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เอกสารแนบทายประกาศ 1

นักการทูตปฏิบัติการ :  วุฒิปริญญาตรี จํานวน 87 คน

คํานําหนา ชื่อ สกุล

10003 นาย โชติ แสงทอง

10036 นาย แทนพงศ วงศบุญเกิด

10039 นางสาว วิมลสิริ สวธานนท

10059 นางสาว ฉัตรธิดา วิเศษสมิต

10060 นางสาว วริษฏา แสงวัชร

10075 นาย ธีธัช ธุระทอง

10091 นางสาว ถิรพร สิงหลอ

10095 นาย เพิ่มเพชร เพ็ชรบูรณ

10099 นาย วรุตม เปลี่ยนพานิช

10104 นางสาว ยุคลธร เตชะวนากร

10114 นาย ธีรวิทย วชิรคพรรณ

10128 นางสาว ณัฐญาดา บุญโพธิ์แกว

10150 นางสาว ชญาดา เขียนนอก

10183 นางสาว สวรรยา เตชะมาถาวร

10196 นางสาว เมธาวี วิเชียรทอง

10222 นาย วัฒนะพงศ ธนูวัฒนศิลป

10253 นาย วิวัฒน เที่ยงธรรม

10266 นาย สันติพงศ ทองจะโปะ

10279 นางสาว อารยา ณ มโนรม

10300 นางสาว ทิชา อึ้งบริบูรณไพศาล

10308 นาย ศุภฤกษ เวสารัชช

10325 นางสาว ญาณิศา ถนอมรอด

10355 นางสาว พิมพชนก ไกงาม

10371 นางสาว กานตรวี จิตรองอาจ

10387 ร.ต. เสฏฐวุฒิ อุดาการ

10431 นาย ปอ ขัมภลิขิต

10484 นาย ณภพ ทองงามขํา

10493 นางสาว สายลําภุญชย โปธิบาล

10508 นาย ศรัณญ จุณศิริ

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักการทูตปฏิบัติการ ประจําป 2561 

เลขประจําตัวสอบ

แนบทายประกาศกระทรวงการตางประเทศฯ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
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คํานําหนา ชื่อ สกุล

10542 นางสาว เกษศิรินทร ไพรสันต

10586 นางสาว นราขวัญ กิตติอุดม

10625 นางสาว วิชยา วรรณสิน

10684 นาย กลทีป เเมนซาโน

10736 นาย ศุภเกียรติ ศุภศักดิ์ศึกษากร

10777 นาย ชินภัทร มณีรินทร

10795 นางสาว ลักษิกา อุดมศรีสําราญ

10829 นาย ปฏิภาณ ปติพัทธพงศ

10868 นาย ทัตติยะ พัฒนถาบุตร

10899 นางสาว ภัทริยา ชูสกุล

11037 นาย สวิทย เจริญสุวรรณ

11060 นางสาว ผไทแกว อนันตธนกุล

11069 นาย กิตติ์ธเนศ เจริญวิริยรัฐ

11124 นาย โชน เชาวไว

11169 นาย ฐิติวัฒน บุญมี

11219 นาย ชลธาร ทรัพยไพบูลยเลิศ

11245 นางสาว พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล

11278 นางสาว พชรรัตน เกษมชัยนันท

11287 นาย พชร อังศุสุกนฤมล

11299 นางสาว จิดาภา จินดา

11300 นางสาว กัลยกร ดานกุลชัย

11304 นาย อภิพล แซตั้ง

11417 นางสาว วรินยุพา นพกูล

11449 นางสาว จุฑาภรณ เจียจันทรพงษ

11486 นาย กฤตธี พุมงามขํา

11532 นาย ณัฐธวัช แจมประเสริฐ

11639 นาย ณัฐศรัณย จีรานุโกศล

11653 นาย นวัต วรรณแสงทอง

11658 นาย จิตรทิวัส นุยภักดี การะเจดีย

11696 นางสาว นิลอุมา ดุลลาพันธ

11805 นาย จิตวัฒน วิจิตรถาวร

11985 นาย ทศวรรษ จักษุพา

12158 นาย สวัสดี เจริญชาง

12217 นาย ศุภฤกษ วิภวากุล

เลขประจําตัวสอบ
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คํานําหนา ชื่อ สกุล

12281 นางสาว พิมพฉัตร เพิ่มพูน

12284 นาย วิศรุต พูลพังงา

12350 นางสาว กนิษฐา หลิ่มศิริ

12468 นางสาว ธัญชนก ฉันทอุทิศ

12611 นาย นราวิชญ รุจานันท

12660 นาย นภนต ศรีประไพ

12758 นาย วรุตม วนิชยาโกศล

12780 นางสาว ปุญญานุช บดินทรภักดีกุล

12805 นาย ณภัทร อุดมวงศวิวัฒน

13045 นางสาว อินทิรา พูลเจริญ

13095 นางสาว ปุณยาพร ยิ้มเศรษฐี

13130 นางสาว สุภาวีร สุวปรีชาภาส

13253 นาย บุริศร บริรักษมาตรชีพ

13281 นาย ภัทรกร จันทรหอม

13308 นางสาว พาขวัญ พินิจกิจวัฒน

13366 นางสาว ณัฐกานต เจียมรุจีกุล

13466 นางสาว ณัฐณิชา สุรสิทธิ์

13568 นาย บรรหาร จีระแพทย

13783 นาย ศตพัฒน ศิลปสวาง

13785 นาย วิศรุต วงษนอม

13837 นาย ปาณัท ทองพวง

13852 นาย นครินทร ภริงคาร

13862 นาย ปุณยวีร สุนทรครุธ

14148 นาย วรภพ มณีล่ํา

เลขประจําตัวสอบ
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นักการทูตปฏิบัติการ :  วุฒิปริญญาโท จํานวน 18  คน

คํานําหนา ชื่อ สกุล

20017 นางสาว กาณตชณิต เพ็ชรอําไพ

20045 นาย วิสุวัต โพธิ์ศรี

20121 นางสาว วิสณี คุปตธนโรจน

20127 นาย อัครฤกษ ไกรฤกษ

20154 นาย จิตตภัทร ศิริสรรพ

20161 นาย ภูวิชญ นันทสุรศักดิ์

20179 นาย จิรพัชร พูลสุวรรณ

20275 นาย ธีรวีร กุระเดชภพ

20310 นางสาว ปรีชญา ประวีณไว

20345 นาย ทิตตพันธ วาจานนท

20472 นางสาว อดิญาดา ศรีบุญแสน

20480 นางสาว ศจิดาภา สุขกอน

20562 นาย เดชพล มาประเสริฐ

20653 นาย ชาติไทย สุทธาภาศ

20749 นาย เอกวุฒิ เวสโกสิทธิ์

20789 นาย อุกฤษฏ ยลธรรมธรรม

20846 นางสาว ภัทรพร ศิริโสภิตกุล

20903 นาย กุลวุฒิ เจริญธรรมวัฒน

เลขประจําตัวสอบ
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