
เลขประจําตัวสอบ

200002 ว�าท่ีร
อยตรี ปฐมภณณ� แป�นจรัสธีรมี
200011 นาย กฤษณะ แก
วของแก
ว
200030 นาย อนุสรณ� อุปราช
200031 นางสาว สุทธิชา บุญสิทธิ์
200045 นาย จิรวัฒน� กลิ่นคง
200049 นางสาว ชลดา แก
วสาร
200053 นางสาว พิมธิชาพัสณ� อรรถเนตร
200064 นาย สุริยันต� นามโฮง
200072 นางสาว พิชญา เดชเกลี้ยง
200076 นาย ณัฐยศ อาจหาญ
200084 นางสาว ปณพร สีหราช
200090 นางสาว ปริยาดา โคนชัยภูมิ
200094 นางสาว กวินธิดา สุวรรณพรหม
200103 นาย เพ่ิมธนา สดใส
200109 นาย คุณัชญ� สุขสวัสด์ิ
200128 นางสาว สิรพัชร บูรณศักด์ิภิญโญ
200129 นาย วชิรศักด์ิ เตชะตานนท�
200135 นางสาว อชิรญาณ� วงศ�สุวรรณ
200165 นาย เรวัต วรสุข
200180 นาย ธวัชชัย สันติวิชัยกุล
200182 นาย เนติพล ยอดจันที
200189 นาย กลวัชร อมรลักษณ�
200207 นางสาว ซูไฮลา บินเจ?ะมิง
200211 นาย วสินธุ� บุตรแสน
200236 นางสาว ชัญญานุช ฉลองชาติ
200242 นาย คณากร กาญจนคเชนทร�
200296 นางสาว กัลยา ตุนก�อ

ช่ือ - นามสกุล

เอกสารแนบท�าย 2 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 รายช่ือผู�สอบผ,านการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน,งเพ่ือบรรจุและแต,งตั้งบุคคล

เข�ารับราชการในตําแหน,งนักวิเคราะห2นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน,งนิติกรปฏิบัติการ 
และตําแหน,งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตําแหน,งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน 193 คน
(เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ)
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล

