจจ ารูญ

6202090562 นาย มารีกี มะแซ

6202090575 นางสาว ปริยาภัทร ไชยหวัง

6202090577 นางสาว จิตติมา จันทร์เนียม

6202090579 นาง อริศรา แสงฟ้าเล่ือน

6202090580 นาย ศุภวิทย์ สงวนทรัพย์

6202090619 นาง ธัญพร เต๋จ๊ะ

6202090621 นางสาว พิชชาพร ค าหน้อย

6202090634 นาง ธันยพร สุบรรณพันธ์

6202090641 นาย อนุสรณ์ เตปิน

6202090659 นางสาว ทองเรียน ศรแก้ว
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