






เอกสานแนบ 1

ตําแหนงนิติกร

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 03180001 นางสาว ตรีสุคนธ นนทจันทร

2 03180002 นางสาว รัตติยาภรณ ธรรมสาร

3 03180003 นาย วิษณุ อรรถโยโค

4 03180004 นางสาว ชญาภรณ ปนตาเขียว

5 03180005 นาย มารุต ภูสุวรรณ

6 03180006 นาย ธิติวัฒน วัฒนา

7 03180007 นาง เพชรลดา สีสมุทร

8 03180008 นาย กันตกมล ชวยคง

9 03180009 นาย ธารา ทับเกลี้ยง

10 03180010 นางสาว วิลาสินี เกษมศิลป

11 03180011 นาย ทวีศักดิ์ ดิลกลาภ

12 03180012 นาย อัครพล อาสนะ

13 03180013 นางสาว ณัฐริกา ขุนศรี

14 03180014 วาที่รอยตรีหญิง จุฑารัตน ศิริเวช

15 03180015 นาย ธนพล ชํานาญแกว

16 03180016 นาย สราวุธ บุญรักษ

17 03180017 นาย สิปปนนท หัดถโดน

18 03180018 นางสาว กวิศรา อําพรรทอง

19 03180019 นาย ชัชนินทร เวียงนนท

20 03180020 นางสาว อินทิรา แซโงว

21 03180021 นางสาว กมลวรรณ คงกล่ํา

22 03180022 นางสาว มัณฑนา เทพนุกูล

23 03180023 นาย โชคอํานวย ขันธดวง

24 03180024 นาย สุทธิพงศ อุนเรือน

25 03180025 นางสาว ศิรินทรา นุกูล

26 03180026 นาง มนัสนันท สมบัติมี

ชื่อ - สกุล

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักจัดการปาชุมชน



ตําแหนงนิติกร

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

27 03180027 นางสาว ศิรดา หงวนสูงเนิน

28 03180028 นาย พีรพงษ เจหนูดวง

29 03180029 นางสาว ทรรศพรรณ เนาวประดับ

30 03180030 นาย เติมพล ทองสุทธิ์

31 03180031 นางสาว ซูไฮลา สะแม

32 03180032 นางสาว ศุภักษร ลิ้มออง

33 03180033 นาย ศกลรัตน วรพงศ

34 03180034 จ.ส.อ.หญิง จารุณี อัยกา

35 03180035 นาย บวรรัตน บุญนาค

36 03180036 นางสาว พรนิภา สุขเกษม

37 03180037 นางสาว ณิชกานต จันทรภาพ

38 03180038 นางสาว สุภาพร พิมมะโคตร

39 03180039 นางสาว ลักษมี สุวรรณคีรี

40 03180040 นางสาว นวรัตน คําปาน

41 03180041 นางสาว มินตรา ขานโบ

42 03180042 นางสาว ณัฏฐาย จิตแกว

43 03180043 นางสาว โชติรส พงษสุวรรณ

44 03180044 นางสาว นฤมล จันทรโท

45 03180045 นาย พันธุธัช โยธาวงษ

46 03180046 นางสาว ปรียาภรณ พุทธา

47 03180047 นางสาว พัชรี แดนอวน

48 03180048 นาย นิพนธ หมายสี

49 03180049 นางสาว นันธิดา โลเชียงสาย

50 03180050 นางสาว ชุติมน เกรียงณรงค

51 03180051 นาย สิทธิพันธ เจริญทรัพย

52 03180052 นางสาว แพรวพรรณ โถชาลี

53 03180053 นางสาว ภารดี สายออง

54 03180054 นางสาว พิจานันท ยิ่งดํานุน

55 03180055 นางสาว ณัฐริกา วงคสวัสดิ์

56 03180056 นางสาว อัญชนา เรืองชัยนิคม



ตําแหนงนิติกร

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

57 03180057 นางสาว จิตตพร นวลศรีทอง