200331 นาย ธนพจน� วิทิตสุนทร
200342 นางสาว อภิญญา มโนต้ือ
200350 นาย สถาพร อ�อนหัวโทน
200359 นาย วรกันต� เอิบสุขสิริ
200372 นาย ภณ คงโพธิ์
200374 นางสาว กุลวดี กุนดี
200420 นางสาว จุฬาลักษณ� วงค�สิริ
200422 นาย นรงกรณ� อินหา
200425 นาย พัลลภ สุขบุญทอง
200430 นางสาว ปGยสุดา กัญญาคํา
200462 นาย กันณ� ไกรยราช
200522 นางสาว กุลมดี กุนดี
200532 นาย ศักดินนท� พิทักษ�เมธี
200555 นางสาว วิรากานต� ศรีสุข
200585 นาย วุฒิรณพัสษ� ภูลา
200602 นางสาว พัสวี ชื่นใจ
200603 นาย ณัฐชนน วิมล
200607 นาย อดิเทพ พินธุทอง
200619 นาย ธนิสร สติแน�
200637 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ชนิดา พวงพุ�ม
200662 นาย ธีรศาสตร� มหาสิงห�
200671 นางสาว อารียา สิทธิวงษ�
200675 นาย เจตนิพัทธ� จตุพรม
200711 นาย ลุคมาน ยูโซะ
200714 นาย ศุภดิษฐ� สร
างอําไพ
200722 นางสาว ณัฐนันท� มีชัย
200753 นาย สหชาติ วารีสอาด
200766 นางสาว ชนม�นิภา สมเด็ด
200782 นางสาว ภูริชญา ผันประเสริฐ
200795 นาย พชร คณะวรรณ�
200797 นางสาว กานต�รวี ทองคํา
200799 นางสาว อัมพรพรรณ ขุนชาตรี
200808 นาย ภากร สุขสุภกิจ
200815 นาย บุรณ�พิภพ ธนะเพ่ิม
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200870 นาย ชนินทร� สิทธิ
200885 นาย ปุณยวัฒ แสนแก
ว
200916 นาย พัสกร คงสาคร
200972 นางสาว สุดารัตน� สุบรรณ�
200973 นางสาว โยธกา ศรีแสงทอง
200977 นางสาว ชยาภา ชัยอภิวัฒน�
201034 นางสาว ศิริมา ภูมิเหล�าแจ
ง
201049 นาย พสุ พะระรามันห�
201056 นาย ธนบดี บุญศรีนุกุล
201085 นาย ณรงค�ศักด์ิ ไพรอนันต�
201107 นาย จักรกริช ศิริมาศ
201109 นางสาว น้ําทอง รอดนิยม
201135 นาย ชนะชัย บุญคง
201164 นาย พงศ�พิสุทธิ์ สุริโย
201169 นาย อภินันท� ลิขิตอํานวย
201219 นาย วิศรุต รัตนวงษ�
201314 นาย ธนพล แก
วประเสริฐ
201317 นางสาว กาญจนา โยลัย
201341 นาย ศตคุณ แก
วแกมทอง
201368 นางสาว พัชราภรณ� ฤทธิ์มงคล
201396 นาย พัฒน�ณัทภูมิ เจียรณัย
201425 นางสาว ปรานอม นาแก
ว
201442 นางสาว ชุดาพร สังข�ประสิทธิ์
201447 นาย วิศรุต คล
ายคลึง
201457 นางสาว ปวีณา สุวรรณประทีป
201523 นางสาว ปวริศา บัวสองสี
201550 นางสาว ฤดีมาศ อักษรเสนาะ
201589 นาย วิสัน แตงภู�
201619 นาย ชากร พงศ�ดํารงวิทย�
201633 นางสาว ญาณิศา เมืองยศ
201644 นาย สุชาติ เหมแดง
201645 นางสาว ธนิดา ฮวดพิทักษ�
201667 นาย ณัฏฐ� ชอุ�มดวง
201675 นางสาว อภิญญา แก
วศรีชัย
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201704 นาย เติมพงศ� บรรลือ
201736 นางสาว เมธิณี จันทร�เลิศ
201762 นางสาว ณัฐนันท� มังกรแก
ว
201769 นางสาว ภัทรศยา สื่อสุนทรานนท�
201785 นางสาว สุชาวดี แก
วปวงคํา
201792 นาย ธนาวุฒิ วิชาดี
201814 นาย เอกพละ คําดี
201826 นาย คมกริช ค้ิวดวงตา
201831 นาย อธิพงษ� ท�นไชย
202040 นาย อรรถพันธ� บัวทอง
202206 นางสาว กนกภรณ� ศิริรักษ�
202233 นางสาว ณัฐกฤตา พริ้มพราย
202234 นางสาว ปMณณภัส พริ้มพราย
202237 นาย วีระพล บุตรโคตร
202268 นาย อรรถฤทธิ์ เต็กจินดา
202288 นางสาว โกลัญญา สันทัด
