
เลขประจ าตวัสอบ

22010001 นางสาว รัชนก นาคพงษ์
22010002 นางสาว ณัฐธยามน แซ่เต๋ิน
22010003 นาย ธรรมรัตน์ เมืองมา
22010004 นางสาว ภทัราพร พรหมกุล
22010005 นางสาว นภมน สว่างวิบูลยพ์งศ์
22010006 นางสาว ภคภรณ์  สุขเกิด
22010007 นางสาว ปุณยวีร์ บุญตาม
22010008 นางสาว ปรัชญา รติศานต์พงศ์
22010009 นาย นรินทร์ กล่ินชั้น
22010010 นางสาว ศิริพร หมืน่พรมแสน
22010011 นางสาว ณัฐชนัญ โตศิริพัฒนา
22010012 นางสาว สุวินันท์ พันธ์ยาง
22010013 นางสาว ประทุมทิพย์ ช่างงาน
22010014 นางสาว พรพรรณ ทองดี
22010015 นางสาว จริาวรรณ อินทรารักษ์
22010016 นาย วัทวุฒิ ปันทะรส
22010017 นาย สิงขร บุญอินทร์
22010018 นางสาว นุชลี จนัทรังษี
22010019 นางสาว นัยนา สืบพันธ์
22010020 นางสาว มินตรา ตุงคุนะ
22010021 นางสาว มนต์ภคั พฤฒิถาวร
22010022 นางสาว จรีพันธ์ ภูเ่จริญ
22010023 นางสาว ยาสมีน หมัดสะอิ
22010024 นางสาว กัญญลักษณ์ ฐิติศิริกรภทัร์
22010025 นางสาว มนชนก ศรณรงค์
22010026 นางสาว อมรรัตน์ โม้ชัย
22010027 นางสาว อุไรวรรณ วงศ์แสง

                          ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการ
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22010028 นาย ไอรวิน คงประสิทธิ
22010029 นางสาว ณัฏฐ์นรี วินิตวรเวสม์
22010030 นางสาว นาถยา วรรณผล
22010031 นางสาว สุดารัตน์ อินทวงษ์
22010032 นางสาว สุจติรา แกล้วกล้า
22010033 นางสาว สุพัชฌาย์ ปาด้วง
22010034 นาง มัลลิกา ทาริกบุตร
22010035 นางสาว วนิดา หร่ายขุนทด
22010036 นางสาว แกมแก้ว โบษกรนัฏ
22010037 นางสาว วันวิสา มีเจริญ
22010038 นางสาว ตัสนีม ยา่สัน
22010039 นางสาว จนิตนา เล้าประกิจเจริญพร
22010040 นางสาว กนกวรรณ เหยบ็หมัด
22010041 นางสาว ธนัฎฐา พูนวัฒนานุกูล
22010042 นางสาว ณิรภา สุวรรณ์
22010043 นางสาว ลภสัรดา แสงยอด
22010044 นางสาว ชัญญานุช ทองเนียม
22010045 นาย ธนพล อังสนุ
22010046 นาย ภาณุพงศ์ อัมพรภาค
22010047 นางสาว นฤมล มนตรี
22010048 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีสุตโต
22010049 นางสาว พิสมัย ทองปัญญา
22010050 นางสาว เบญจรัตน์ ทองใบ
22010051 นางสาว จวิานันท์ ธนารัฐโรจธนิน
22010052 นางสาว แคททีรียา การินทร์
22010053 นางสาว บุณยาพร สุทธวัจน์
22010054 นางสาว วริศรา ณ ลําพูน
22010055 นางสาว ประภาศรี พิศวงศ์เทวัญ
22010056 นางสาว เศรษฐพร วงษ์เมตตา
22010057 นาย ธนกฤต จตุศาสตร์
22010058 นางสาว จนัทร์ดี โตสุข
22010059 นาย ธนภทัร รชฏเสถียรพงษ์
22010060 นาย อับดุลรอมัน อาแย
22010061 นางสาว พรรณทิภา ขวัญสง
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22010062 นางสาว กีรติยาศ์ นันทะโย
22010063 นางสาว อรพรรณ สาแก้ว
22010064 นางสาว สุพาณี นาวารี
22010065 นางสาว กมลชนก โพธิพ์ันธุ์
22010066 นางสาว จฑุาทิพย์ อามาตยม์นตรี
22010067 นางสาว อุมาพร จนัทร์แยม้
22010068 นาย พลิศ จรัสประกาย
22010069 นางสาว นภาพร แสงงาม
22010070 นางสาว ต้องตา เพ็งโคนา
22010071 นางสาว สุวิชญา กล่ินฟุ้ง
22010072 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ อุสส่าห์กิจ
22010073 นางสาว กุลนิษฐ์ ศิริพันธ์
22010074 นาย กฤชกร ศรีอินทร์
22010075 นางสาว สุภสัสรา พงสาวัฒนา
22010076 นางสาว กนกวรรณ โสภาวงศ์
22010077 นาย สามารถ อาสมาน
22010078 นาง เพชรัตน์ เวชกามา
22010079 นาย จริวิทย์ วงศ์เอกบุตร
22010080 นางสาว วิภาดา วัชรินทร์
22010081 นางสาว สุพัตรา จงุวงค์สุข
22010082 นางสาว เสาวนีย์ ทิพยเนตร
22010083 นาย ภาคภมูิ ชูวัลย์
22010084 นาง เบญจมาภรณ์ สาใจ
22010085 นางสาว พัชรินทร์ ศิริโรจน์ชัยกุล
