
4. ต ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ

1 400001 นางสาว จิรัชดา อินทโชติ
2 400002 นางสาว กรรณิการ์ ขาวศรี
3 400003 นางสาว จารุวรรณ พิมพะนติย์
4 400004 นางสาว กรรณิการ์ ย้ิมย่อง
5 400005 นางสาว รุ่งรัตน์ อรัญญิก
6 400006 นาย วินเลิศ สงสุวรรณ
7 400007 นาย สานติ วงปิน่
8 400008 นางสาว พรหมพร อนศุาสนนนัท์
9 400009 นางสาว สุภัชชา ขุนฤทธ์ิ

10 400010 นางสาว ธิดารัตน์ แมรอ
11 400011 นางสาว พิมลพรรณ ปญัญาเร็ว
12 400012 นางสาว จุฑามาศ ฤทธิกุล
13 400013 นางสาว สุภาพร สุขถมยา
14 400014 นางสาว อมรรัตน์ นาไพศาล
15 400015 นางสาว อัญศิริ เจนอาวุธ
16 400016 นางสาว ศุภัชฌา นริาราช
17 400017 นาย นรัินดร์ นุม่แปน้
18 400018 นางสาว กัญญพัชร์ นอ้ยยูนติย์
19 400019 นางสาว วานถิี ศรีสุธรรม
20 400020 นาย พิชัย จวบรัมย์
21 400021 นางสาว สกาวเดือน อ าเล็ง
22 400022 นางสาว อภิชญา บษุบา
23 400023 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เรวดี อ้นเขาวงศ์
24 400024 นางสาว อัจจารี พิทักษ์ไทรทอง
25 400025 นาย อภิชัย แก้วพิทักษ์
26 400026 นาย อัฏพล ทองใบศรี
27 400027 นางสาว กมลวรรณ พลเดช
28 400028 นางสาว ธนชัชนม์ ศรีรักษ์
29 400029 นางสาว กานต์รวี ศรศักดา
30 400030 นางสาว อภิญญา สุวรรณสนทิ
31 400031 นางสาว อมรรัตน์ กุลินจิรโรจน์
32 400032 นางสาว กัญญ์ญภรณ์ บญุแก้ว
33 400033 นางสาว แคทลียา แก้วค า
34 400034 นางสาว ชุติมา โพนสาลี
35 400035 นางสาว นภาพร พลอินทร์
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36 400036 นางสาว ปณุณรัตน์ สงยัง
37 400037 นางสาว เจมจิ สิทธี
38 400038 นางสาว ณัฐณิชาช์ เอื้อเฟื้อสุข
39 400039 นางสาว ศิริพร พันมูล
40 400040 นางสาว ณัฐธิดา เรือนหล้า
41 400041 นาย กฤษดา วรรณศิริกุล
42 400042 นางสาว จิราวรรณ ม้วนสุธา
43 400043 นางสาว อารียา จันทรเสนา
44 400044 นางสาว บษุยาภรณ์ มาทสุวรรณ
45 400045 นางสาว ชนาพร พงศ์กิจกุล
46 400046 นางสาว ปยิวดี บญุกระพือ
47 400047 นางสาว เพ็ชรรัตน์ นพวิจิตร์
48 400048 นางสาว พักตร์พร้ิง รัตนวราภรณ์
49 400049 นางสาว ศรินยา นอ้ยวงค์
50 400050 นาย วีรวุฒิ อุดมเทอดสกุล
51 400051 นางสาว รัชนี เปีย่มทองค า
52 400052 นางสาว อินทิรา เครือเทศ
53 400053 นางสาว สุจิตรา อยู่เกษม
54 400054 นางสาว อิทธิมนต์ ทองเทศ
55 400055 นางสาว นนัทนา กาส่าน
56 400056 นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์สุกใส
57 400057 นางสาว จิรนนัท์ กันยามา
58 400058 นางสาว กุลภัสสร์ เกษม
59 400059 นางสาว นารีรัตน์ ชูไชย
60 400060 นาย วรุณกานต์ พรมรัตน์
61 400061 นางสาว นพิาพร ศรีประเสริฐ
62 400062 นางสาว กาญจนา แซ่เจี่ย
63 400063 นางสาว ปรียานชุ พรหมมีศรี
64 400064 นางสาว ฐิรนนัท์ วิเศษดอนหวาย
65 400065 นางสาว สุธิมา เกื้อรัตน์
66 400066 นางสาว วราภรณ์ แสวงทรัพย์
