
เลขประจ าตวัสอบ

24010001 นางสาว วรางคณา นันธิโย
24010002 นางสาว ศุภนิดา มีทิพย์
24010003 นางสาว บุปผาชน ไกรเทพ
24010004 นางสาว รุจริาภรณ์ ค าหลง
24010005 นาย จริะวิน ถิ่นบาง
24010006 นางสาว ทิพธิดา เจริญวิลาศพงษ์
24010007 นางสาว ศุภมาศ ไชยแก้ว
24010008 นางสาว มนทกานติ พงษ์ธนะ
24010009 นางสาว อานัญญา จนัดาวงษ์
24010010 นางสาว ฐิติมาฆ์ ไพบูลย์
24010011 นาย ชิน ปุ้งเผ่าพันธ์
24010012 นางสาว ณัฐธิดา สุขยงั
24010013 นางสาว ภสัพร ท้าวประยรู
24010014 นาย นรภทัร มีสูข
24010015 นาย ศุภชัย วงศ์ชนะยทุธ
24010016 นาง นัยนา อักษรมัต
24010017 นางสาว ชาคริยา แก้วเนียม
24010018 นางสาว อัญชนาภา อ่อนละมูล
24010019 นางสาว ปรีชญา ป้อมนาค
24010020 นางสาว ณัฐภสัสร สุเมธีประดิษฐ์
24010021 นางสาว จนัทร์จริา คงเจริญ
24010022 นางสาว อมรรัตน์ ลักษณะชู
24010023 นางสาว กรกมล ปรปักษ์ขาม
24010024 นางสาว ธัญสมร คงพิทักษ์สกุล
24010025 นาย ปิยธร วีระสมบูรณ์ศิลป์
24010026 นางสาว สุชญา ขจรโชติพงศ์
24010027 นาย พันทรัพย ์จนัธ ารงค์ พันทรัพย ์จนัธ ารงค์

                          ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการ
ในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏบิัตกิาร

(แนบท้ายประกาศส านักงานศาลยุตธิรรม ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

บัญช ี1
- สอบภาค ก. และภาค ข. ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏบิัตกิาร  -
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24010028 นางสาว ดลพร จนัทร์เอี่ยม
24010029 นาง กนกวัลย์ วิสุทธิจนิดา
24010030 นางสาว พิมพ์ชนก ต๊ะอาจ
24010031 นางสาว สุธาสินี พวงชมภู
24010032 นาย ภษูณ พาศิริ
24010033 นางสาว สตรีรัตน์ สินธุห์มู่
24010034 นางสาว นิชนันท์ มัดตาเฮด
24010035 นางสาว ดวงกมล จนิดาวงศ์
24010036 นางสาว วนิดา เมษาดี
24010037 นางสาว จริาพร หอมสมบัติ
24010038 นาย เจนกิจ สังข์มงคล
24010039 นาย ทศพล ศรีเทศ
24010040 นางสาว ผุสดี นุชนารถ
24010041 นางสาว ปวีณา หนุนนาค
24010042 นางสาว สร้อยสุวรรณ แช่มข า
24010043 นางสาว วิภาวรรณ หนูกลาง
24010044 นาย ภกัดี กล่ันภกัดี
24010045 นางสาว รุ่งทิวา ประทุมธา
24010046 นาย นฤนาท ศรแดง
24010047 นาย พร้อมสกุล ไทยะจติต์
24010048 นาย พัทธ์ดนัย หลงปาน
24010049 นาย กันดิศ ราชสุภา
24010050 นางสาว รัตนาวรรณ อารมยดี์
24010051 นางสาว นันทิกานต์ อินทะโก
24010052 นางสาว วรรณกนก ศรีสุข
24010053 นางสาว จดิาภา อยู่จรรยา
24010054 นางสาว ศรันญา พิมพ์สอน
24010055 นางสาว วิไลลักษณ์ คงจง
24010056 นางสาว ภาวิณี อิ่มปราง
24010057 นางสาว สมาพร บุญช่วย
24010058 นางสาว ลลิตา พันธุลา
24010059 นางสาว ปิยพรรณ มุขเพชร
24010060 นางสาว เพชรพร ไชยรัตน์
24010061 นางสาว ธนาภรณ์ พวยไพบูลย์