58 03180058 นางสาว ณัฐกานต พูลเกิด

59 03180059 นางสาว จิราวรรณ ขันทะครุฑ

60 03180060 นางสาว อมลวรรณ สุขสมัย

61 03180061 นางสาว จุฑามาศ สีโสละ

62 03180062 นาย อภิวัฒน แนนอุพํา

63 03180063 นางสาว ชนกชนม เกิดมั่นคง

64 03180064 นางสาว ไอลดา เกตุวัง

65 03180065 นางสาว เชิญจุติ กองสุข

66 03180066 นาย อุดมศักดิ์ มาสุข

67 03180067 นางสาว ณปภัช สายสิน

68 03180068 นางสาว พิไลวรรณ ลําพาย

69 03180069 นางสาว ประทุมวรรณ ชัยนาม

70 03180070 นางสาว สุปราณี สงคคําจันทร

71 03180071 นางสาว วิภารัตน เกิดสมจิตร

72 03180072 นางสาว กิตติยา บุงทอง

73 03180073 นางสาว วรลักษณ พัฒนพงศ

74 03180074 นางสาว มชิมา ราชกิจ

75 03180075 นาย อิทธิพัทธิ์ พันธุแกว

76 03180076 วาที่รอยตรี ณรงคฤทธิ์ สวัสดิ์รัมย

77 03180077 นางสาว ศิริพร จันทรนาค

78 03180078 นางสาว นันทิชา ลิมปนัดดา

79 03180079 นางสาว ภัทราพร ติณศรี

80 03180080 นางสาว สุทธิดา รัชโน

81 03180081 นาย จอมเดช ชินราช

82 03180082 นางสาว ปาณิตา สายคําทอน

83 03180083 นาย สุประดิษฐ คํานึงคง

84 03180084 นางสาว ปรียานารถ พูนผล

85 03180085 นางสาว สิรภัทร ปานแกว

86 03180086 นาย นิธิภัทร สายมา



ตําแหนงนิติกร

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

87 03180087 นางสาว กนกวรรณ รักพานิชมณี

88 03180088 นาย กฤชนพัต คลายวงศ

89 03180089 นางสาว ศศิยาพร เดชนอย

90 03180090 นางสาว สุดารัตน หาแกว

91 03180091 นางสาว ปฏิญญา เผาพันธ

92 03180092 นางสาว พรรณพัทร ศิริโสม

93 03180093 นาย สุธากร สิโนรักษ

94 03180094 นางสาว บงกช โฉมศรี

95 03180095 นางสาว ณิชา พึงรําพรรณ

96 03180096 นางสาว ดิศญามาศ พินิจสุนทรสาร

97 03180097 นางสาว ชาริญญา รักพุทรา

98 03180098 นาย พศวัต วินิจสร

99 03180099 นางสาว นฤมล ประจวบวัน

100 03180100 นางสาว สุวรรณรัตน สุดราม

101 03180101 นาย อัษฎาวุธ เสนาบุตร

102 03180102 นางสาว ณิชากร รัตนเวชสิทธิ

103 03180103 นางสาว ชนภา จันทรออน

104 03180104 นางสาว พลอยนภัสสร เอี่ยมรักษา

105 03180105 นาย เมธัส กันยาประสิทธิ์

106 03180106 นางสาว ปารติยา โคตรสุโน

107 03180107 นาย ลัทธพล กุลเจริญ

108 03180108 นางสาว ศุทธนุช โตจริง

109 03180109 นางสาว กชกร ศรีสุริยประทีป

110 03180110 นางสาว ศุภลักษณ ชมพลัง

111 03180111 นางสาว อภิญญา กระแสงสิงห

112 03180112 นางสาว พิไลวรรณ โทบุรี

113 03180113 นาย กิตติพงศ เหลียวพัฒนพงศ

114 03180114 นาย ไพสิฐ เศษคง

115 03180115 นาย เกียรติภูมิ พานสายตา

116 03180116 นาย ธีระวัฒน เรือนเงิน



ตําแหนงนิติกร

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

117 03180117 นางสาว ภรณทิพย จันทรหอม