67 400067 นางสาว ธิตินนัท์ คงศิริ
68 400068 นางสาว นวีนา สกุลพงษ์
69 400069 นางสาว ธันยพร บอ่สิน
70 400070 นางสาว สกุณา พร้ิงมงคล
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71 400071 นางสาว ไอยรดา สรหงษ์
72 400072 นางสาว พราว เพชรรัตน์
73 400073 นางสาว ธิดารัตน์ นาคบญุตัน
74 400074 นางสาว เพ็ญนภา ปะโนรัมย์
75 400075 นางสาว วรัญญา พิมเสน
76 400076 นางสาว ธิดาภรณ์ บญุช่วย
77 400077 นางสาว นวลลออ วงษ์สถิตย์
78 400078 นางสาว ชมัยพร สีนะรักษ์
79 400079 นาย มงคล โพธ์ินะ
80 400080 นางสาว สุวิภา ทองผดุงโรจน์
81 400081 นางสาว ปติิมน ไสว
82 400082 นาย วิษณุพงค์ เรืองจรัส
83 400083 นางสาว ธันยชนก ค าแสน
84 400084 นาย จักษ์กฤษณ์ สระบริบรูณ์
85 400085 นางสาว ปาริฉัตร เวียงนาค
86 400086 นางสาว อรนลิน วิเชียร
87 400087 นางสาว ศศิธร นนัทนพิบลู
88 400088 นางสาว รัชนี สุขศรีเพ็ง
89 400089 นางสาว วรัญญา บญุเกิด
90 400090 นางสาว ดวงดาว อินทรชัย
91 400091 นางสาว กนกรัชต์ ทรัพย์ไหลมา
92 400092 นางสาว ชารีณัฏฐ์ อัครชัยอนนัต์
93 400093 นางสาว บษุยมาส แก้วสุข
94 400094 นางสาว ระวิวรรณ แสงสุขธรรมรัช
95 400095 นาย คณาพงษ์ พึ่งมี
96 400096 นางสาว เมธาพร ส้มซ่า
97 400097 นางสาว สุธิมา สุวรรณกิจ
98 400098 นางสาว จินตนา บรูณะ
99 400099 นางสาว พัชรบงกช ไชยภาลี

100 400100 นาย กลวัชร ค าวัง
101 400101 นางสาว กนกวรรณ นสิภา
102 400102 นางสาว ศุภลักษณ์ วงศ์วิวัฒน์
103 400103 นางสาว ศุภราภรณ์ มีสุข
104 400104 นาย อัณณพัทธ์ ศิริธรรม
105 400105 นางสาว กาญนภิา ขาวกอด
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106 400106 นางสาว เจนจิรา รอดดอน
107 400107 นางสาว นรัิชดา ธรรมราช
108 400108 นางสาว สุพิชาภรณ์ โตมา
109 400109 นางสาว นรูอัยนี หมุดงา
110 400110 นาย สรรเสริญ โปบ๊ญุมา
111 400111 นางสาว สุจิตรา โมครัตน์
112 400112 นางสาว สุพัตรา วิชัย
113 400113 นางสาว เพชรรัตน์ วงค์เรือนค า
114 400114 นางสาว สไบทิพย์ สุรินทร์
115 400115 นาง ธิรารัตน์ นาคบญุนนท์
116 400116 นางสาว จิตพิศุทธ์ิ พิมรี
117 400117 นางสาว ชัชชฎา เกตุนอ้ย
118 400118 นางสาว พรพิมล สะแสงสาร
119 400119 นางสาว อรวรรณ วงษ์สุวรรณ
120 400120 นางสาว อัญชลี อ๋องสุทธ์ิ
121 400121 นางสาว กิตยาภรณ์ ธนนภากุล
122 400122 นางสาว ทัศนย์ี รวยเพิ่มพูน
123 400123 นางสาว อุไรกร บวับญุ
124 400124 นาง ศิญาภรณ์ ชื่นกุศล
125 400125 นางสาว ณัฏฐณิชา เพ็ชรพังงา
126 400126 นางสาว ทศพร อ่อนสุวรรณ์
127 400127 นางสาว ลักษณารีย์ อรชร
128 400128 นางสาว สรวรรณ ลาภเจือจันทร์
129 400129 นางสาว มนปริยา เกิดกมล
130 400130 นาย ปรินทร ดวงอุดม
131 400131 นางสาว สร้อยอ าไพ ไชยงาม
132 400132 นางสาว พัฒนน์รี ธนารัตนพ์ุฒิธร
133 400133 นางสาว มัชฌิมา วุฒิสิทธิกร
134 400134 นางสาว ชณัฏทิพพ์ สารากรบริรักษ์
135 400135 นางสาว ลลิตา บญุคง