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24010062 นาย ภาคิน บวชสันเทียะ
24010063 นางสาว วิรุณรัตน์ สีสด
24010064 นางสาว ณัฏฐพร รัชอินทร์
24010065 นาย อติพงศ์ ทองอันตัง
24010066 นางสาว ธัญชนก แก้วมณี
24010067 นางสาว กายสิทธิ์ ฉัตรานุกูล
24010068 นาย วสันต์ ปาระมี
24010069 นาย ธัญพิสิฏฐ์ บุญพัฒนาภรณ์
24010070 นาย วัฒนา หมึกสม
24010071 นางสาว ลฏาภา ณัฐกรชวัล
24010072 นางสาว อภศิมา บุณโยดม
24010073 นาง จติราพร ชูทอง
24010074 นางสาว นันทกา สกุลไทย
24010075 นาย เทพวิชญ์ การธนไพบูลย์
24010076 นางสาว แพรวพรรณ เอื้อกิตติโรจน์
24010077 นางสาว สุพิชญ์ชญา สิทธินามสุวรรณ
24010078 นางสาว อรชา วัฒนธรรม
24010079 นางสาว ฑิตฐิตา อังกาบสี
24010080 นางสาว นีรนุช จงเจริญ
24010081 นางสาว ภนิันท์ชนา ขาวโกมล
24010082 นาย ศุุภณัฐ เทียนแยม้
24010083 นางสาว วิมพ์วิภา ระลึกมูล
24010084 นางสาว ปวีณนุช ปราบจนัทะ
24010085 นางสาว วิราวรรณ นิ่มนวล
24010086 นางสาว ปภาพิต ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

24010087 นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค
24010088 นาง จฑุามาศ โทณะวนิก
24010089 นางสาว วรวลัญช์ อนันตพันธุ์
24010090 นางสาว กชพรรณ มณีภาค
24010091 นาย กิตติภมูิ สุวรรณรัตน์
24010092 นางสาว ธฤตวัน คงคาน้อย
24010093 นาย วิษณุ เมืองแก้ว
24010094 นางสาว ณัฐปวีณ์ ทองปอน
24010095 นางสาว พิชญ์พิสุทธิ์ พุ่มข า
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24010096 นาย ณรงค์ฤทธิ์ โลกค าลือ
24010097 นาย ณัชพล จติต์วิวัฒน์
24010098 นางสาว ณัฐนิชา โพธิน์างด า
24010099 นางสาว ศศิรดา ทาเปิ้น
24010100 นาย เฉลิมศักด์ิ มากพันธุ์
24010101 นางสาว ศาตญา วัชรโรจน์
24010102 นางสาว พัชนี ร าไพ
24010103 นางสาว ภชัชญา สิทธิบุศย์
24010104 นางสาว วีรดา เตจนิะ
24010105 นางสาว สิรินทร์ คลังระหัด
24010106 นาย นรา อัศวกิตติกร
24010107 นางสาว พัทธมน จนัทนะชาติ
24010108 นางสาว รัชนี อุปดี
24010109 นางสาว ศศิณา พรหมถนอม
24010110 นางสาว วริษฐา เปียนุช
24010111 นางสาว พิมล กิจเจริญ
24010112 นางสาว ศศิธร เกิดบุญมี
24010113 นางสาว ปรางฉาย สรรค์วิทยากุล
24010114 นางสาว นันทินี วงษ์จนัทร์
24010115 นางสาว ซูรีน่า นารีเปน
24010116 นางสาว วรพร ถวายทรัพย์
24010117 นางสาว กมลวรรณ บรรจงปรุ
24010118 นางสาว เจติยา แสงอุทัย
24010119 นางสาว สิริวรุณ อนุทรรศนกุล
24010120 นางสาว ไวษณวี จอกสถิตย์
24010121 นาย ภรีพน สังขโบสถ์
24010122 นาย ธีรดนย์ กาศอุดม
24010123 นาย ศรัทธา เพชรจู
24010124 นางสาว ภารวี อุ่นใจ
24010125 นาย ปัญญา วิเศษแก้ว
24010126 นางสาว ชวัลลักษณ์ ขุนจรินทร์
24010127 นาย ปรเมษฐ์ หมกทอง
24010128 นาย ศุภกร โรจน์ปักษาเทพ
24010129 นาย ณัฏฐ์ฐณรัณ สุวรรณอมัพา ทรัพยวณิช
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24010130 นางสาว ณัฐนรี อยู่ประเสริฐ
