




รหัสประจ าตวัสอบ
200001 นางสาว จีรวรรณ ไชยไกร
200002 นางสาว จุฑารัตน์ มากล้วนดี
200003 นางสาว ขวัญชนก ใจอุ่น
200004 นาง พรทิพย์ ตันมิ่ง
200005 นางสาว พัชราภรณ์ พลรัตน์
200006 นางสาว มนัสนันท์ หาญณรงค์
200007 นาย เหมันต์ เกิดทอง
200008 นางสาว อามีเนาะห์ เจ๊ะแว
200009 นางสาว ณัฐกา โพธิแ์ก้ว
200010 นาย กฤษฐนชนม์ หาระไชย
200011 นาย ณัฐพล อรุณทัต
200012 นางสาว ณัฐพัชญ์ วงศ์มงคลศิริ
200013 นางสาว ดาราณี วิมูลอาจ
200014 นางสาว กาญจน์นัดดา กุมแก้ว
200015 นาย เสกสิทธิ์ แก้วทาสี
200016 นางสาว กมลมาศ ยอดไกร
200017 นาย ณัฐพล วิไลพันธ์
200018 นางสาว พจนา ดอกสวย
200019 นางสาว ปพัทธ์ศรันย์ แก้วประมูล
200020 นางสาว นงคราญ สีหานาม
200021 นางสาว บุญญาพร ขวัญชื้น
200022 นางสาว สุรอยยา แช่มช้อย
200023 นางสาว ชมพูนุท พวงแก้ว
200024 นาย มนตรี จันทร์แป้น
200025 นาง ดวงกมล บุญสุขานนท์
200026 นางสาว วิมลรัตน์ อสุนี ณ อยุธยา
200027 นางสาว รุจิรา พลอาจทัน
200028 นางสาว กัญจน์พร มงคลศิระพัชร์
200029 นางสาว ทิพวรรณ ทองเล่ม
200030 นางสาว ชวนพิศ เปรมเจียม

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนักงาน
ในส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