136 400136 นางสาว วาทกานต์ เพชรรินทร์
137 400137 นาย พัฒนร์ะพี ลีดาสวัสด์ิ
138 400138 นางสาว ณภัสสร วงศ์ศิรินนท์
139 400139 นางสาว กัณฐิกา อ่อนแก้ว
140 400140 นางสาว อันติมา อังคณานนท์
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141 400141 นาย ภูริณัฐ แก้วฤทัย
142 400142 นางสาว ธิดารัตน์ อินทริง
143 400143 นางสาว พลอยนชิา วัชรเวท
144 400144 นางสาว ณัฐธิดา ศรีเมือง
145 400145 นางสาว อารียา คุ้มกุมาร
146 400146 นางสาว กฤติภัฏ เชียวเล่ียน
147 400147 นางสาว สุกัญญา ตรีกุล
148 400148 นางสาว จิรภา เส้งสุ้น
149 400149 นางสาว ปริญญา สุขล้ าเกิน
150 400150 นางสาว ญาณิภา ชุมพล
151 400151 นางสาว พรสุดา แตงแก้ว
152 400152 นางสาว ภัทราพร อนพุันธิกุล
153 400153 นางสาว วิจิตรา นิม่นวล
154 400154 นางสาว ธรรมลักษณ์ อาสินวิริยะ
155 400155 นางสาว ทิพวรรณ พิมพ์สุวรรณ
156 400156 นางสาว หทัยา งามวิลัย
157 400157 นางสาว นธิิญา พลเชียงสา
158 400158 นางสาว ชนาธิป แปน้แจ้ง
159 400159 นาย ภัคพล เทียนสีม่วง
160 400160 นางสาว เกศกนก ต้นโพธ์ิโต
161 400161 นางสาว สาวิตรี สีนวนสกุนณี
162 400162 นางสาว วนดิา อุปพงศ์
163 400163 นางสาว นชุนารถ คุ้มนชุ
164 400164 นางสาว ชิดชยา ดวงแข
165 400165 นาย ภูสิเดช ค าคันธฤทธ์ิ
166 400166 นางสาว เบญจมาศ พันธ์กลับ
167 400167 นางสาว วัชราภรณ์ ปานโต
168 400168 นางสาว วิภาวรรณ เทวา
169 400169 นางสาว ธัญญลักษณ์ ประสมการ
170 400170 นางสาว รจนา เหล่หมุด
171 400171 นางสาว มาลิณี มณีเกตุ
172 400172 นางสาว นภา สีดี
173 400173 นางสาว ทัศนกีรณ์ ภัททิยะโพธ์ิทอง
174 400174 นางสาว ณัฐชกานต์ แก้วเปีย้
175 400175 นางสาว กัลตภัทร เชี่ยวชาญ
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176 400176 นางสาว พรพรรณ มากมูล
177 400177 นางสาว จันทิมา ทิศพรม
178 400178 นางสาว นภัสสร บตุรอามาตย์
179 400179 นาย ธีรัตม์ ชิราอิชิ
180 400180 นางสาว พัชริดา พิพัฒนพ์งษ์ธาดา
181 400181 นาย เกริกพล แสงสว่าง
182 400182 นางสาว วธูสิริ ชะลอกลาง
183 400183 นางสาว นชิาดา บญุชัย
184 400184 นางสาว อภิญญา วงค์ธิดา
185 400185 นางสาว อรินทรา หอประสาทสุข
186 400186 นางสาว สวรส แสงทอง
187 400187 นาย อมรเทพ ศรีประเสริฐ
188 400188 นางสาว วราพร บญุเลิศ
189 400189 นางสาว สุกฤตา อนนัตภัณฑ์
190 400190 นางสาว ศศิยา ผิวเหลือง
191 400191 นางสาว ส าอางค์ นามประเสริฐ
192 400192 นางสาว สุพรรษา จันทร
193 400193 นาย ชนนิทร ไชโยราช
194 400194 นาง ธัญรวีย์ สมประสงค์
195 400195 นางสาว ครองขวัญ โยธา
196 400196 นางสาว สุนสิา ชิณเกตุ
197 400197 นางสาว ยุรฉัตร ศิริเพชร
198 400198 นางสาว ภัสสร จ้อยเจริญ
199 400199 นางสาว อาลิตา แก้วจ านงค์
200 400200 นางสาว ลลิตา วงษ์จินดา
201 400201 นางสาว ธัญพร เชาวนท์วี
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