24010131 นางสาว กิติยากร ศรีธาตุ
24010132 นาย ปวีรชัย ประสาทอาภรณ์
24010133 นางสาว มานิตา แก้วจนิดา
24010134 นาย กิตติเชษฐ์ ถาปันแก้ว
24010135 นางสาว พิสุทธิดา แยบคาย
24010136 นางสาว เอกภาวี ขัติครุฑ
24010137 นาย ชยตุม์ มีสัตย์
24010138 นางสาว จรัิชฌา วงศ์นครสว่าง
24010139 นางสาว พรรณทิภา ฤทธิไ์กรกุล
24010140 นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์จนัทา
24010141 นางสาว พิชชาภา กลีบล าเจยีก
24010142 นางสาว ทิพยว์ิภา โสตถิรัตนพันธ์
24010143 นางสาว นลัทพร เติมประยรู
24010144 นางสาว ชัญญาดา ปรุิธิสาร
24010145 นาย วิทวัส รักดี
24010146 นาง เบญจวรรณ ทิพยก์ล่อม
24010147 นางสาว ณัฐชนา ศรีสงคราม
24010148 นางสาว ยรดา รุ่งเรืองผดุง
24010149 นางสาว อภญิญา สายจนัทร์
24010150 นาย ภาณธฤต ศรีน้อย
24010151 นาย สิทธิโชค มณีคันโท
24010152 นางสาว ชลิตา ปฏญิญานุสรณ์
24010153 นางสาว กัญญลักษณ์ อ่ าเงิน
24010154 นางสาว ปารยลิ์ดา หมูห่มืน่ศรี
24010155 นาย ธนันชัย นนทะชัย
24010156 นางสาว กมลเนตร ประนม
24010157 นางสาว จดิาภา ว่องไวกุลนาถ
24010158 นาย กฤตพล ศรีมงคล
24010159 นางสาว ภาริฏฐา ชัยราช
24010160 นาย ณัชพล ติง
24010161 นาย โสมนัส ทองค า
24010162 นางสาว ณัฐณิชา โรจนวิภาต
24010163 นางสาว กนกววรรณ เหมือนหมาย
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24010164 นางสาว ภณิดา สันติวงษ์
24010165 นางสาว วรารัตน์ นามวงค์
24010166 นาย ภาณุวัฒน์ นรภมูิพิภชัน์
24010167 นางสาว พัณณวรรณ ตันอุไร
24010168 นางสาว เฌอญาดา กุลคณาพิพัฒน์
24010169 นางสาว อัญชัน หมัน่บรรจง
24010170 นางสาว ศุภธวดี เชาวลิต
24010171 นางสาว พรชนก กีรติ สุทธิรอด
24010172 นางสาว อ าไพพรรณ์ ทองบุตร
24010173 นางสาว อวัศยา อุณหเลขจติร
24010174 นางสาว เพชรศิริ เพชรหนองชุม
24010175 นางสาว สุพัตรา รอดไพ
24010176 นางสาว ลัทธิยา ปาร์มวงศ์
24010177 นาย พันธกานต์ บุญประเสริฐ
24010178 นางสาว พรรัตน์ แสนทวีสุข
24010179 นางสาว ศศิวิมล แผนมณี
24010180 นางสาว ชวิฐา เชนยะวณิช
24010181 นางสาว ณัฐชลีพร ปภาพิมพ์ดิลก
24010182 นางสาว มาริสา สกุลชัย
24010183 นาย พฤทธิพงศ์ สุรเกียรติ
24010184 นางสาว กัณฑริกา จงึสง่าสม
24010185 นางสาว ณัฐฌา ทิพยส์าคร
24010186 นางสาว ฐานัทธ์ฌากาญจน์ เหล็กทั่ง
24010187 นางสาว ชนิกานต์ บุญเต็ม
24010188 นางสาว พจมาน พรประดับ
24010189 นางสาว นันทภรณ์ อ้ายแปง
24010190 นางสาว ชนาภา พิเชฐพันธุ์
24010191 นาย ธนายทุธ์ หล่อตระกูล
24010192 นางสาว ศวัสมน ศรีวาจา
24010193 นางสาว เพชรวดี เอี่ยมฉลวย
24010194 นางสาว กฤตยาพร เกรียงวีระยทุธ
24010195 นางสาว นุจรินทร์ อินอ่อน
24010196 นางสาว มณรรชนก แถมมนตรี
24010197 นางสาว พรพนิต กล่อมมานพ
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24010198 นางสาว ศศิธร เรืองกูล