118 03180118 นางสาว ปวิชญาดา ประสงคทัน

119 03180119 นางสาว ชนัญชิดา กุลวงศ

120 03180120 นาย นายจันทรเพ็ง ขุนพิบาล

121 03180121 นาย นพรัตน คําผล

122 03180122 นาย บูรทัย หลวงชื่น

123 03180123 นางสาว พัณธิภา เรืองศรีจันทร

124 03180124 นาย วงศกร เลาะศิริ

125 03180125 นาย ธีรพงศ ศรีพิชัย

126 03180126 นางสาว ทรรษยา เขตนคร

127 03180127 นาย มีชัย ทับทอง

128 03180128 นางสาว สุวิภา พิลาพันธ

129 03180129 นางสาว สยุมพร สุขเกตุ

130 03180130 นางสาว จุฑามาศ ธนะปด

131 03180131 นางสาว พีรดา มั่นหมาย

132 03180132 นางสาว ธัญญารัตน ขอเทียม

133 03180133 นางสาว สุภาณี ไทยยิ้ม

134 03180134 นาย กฤษดา พหูพจน

135 03180135 นางสาว บุญธิดา อยูชา

136 03180136 นางสาว ลลนา ฝากฟาดิน

137 03180137 นางสาว กันตพร ราตรี

138 03180138 นางสาว ธนิษฐา นาวัลย

139 03180139 นางสาว นพพัชรา คารวะชนะภัย

140 03180140 นางสาว มณทกานต หีบแกว

141 03180141 วาที่รอยตรี วงศธวัช แกวมะณี

142 03180142 นางสาว เชาวลิน สุขบรรพต

143 03180143 นาย มณเฑียร พลจักรี

144 03180144 นาย ศักดิ์สิทธิ์ พาราศรี

145 03180145 นางสาว ใบเตย คําแกว

146 03180146 นางสาว มยุรี ปองเพชร



ตําแหนงนิติกร

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

147 03180147 นางสาว กัญจนพร โชตินิกร

148 03180148 นางสาว นิพาดา มหาศาล

149 03180149 นาย กิตติศักดิ์ หลวงภักดี

150 03180150 นาย วัชนชัย โสดาดง

151 03180151 นางสาว ผกายวรรณ ณะชอย

152 03180152 นางสาว รพีพรรณ บูรณธาณี

153 03180153 นาย ประดิพรชัย โพธิ์จันทร

154 03180154 นางสาว วีรญา มีไหม

155 03180155 นางสาว วธัญญา นิ่มนวล

156 03180156 นางสาว ขวัญชนก มนตรีพงศ

157 03180157 นาย พงศกร กิ่งแกว

158 03180158 นางสาว ลดาวัลย ครุฑวงศ

159 03180159 นาย ตรีระยุทธ สงสิน

160 03180160 นางสาว ศุภาลัย มาตวันนา

161 03180161 นาย นายกฤษฏิ์เพชร ดาวแจง

162 03180162 นางสาว ปรางคปรา ศิลปดุริยางค

163 03180163 นางสาว วิชญาดา สังขแกว

164 03180164 นาย คณิน บัวลา

165 03180165 นางสาว ณัฐฐิญาพักตร แสงปดสา

166 03180166 นางสาว ธนวรรณ เที่ยงตรง

167 03180167 นาย ธนัสชภัทร จักรทอง

168 03180168 นาย ธีรภัทร ชางเเกว

169 03180169 นาย นิรัน กลากลางดอน

170 03180170 นางสาว นลินรัตน ศรีสองเมือง

171 03180171 นางสาว จริญญา อิ่มหอมพันธ

172 03180172 นาย ธณัชย สุริวงค

173 03180173 นาย ชินวัฒน กอประเสริฐ

174 03180174 นาย สิทธิโชค ปลองใหม

175 03180175 นางสาว มัญชุสา พันดาบุตร

176 03180176 นางสาว จิตโสภี โพธิสาร



ตําแหนงนิติกร

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

177 03180177 นาย ศุภวัฒน ซาเสน

