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6315280001 นางสาว พีรยา แซ่จ๋าว

6315280002 นาย สุทัศน์ อนงค์ทรัพย์

6315280003 นาย ธีรพงษ์ แซ่โก

6315280004 นาย เจษฎา นิตย์สุข

6315280005 นาย ชโลธร เนื่องจ านงค์

6315280006 นาย วิเจียง ตาวงษา

6315280007 นาย สาธิต คล้ายสังวาลย์

6315280008 นาย ทองรัตน์ บุราเกษ

6315280009 นาย นที อาจหาญ

6315280010 นาย สมชาย อ่อนเอี่ยม

6315280011 นาย ดาว แข็งขัน

6315280012 นาย เพ็ชร ชุมพล

6315280013 นาย อนุชา นรากร

6315280014 นาย ยิ่งยศ สระก า

6315280015 นาย สมยศ กวางทอง

6315280016 นาย ชัยวัฒน์ บรรลือ

6315280017 นาย ทศวรรษ กาญจนมล

6315280018 นาย ไกรฤทธิ์ เกื้อสกุล

6315280019 นาย วิสูตร สัตยานุรักษ์วงศ์

6315280020 นาย เรวัตร์ บุญชู

6315280021 นาย อรรถชัย อมาตยกุล

6315280022 นาย ศราวุฒิ ขวัญดี

6315280023 นางสาว มัสลิน แก้วสุวรรณ

6315280024 นางสาว รัตนาภรณ์ หมั่นเขตกิจ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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6315280025 นาย ศราวุฒิ ศิริพงษ์

6315280026 นาย ณรงค์เดช มหาเขตต์

6315280027 นางสาว ภรัณยา นุ่นวงค์

6315280028 นาย มนต์ พุทธศรี

6315280029 นาย ภาณุมาศ คงแสนค า

6315280030 นาย ยุทธพล มูลผล

6315280031 นาย ประพันธ์ สุนทรวงศ์

6315280032 นาย จินดา ข าสม

6315280033 นาย วรวุฒิ แผนเมือง

6315280034 นาย ปรีดี ศรีจันทร์

6315280035 นาย นายปิยะพงษ์ สามารถ

6315280036 นาย วีรพงษ์ เกษี

6315280037 นาย สมชาติ วงษ์ผดุง

6315280038 นาย อภินันท์ แสงเงินรอด

6315280039 นาย บุญฤทธิ์ สร้อยสุวรรณ

6315280040 นาย ประสิทธิ์ สุภาพพูล

6315280041 นางสาว กัลยา ขุขันธิน

6315280042 นาย เกรียงศักด์ิ ไวยกรรณ์

6315280043 ว่าที ่ร.ต.หญิง เบญจวรรณ สุรภาพ

6315280044 นาย สุทธิพงศ์ สีสด

6315280045 นาย สามิต สมศรี

6315280046 นาย พร พนาวัน

6315280047 นาย วิสุทธิ์ มงกุฎสุวรรณ

6315280048 นาย พรชัย สัทธยาสัย

6315280049 นางสาว เมธยา พรมสอน

6315280050 นาย ไพรวัลย์ สุทธิบุตร

6315280051 นาย เรืองศักด์ิ งามนัก
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6315280052 นาย ไสว ภาโว

6315280053 นาย โสภณ โพธิส์าราช

6315280054 นาย พรหมภัทร พรหมศิลป์

6315280055 นาย สมชาย อ าพันแสง

6315280056 นางสาว อรุชา วัฒนา

6315280057 นาย สมคิด สิงขรเขต

6315280058 นางสาว ศศิธร ทับอุไร

6315280059 นาย สุทัศน์ จ าสัตย์

6315280060 นาย ศิริพงศ์ ดาวนันท์

6315280061 นาย ชัยยันต์ อุ่นเรือน

6315280062 นาย กัดชนะ สุยะมัน

6315280063 นาย สุนทร สุภาพันธ์

6315280064 นาย วิฑูรย์ ครุนันท์

6315280065 นางสาว เสาวกุล ไพรหงษ์

6315280066 นางสาว พรพรรณ พนมไทย

6315280067 นาย ภานุวัฒน์ เทศสี

6315280068 นาย อนุสรณ์ เคนกุล

6315280069 นาย พงษ์เทพ ทองวิเวก

6315280070 นาย อนุรักษ์ ภิรมย์ภักด์ิ

6315280071 นาย ธนกร ธูปหอม

6315280072 นาย สุที ผาพรม

6315280073 นาย สมพร วงสุ

6315280074 นาย วิปัด ณ วิเชียร

6315280075 นาย ธวัชชัย ช้างสาร

6315280076 นาย ธวัชชัย ทองโชติ

6315280077 นาย เอกวุฒิ วิเชียรล้ า

6315280078 นาย จักรกฤษณ์ ชอบชน
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6315280079 นางสาว เบญจมาศ แสนบน