24010199 นางสาว อนงค์วรรณ์ สังวรกาญจน์
24010200 นาย ฮานาฟีย์ หมันหลิน
24010201 นางสาว วิวรรณยา กาญจนวิโรจน์
24010202 นาย ฐิติพงษ์ ศุภสังข์
24010203 นางสาว บูรณิจฉ์ ตันติวุฒิพงศ์
24010204 นางสาว ณัฐลิดา ส าแดงเดช
24010205 ว่าที่ ร.ต. อานุภาพ ค าผง
24010206 นาย อัษฎาวุฒิ พิมทอง
24010207 นางสาว นุสรา วิริยะกิจพัฒนา
24010208 นางสาว อลีนตา จนัทรลาภ
24010209 นางสาว นุชรินทร์ นามโคตร
24010210 นางสาว พัชริดา เชาวลิต
24010211 นางสาว ภทัรียา โครงเซ็น
24010212 นาย สมชาย รัตนปริญญานนท์
24010213 นางสาว นิภา บุญเสริฐ
24010214 นางสาว จริาพร ไกยวงค์
24010215 นางสาว ธัญญ์ธิชา เมธาพัฒนบูรณ์
24010216 นางสาว ชุติมน สุขสวัสด์ิ
24010217 นางสาว นิติลักษณ์ พูนศิริ
24010218 นางสาว สุรีวัลย์ ทองทา
24010219 นาย พงศ์พล ไพศาลศิลป์
24010220 นางสาว ศิวาพร ยศธสาร
24010221 นางสาว พัชรินทร์ โมหา
24010222 นางสาว ศศิชา อนันทะสา
24010223 นางสาว สลิลา ประเสริฐสงค์
24010224 นางสาว อภญิญา เรืองค า
24010225 นางสาว ณัฎฐนิช ศิริสัมพันธ์
24010226 นาย ภรภทัร อุทรักษ์
24010227 นางสาว อาภสัรา ศรีสัจจา
24010228 นางสาว พิชญาดา สร้อยตา
24010229 นางสาว ณัฐวดี ประเสริฐ
24010230 นาย ณรงค์กร ชิตเจริญ
24010231 นาย ณัฐปคัลภ์ จติรตรง
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24010232 นางสาว วิกานดา ข่ายม่าน
24010233 นางสาว วารุณี ยหุะประโคน
24010234 นาย อรุณวิชญ์ ศิระบริบูรณ์พร
24010235 นางสาว กรรณิการ์  ึคงแป้น
24010236 นางสาว รัชวรรณ โพนพุทธ
24010237 นาย พีรวัส ล้ีวิศิษฏพ์ัฒนา
24010238 นาย ธณพฤท คณานุรักษ์
24010239 นางสาว ณัฐิดา เขตต์ฤทธิเ์ลิศ
24010240 นาย สันธพล อ าไพรัตน์
24010241 นางสาว เมธิกา ผดุงโกเม็ด
24010242 นาย ปวีณ ไสลวงษ์
24010243 นาย อนุชิต เอมโอฐ
24010244 นางสาว เทพวรรณ บุตรสาระ
24010245 นาย คมกริช วงษ์โสภา
24010246 นางสาว  ุรุ่งทิพย์ พันการุ่ง
24010247 นางสาว วลัยพรรณ จนัเมือง
24010248 นางสาว เนรัญชลา วรรณโวหาร
24010249 นางสาว จฑุามาศ รัชนีวัฒน์
24010250 นางสาว จฑุาทิพย์ ล้ิมเจริญ
24010251 นางสาว บัณฑิตา ตรีทานนท์
24010252 นาย คณิสสร เกริกชาญวรกุล
24010253 นาย สุทธิวัฒน์ แสงไทยทวีพร
24010254 นางสาว สุปรียา ศรีเหรา
24010255 นางสาว นาฏลดา ผ้าแดง
24010256 นางสาว ศิริพัชร์ อวนศรี
24010257 นาย นรธิป แก้วตะพาน
24010258 นางสาว พรสรส รักษาสัตย์
24010259 นางสาว วรรณิดา นาโควงศ์
24010260 นางสาว นภาพร นิฏฐิยานนท์
24010261 นางสาว เอมอร โพธิศ์รี
24010262 นางสาว เมยล์ดา ยะมันยะ
24010263 นางสาว พรนิมิตร อุทกัง
24010264 นางสาว หรรษา การีกล่ิน
24010265 นางสาว ประภากร กัลยาวงศ์
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24010266 นาย ธนู ดวงชื่น
24010267 นางสาว มิง่ขวัญ แก้วโสนด