178 03180178 นาย อาทิตย ภักดีนอก

179 03180179 นาย พงษพิสุทธิ์ จันทมาลา

180 03180180 นางสาว ณัฏยา ชัยเวช

181 03180181 นางสาว ดนยา ธรรมหมื่นยอง

182 03180182 นาย พัฒนระพี สาโท

183 03180183 นาย กุลนันทน จันทรทิวานนท

184 03180184 นาย นราทร เพ็งจันทร

185 03180185 นาย เอนกพงศ หนูจันทร 
186 03180186 นางสาว จิราภรณ ชูสิงห

187 03180187 นางสาว รัตนฉัตรร จันทร

188 03180188 นางสาว สุพิชวรรณพร สรอยชมภู

189 03180189 นาย พงศกร พรมมหาชัย

190 03180190 นาย ภูชนันท กาญจนธนชัย

191 03180191 นางสาว ธัญลักษณ พวงกนก

192 03180192 นางสาว ขวัญพร รัตนะภูรี

193 03180193 นางสาว มาธิญา อิ่มอวบ

194 03180194 นาย นนทปวิธ ฐานพัฒนภาคิน

195 03180195 นาย รัชชานนท อนุสรณ

196 03180196 นาย กิตติ์อธิศ ไกรรวีเตชานนท

197 03180197 นางสาว ชัชชมล โรจนวิภาต

198 03180198 นางสาว พิชามญชุ เกตุสําเภา

199 03180199 นาย วรเดช โชคทองเพียร

200 03180200 นาย พุฒิ ภักดีถวัลย

201 03180201 นางสาว ชฎาภรณ พรหมเอียด

202 03180202 นางสาว พรศิริ ตูพิจิตร

203 03180203 นางสาว ผริตา ศรีผดุง

204 03180204 นางสาว ธัญวลัย เถระสวัสดิ์

205 03180205 นางสาว มัณฑนา แสนสุข

206 03180206 นาย พายุ พิลาพันธ



ตําแหนงนิติกร

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

207 03180207 นางสาว วรัทยา ไชยภารา

208 03180208 นาย ณฐพรรณ บุรารักษ

209 03180209 นางสาว พลอยวดี ลิ้มวงษทอง

210 03180210 นางสาว จิตราวดี โพธิ์ศรี

211 03180211 นางสาว สุภาวดี ลวนโสม

212 03180212 นางสาว กุสุติยา หมุนแทน

213 03180213 นาย อุกฤษฎ เมฆแกว

214 03180214 นางสาว ประภัสรา สุดยอด

215 03180215 นางสาว สุนทรี แสงแกว

216 03180216 นาย สันติชน ปดชา

217 03180217 นางสาว นันทัชพร วิทยานุเคราะห

218 03180218 นางสาว ปภัชญา พึ่งเกษม

219 03180219 นาย สุทธิศักดิ์ เพ็ชรเสือ

220 03180220 นางสาว ศุภาพิชญ อุสาพรม

221 03180221 นางสาว นัฏฐวรรณ สามหาดไทย

222 03180222 นางสาว จิรารัตน เกื้อกูล

223 03180223 นางสาว รสิกร เจียตระกูล

224 03180224 นาย พิทยาธร ทับไทร

225 03180225 นางสาว สุดารัตน แยมเกตุ

226 03180226 นาย ธีระวัฒน ใหญเลิศ

227 03180227 นาย วิริน วองวาณิช

228 03180228 นางสาว อภิชญา พัสดุสาร

229 03180229 นางสาว กรัณฑา ขะมันจา

230 03180230 นางสาว ติยานุช คะรัมย

231 03180231 นางสาว สมฤทัย สุขเกลี้ยง

232 03180232 นางสาว ภาวิดา ลุวิชาเวช

233 03180233 นาย ณัฐวุฒิ กอนกลิ่น

234 03180234 นางสาว สาริกา แจงจิตร

235 03180235 นางสาว มณชพิชา ทองสุข

236 03180236 นางสาว นัณทุมาศ จอมคําสิงห
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237 03180237 วาที่รอยตรีหญิง ยุพิน โสภามา