6315280080 นาย พิชัย ลาพิมพ์

6315280081 นาย พัฒนา สุขเจริญ

6315280082 นาย ปรีชา เหล่าศรี

6315280083 นาย หนูกูล ภูลับ

6315280084 นาย ถนอมศักด์ิ พลทัน

6315280085 นาย สมชาย หาญสาริกิจ

6315280086 นางสาว เนืองนิตย์ จักรแก้ว

6315280087 นาย ทองสุข ทวินันท์

6315280088 นาย วสันต์ หมื่นปา

6315280089 นาย ปัทมชาติ อินต๊ะนอน

6315280090 นาย อุทิตย์ สมิง

6315280091 นาย ชยางกูร ค าพราว

6315280092 นาง สุวรี ปังศรี

6315280093 นาย มนตรี บุดดีวัน

6315280094 นาย ประเสริฐ ไกรวาส

6315280095 นาย อนุวัฒน์ มณีรักษ์

6315280096 นาย สมโภช กิ่มวงษ์

6315280097 นางสาว ไพลิน นาทิพย์

6315280098 นาย ดุสิต อังศุสิงห์

6315280099 นาย จรัญ เจริญดง

6315280100 นาย สมพงษ์ ศรีงาม

6315280101 นาย ก้องเกียรติคุณ สบายสูงเนิน

6315280102 นาย วุฒิกร อินต๊ะวัง

6315280103 นาย บุญยงธ์ ผันผาย

6315280104 นาย สมภพ ศรีงาม

6315280105 นาย ชาย ปูสุ่ข
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6315280106 นาย พิเชตุ ลาภวิเศษ

6315280107 นาย จ ารูญ วิเศษ

6315280108 นาย พัฒนชัย พรมหล่อ

6315280109 นาย ฉัตรชัย ชูมิตร

6315280110 นาย กฤตธัช บัวแย้ม

6315280111 นาย วรวิทย์ นามผล

6315280112 นาย พินโย สุดสุข

6315280113 นางสาว จันทณี หวานเสนาะ

6315280114 นาย ชาญชัย แสนโต

6315280115 นาง ไพลิน บัวสุข

6315280116 นาย ณัฐวุฒิ สกุลพานิช

6315280117 นาย นิรุตต์ เอี่ยมวงค์

6315280118 นาย สุทธิศักด์ิ ภูริทัตสวัสด์ิ

6315280119 นาย วัฒนา เทือกตาหลอย

6315280120 นาย ธีรพล หมั่นเขตรกิจ

6315280121 นาย ทรงวุฒิ อนุสุวรรณ์

6315280122 นาง กมลพร ดาวเรือง

6315280123 นาง บังเอิญ คะเชญชาติ

6315280124 นาย เมธี เทีย่งประเทศ

6315280125 นาย ชวลิต พยัคกุล

6315280126 นาย รุ่งทิวา กุลใส

6315280127 นาย อาทิตย์ สุวรรณา

6315280128 นาย สมภพ บุญมา

6315280129 นาย ศิวกร ถาวรชาติ

6315280130 นาย สมศักด์ิ นาคเกษม

6315280131 นาย นฤทธิ์ มาประโคน

6315280132 นางสาว วรรณรัฒน์ ศิลาโรจน์
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6315280133 นาย วิชัย สร้อยไซ

6315280134 นาย พรภิรมย์ แผลงเวช

6315280135 นาย อนุวัตน์ ตรีวัฒนานนท์

6315280136 นาย วันชัย บุญทัน

6315280137 นาย อนัน บุตรศรี

6315280138 นาย สุรศักด์ิ ชูญาติ

6315280139 นาย เริงศักด์ิ โลเตียะนัน

6315280140 นาย ประดิษฐ์ ชีวศิริรัตน์

6315280141 นาย อุทิศ พูนสุวรรณ์

6315280142 นางสาว รพีพรรณ เขียวกระจ่าง

6315280143 นางสาว เพชรลดา ใจชื่น

6315280144 นาย ชาตรี แซมหิรัญ

6315280145 นาย เอกลักษณ์ โพธิส์าราช

6315280146 นาง อรวรรณ เสนาะค า

6315280147 นางสาว บรรจง ราศรีเอี่ยม

6315280148 นาย สุรชัย เผ่ือแผ่

6315280149 นาย วินัย บุญนัง

6315280150 นาย วิชิต บุญวัน

6315280151 นาย ศักดา อินปิน่ปัก

6315280152 นางสาว ยุภาพร วงศ์อนุ
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