แนบท้ายประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ ลงวันที ่ 8  มกราคม  2561
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
200031 นางสาว เครือฟ้า ค าหงษา
200032 นางสาว เสาวลักษณ์ ชุนทร
200033 นางสาว วรรณนภา แสนผ่องจับ
200034 นางสาว สุนันทา สุรินสาย
200035 นางสาว อังคณา ยวงมณี
200036 นางสาว นิจประภา ฉิมเตย
200037 นางสาว อาภาพรรณ บุญพันธ์
200038 นาย อนันต์ชัย แสนกล้า
200039 นางสาว สุขระวี ขุนณรงค์
200040 นางสาว รุจิรา จันทนา
200041 นางสาว มณีรัตน์ อิ่มคุ้ม
200042 นางสาว ณิชานันท์ ธารไสว
200043 นางสาว มนศิญาณ์ ค าฟู
200044 นางสาว กัญจน์ณัฏ บุญธรรมา
200045 นางสาว วันชนก จันทะโชติ
200046 นางสาว จินดานุช อุบลรังสีกุล
200047 นางสาว สุทธิมา เนวะมาตร
200048 นางสาว กมลทิพย์ อึ่งป่อง
200049 นางสาว เจนภัส เติมงาม
200050 นางสาว พรพิมล โคธิเสน
200051 นางสาว ชุติมา โลหิต
200052 นาง ธนันณัฏฐ์ พรหมอุปถัมภ์
200053 นางสาว กัณหา เรืองจรัส
200054 นาง ณฐมน เพรัมย์
200055 นางสาว สุพัตรา ขุราษี
200056 นางสาว ณัฐรุจา คงสันต์
200057 นางสาว อรวรรณ วิรุณพันธุ์
200058 นางสาว ซูไวบะห์ มาน๊ะ
200059 นางสาว วรัญญา ศรีพงษ์
200060 นางสาว สุวกัลย์ โชคสุขนิรันดร
200061 นางสาว ภาชญา ทองเจือเพชร
200062 นางสาว เสาวรส ล้านเพชร
200063 นางสาว นภารัตน์ โคตรโสภา
200064 นางสาว วีรวรรณ รุ่งหิรัญศักด์ิ
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
200065 นางสาว มาลินี ชุ่มชื่นจิตต์
200066 นางสาว อธิวดี วรรณารักษ์
200067 นางสาว สุธิตา กันหาวัน
200068 นางสาว เกษร วันดี
200069 นางสาว ปรารถนา พลรักษา
200070 นางสาว ปรารถนา เสรีวัฒน์
200071 นาง ชญานิศ คนคล่อง
200072 นาย พิชัย จวบรัมย์
200073 นาง กาญจนา เวียงนาค
200074 นางสาว สมหมาย รักษาเมือง
200075 นางสาว กิตติยา บ้าเหร็ม
200076 นาย กฤษ์ อุทัยกวิน
200077 นางสาว กานต์สิรี เตวี
200078 นางสาว ณัฐวรา วิจารณ์
200079 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองวิจิตร
200080 นางสาว ธนพร ท าสอาด
200081 นางสาว นิตยา กันธาปัน
200082 นางสาว ภาวินี ดวงภูเมฆ
200083 นางสาว ปิยณัฐ อุปนันท์
200084 นาง มาริสา ฤกษ์อินทร์
200085 นางสาว วาริณี สุนะไตร
200086 นางสาว วรรณา สุวรรณสนธิ์
200087 นางสาว เมธาพร สุณาวงษ์
200088 นางสาว ชนิกานต์ สองสี
200089 นางสาว นิภาพร ศรีวะรมย์
200090 นางสาว ฐิตาภรณ์ แก้วหล่ า
200091 นางสาว พฤกษณี ชูทรัพย์
200092 นางสาว เกตราภรณ์ ทองถม
200093 นางสาว รวิกานต์ ลายหงษ์
200094 นางสาว ทัศนีย์ พรหมทอง
200095 นางสาว จุฑามาศ คงทรัพย์
200096 นาย อนันตพงษ์ งามข า
200097 นางสาว วรรัตน์ ทิพย์จินดาชัยกุล
200098 นาย สุริยวงศ์ พรมประดิษฐ์

 3



รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
200099 นางสาว ศยามล ค าพัฒน์
200100 นางสาว รัฐยากร เขียวภักดี
200101 นางสาว ณัฐพร แก้วรุ่ง
200102 นางสาว สสิตา เสนี
200103 นางสาว นิตยา เล็กกลาง
200104 นาย ศรศักด์ิ ประสพวงศ์
200105 นางสาว วรรณิภา ชิตชิกูล
200106 นาง นิตติยา บินศรี
200107 นางสาว สุกัญญา ไตรภาค
200108 นางสาว ชลาลัย สนแสบ
200109 นางสาว อัญชลี อ๋องสุทธิ์
200110 นางสาว วรัญญา แตงอ่อน
200111 นางสาว กุณฑลี โพธิธ์ัญญา
200112 นางสาว กฤตติยา ชินเดช
200113 นางสาว ศิริรัตน์ ญาณรัตน์
200114 นางสาว วนิตา สุเรณู
200115 นางสาว สุธาทิพย์ สาลีพวง
200116 นางสาว ภัทริยา โชคเหมาะ
200117 นางสาว ณฐอร เกษศิริ
200118 นางสาว ขวัญจิรา ไวพา
200119 นางสาว พรพิมล ภักดี
200120 นางสาว บุษบา วิราพงษ์
200121 นางสาว ณัฐฐิชา วันค า
200122 นางสาว อรุณี สิทธิธัญญาการ
200123 นางสาว ปภาวี จิตต์จรุงเกียรติ
200124 นาย ชาญฤทธิ์ ทัฬหสิทธิชัย
200125 นางสาว สาริศา ทิตยวงษ์
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