202300 นางสาว ปณิชา พงษ�เพ็ญสวัสด์ิ
202302 นาย กีรติ แสงโสมแจ�ม
202328 นางสาว เขมณัฏฐ� รอดทอง
202340 นางสาว พรสวรรค� วุ�นซ้ิว
202366 นาย พิสิฐ ปานม�วง
202394 นาย กิตติภพ พุ�มโพธิ์ทอง
202413 จ�าเอก ธนาวุฒิ แสงใสแก
ว
202436 นาย นิวัฒน� แมนสืบชาติ
202497 นางสาว ชนม�ณกานต� โรจน�วิมลการ
202542 นางสาว สาวินี สุนทระศานติก
202624 นางสาว ดวงพร ปGNนพงษ�
202648 นางสาว ศุภจิต อุมะวิชนี
202681 นาย จิรายุ สุขวิลัย
202692 นาย ชาติชาย อนงค�พรยศกุล
202756 นางสาว ปุณฑริก เกิดทิพย�
202767 สิบตํารวจโท ดนุสรณ� มากจงดี
202771 นางสาว ไฝฝMน โคติเวทย�
202778 นางสาว สุกัญญา อุทัยแสน
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202938 นาย ปองพล จํานงค�ประโคน
202968 นาย บุริศร� สัมมาพรต
203003 นาย วริศ ผิวขํา
203025 นางสาว พัชมณฑ� กันแสน
203033 นางสาว อรพรรณ กัดโกนา
203085 นาย วรุฒิ หมาดสะ
203165 นาย โยธิน กาถา
203202 นาย ติณณ� เวชศาสตร�
203348 นาย พีรวัส ไพบูลย�ศิริ
203357 นาย ธนากร แทนวันดี
203365 นาย อัครเดช ตรรก�ชูวงศ�
203405 นาย สรสิทธิ์ เสมอเชื้อ
203418 นางสาว พัทธมนัส ไพบูลย�ศิริ
203534 นาย ทนงเกียรติ มาตตายา
203550 นาย ธนวรรฒ จันทโชติ
203737 นางสาว ธัญญพัทธ� โชติรัตน�ชัยกิจ
203773 นางสาว อุษมล ลุนสําโรง
203851 นาย ไพฑูรย� สาลา
203853 นางสาว ณัฎฐธิดา เรืองศิริ
203962 นางสาว บุณยาพร หม่ืนหาญ
204013 นางสาว พิชชา เนตรจรัสแสง
204049 นางสาว ปนาลี วุฒิมานพ
204180 นางสาว สะคราญรัตน� กึนสี
204253 นางสาว อรอุมา พลสา
204260 นาย ทิวา จันทร�ศรีงาม
204330 นางสาว พิมพิสุทธิ์ ยมภักดี
204355 นางสาว สกาววรรณ แสงตะวัน
204368 นาย นนทพัทธ� พวงรอด
204498 นาย ณัฐพล ผ�องแข
204506 นาย ธีรวัฒน� ชัยภิบาล
204512 นางสาว รัตนาภรณ� ศรีเภา
204513 นาย พีรวัส ทองทวี
204570 นางสาว ธนิดา พานเมือง
204723 นางสาว อรอุมา อินทรักษ�
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204771 นางสาว ปGยาภรณ� กรุดนาค
204804 นาย ภาสกร แตงเผือก
204819 นางสาว สุมลมาล โยปMททุม
204948 นาย ณัชพล แสนอาทิตย�
204983 นาย ชินเชษฎ� แสนวันดี
205021 นางสาว นภัทร�ธมณฑ� ปMญญารัตน�
205072 นาย กาจกมล ตันตระกูล
205113 นาย สการียา วงค�นิส?ะ
205132 นางสาว เจริญศรี อาจวิชัย
205207 นาย ธนกฤต คําแก
ว
205209 นางสาว ญาณิศา ลิ้มรุ�งเรือง
205274 นางสาว ประดับมุก จุลนวล
205307 นาย กัณฑ�เอนก ยินดี
205313 นาย ปริยล ปGNนสุวรรณ
205539 นาย อมรศักด์ิ เพ็ชรเนียม
205594 นาย จิตติชัย พัชรเดชาธร
205702 นาย พิเศษสุด พูลสิทธิ์
205885 นางสาว ณัฐชานันท� พวงแก
วพีระ
206185 นางสาว กมลชนก นาจรัส
206204 นางสาว ธนวรรณ ณ นคร
206226 นาย ซอดีกีน ตูแป
206336 นาย นครินทร� แป�นงาม
206436 นางสาว กัญญาพัชร กองมงคล
206446 นาย อธิปMตย� ดําสง
206489 นาย จิรายุส สุริยวงศ�กุลการ
206539 นางสาว เบญญา สุทธิยานุช
206832 นาย จิตตพัฒน� ณรัตน�ยศกร
207102 นาย พีรพัฒน� ขุนสวัสด์ิ
207320 นางสาว บุณฑรีก� ปรีชม
207531 นางสาว กนกชนม� ภักดีพรหมมา
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