238 03180238 นางสาว ณัฐณิชา กิติศรีวรพันธุ

239 03180239 นาย อลงกรณ ถาธง

240 03180240 นาย เจนณรงค ศรีวิบูลย

241 03180241 นางสาว ณิชกานต พรมสุรินทร

242 03180242 นางสาว ขนิษฐา แสนเส็ง

243 03180243 นางสาว ธยาดา มินจันทึก

244 03180244 นางสาว วารุณี ศรีวงษา

245 03180245 นาย ชลธิต เพ็งแจมแจง

246 03180246 นาย มังครัช ทองภูธรณ

247 03180247 นางสาว เกษวรินทร ไชยบล

248 03180248 นาย วีระชัย วงคขุย

249 03180249 นางสาว ประภาวดี จันทรโส

250 03180250 นาย ระพีพงศ งามวงศ

251 03180251 นางสาว วิไลรัตน ฟองเกิด

252 03180252 นาย ศุภสิทธิ์ เดชโกมล

253 03180253 นาย อาทิตย ไชยเชษฐ

254 03180254 นาย สุชาติ ปญจมหามงคล

255 03180255 นาย สรวิชญ จงตั้งสัจจธัม

256 03180256 นางสาว ธัญญลักษณ สิงหพรมมา

257 03180257 นาย ดนุพร พรหมศรี

258 03180258 นาย นพรุจ กุลวิเชียร

259 03180259 นางสาว กรกช ศรีนวล

260 03180260 นางสาว ณัฐกานต ใจสันทัด

261 03180261 นาย ณัฐพล สีจําปา

262 03180262 นาย กรกช ทองเรือง

263 03180263 นางสาว จิดารัตน รวมสุข

264 03180264 นาย ธีรภัทร แบงทิศ

265 03180265 นางสาว ศิริลักษณ โสทอง

266 03180266 นาย จิระพัชร ทวงศเฉลียว
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267 03180267 นางสาว ยุพา กอเกียรติศักดิ์

268 03180268 นางสาว สุนิศา สุขสมทิพย

269 03180269 นางสาว จิรัชยา ภูมิสถาน

270 03180270 นางสาว วรรณ นิภา ยอดสงา

271 03180271 นาย อํานวย พูดเพราะ

272 03180272 นางสาว วริษา คงสุจริต

273 03180273 นาย ธิติวุฒิ แกวเกตุ

274 03180274 นาย วัชระ รอดกระโทก

275 03180275 นาย นิติ ศรีจันทร

276 03180276 นาย ศักดิ์ชัย นาสมใจ

277 03180277 นาย กฤษฎา เรืองแกว

278 03180278 นาย จิตกร คลายจันทึก

279 03180279 นางสาว อารียา วงศสุวรรณ

280 03180280 นางสาว ศศิกานต จันทโร

281 03180281 นางสาว อภิชญา มากเจริญ

282 03180282 นาย พงษพิพัฒน พัฒอําพันธ

283 03180283 นาย ภานุวัฒน พิมพิศาล

284 03180284 นาย เกรียงไกร เองฉวน

285 03180285 นาย เนติกร กิ้วลาดแยง

286 03180286 นางสาว สุภารัตน วารีบอ

287 03180287 นางสาว วรรณวิภา มาอินทร

288 03180288 นาย วรายุทธ มะเค็ง

289 03180289 นาย ธนวัตน เสมาชัย

290 03180290 นางสาว ธนาภรณ ออนคําวงค

291 03180291 นางสาว รุงทิวา ลุลวง

292 03180292 นาย ณัฐพล สาดคลา

293 03180293 นางสาว สุภัสสร ชงสุวรรณ

294 03180294 นาย ธีรภัทร แกวสุก

295 03180295 นางสาว นลินนิภา ชาตรี

296 03180296 นางสาว ฤทัยทิพย สมบูรณ
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297 03180297 นาย วิวรรธน อุลิต

298 03180298 นางสาว กรรณิการ พรหมสิทธิ์

299 03180299 นางสาว พัชรินทร มีสุขสินเจริญชัย

300 03180300 นางสาว ธิดารัตน พันธุมินทร

301 03180301 นางสาว อภิญญา ดาศรี

302 03180302 นางสาว อภิญญา ลิ้นทอง

303 03180303 นางสาว กนกวรรณ แพงศรี

304 03180304 นางสาว กวิสรา ภิรมยาภรณ

305 03180305 นาย จิรพิพัฒน เรียบพร

306 03180306 นางสาว สุชาดา สุรวิทย

307 03180307 นางสาว วริศรา ถิ่นจะนะ

308 03180308 นาย ภูดิศรัฐ เกื้อทอง

309 03180309 นางสาว อัยลดา มูฮํามัด
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