22010086 นางสาว วราภรณ์ มูสิกะ
22010087 นางสาว จนิต์จฑุามาศ โพธิส์อาด
22010088 นาย ชิโณรส สุรางครัตน์
22010089 นางสาว อรณี อุเต็น
22010090 นางสาว ศรสลัก นิ่มบุตร
22010091 นางสาว ศศิกานต์ ศิริมา
22010092 นางสาว วาธินี ทองทวี
22010093 นางสาว นิศาชล คงความสุข
22010094 นางสาว เจมิตะวัน เข็มมงคล
22010095 นาย กันต์นุศร กฤดาธิการกุล
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22010096 นางสาว ฤทัยวรรณ คงคร้าม
22010097 นางสาว ระพีพรรณ คําเงิน
22010098 นางสาว นันทิญา อินทุวัน
22010099 นางสาว พัทธวรรณ แซ่หลํ่า
22010100 นางสาว ภควัต มาตยาบุญ
22010101 นางสาว มณฑิรา อินทรียงค์
22010102 นาย พลวัฒน์ โนอ้าย
22010103 นาย สมใจ ประทุมทอง
22010104 นาย ธีรชัย ภนูุช
22010105 นาย ธารินทร์ วงศ์ฝ้ัน
22010106 นางสาว วนิดา เพชรพรรณ์
22010107 นางสาว ลําแพน มหาวงศ์
22010108 นางสาว รัตนา เกตุเกษร
22010109 นางสาว ประภาวรินทร์ สินสอน
22010110 นางสาว พิมพ์ศิริ เลิกบางพลัด
22010111 นางสาว เสาวนีย์ พกทองจริภทัร์
22010112 นางสาว ฝนแก้ว ช่วยทุกข์
22010113 นางสาว สมฤทัย สุทธิพล
22010114 นาง อรพิน แก้วก่า
22010115 นาย นพพร เหมือนจนัทร์
22010116 นางสาว สุพัตรา วะลัยสุข
22010117 นางสาว มณีรัตน์ ถนนทิพย์
22010118 นาย วัชรินทร์ วรธงไชย
22010119 นางสาว ภทัรนันท์ กุคําใส
22010120 นางสาว สุวนันท์ บรรเทาวงษ์
22010121 นางสาว อรวิภา ถิตยจ์รุง
22010122 นางสาว ณัฐมน วงค์คม
22010123 นางสาว ปาริชาต เพียรกอบกิจ
22010124 นาย สุวิทย์ ลําพุทธา
22010125 นางสาว วาทินี ตรีแดงน้อย
22010126 นางสาว ธนวรรณ ศรีสดสุข
22010127 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิพวรรณ มณีฉาย
22010128 นาง ชลธิชา ดาราวรรณรัตน์
22010129 นางสาว บุษราภรณ์ สุจริตภกัดี
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22010130 นางสาว พิมลพรรณ สัตะโส
22010131 นางสาว รดาธร นันทะสิงห์
22010132 นาย นธวัฒน์ คําเบ็ง
22010133 นาง อัจฉรา ทองโคตร
22010134 นางสาว สรัญญา ต้ังชูทวีทรัพย์
22010135 นาย ศรัณยู สงแสง
22010136 นางสาว นพวรรณ สัตตะโส
22010137 นาย พีรพัจน์ ทองปิ่น
22010138 นางสาว ชนิกา แสงศร
22010139 นาย ชานนท์ โพธิวรานนท์
22010140 นาย กริช ศรีมงคล
22010141 นาย ธีรศักด์ิ มีเดช
22010142 นาย กฤษณะ อยู่เจริญ
22010143 นางสาว เสาวณีย์ เวชประสิทธิ์
22010144 นาย ณัฐสิทธิ์ เครือแก่นแก้ว
22010145 นางสาว ชไมพร เทาศิริ
22010146 นางสาว สุภสัสรา ขุนพิทักษ์
22010147 นาย ณัฐพล อุ่นแก้ว
22010148 ร.ต.ท.หญิง หนึ่งฤทัย คงมณี
22010149 นางสาว สุกานดา บิ้มขุนทด
22010150 นางสาว พรพรรณ จนัทร์อ้าย
22010151 นางสาว พิจติราพรรณ พีรคําไล้
22010152 นางสาว มารีอา แก้วประการ
22010153 นาย ประสินชัย สินธุวงค์
22010154 นางสาว วิภาวี กําเนิดคุณ
22010155 นางสาว ซีลาวาตี วานิ
22010156 นางสาว ครองรัก ครองตน
22010157 นาย จติรเสณ นันทะเสนา
22010158 นางสาว สุธัญญา คงวิเศษ
22010159 นาย ศักรินทร์ คําภริมย์
22010160 นางสาว กรรณิกา ปิ่นแก้ว
22010161 นางสาว ภรณี เบ็ญจวงษ์
22010162 นางสาว สุชาดา รูปานนท์
22010163 นางสาว ปพิชญา ใจวงษา
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22010164 นาย เกรียงศักด์ิ วงศ์ไชย
22010165 นางสาว ขวัญภริมย์ สาทเจริญ
22010166 นางสาว ธัญณิชา ดาวล้อม
22010167 นางสาว มะลิวัลย์ คชงิน
22010168 นาย ณัฐรัฐ สุนทรนันท์
22010169 นางสาว รมณีย์ พรหมสุวรรณ์
22010170 นาง ชุติลักษณ์ สังฆรัตน์
22010171 นางสาว พัชรกิตต์ิ บูรณ์เจริญ
22010172 นาง มณี หลําโส๊ะ
22010173 นาย นนทวุฒิ ลามอ
22010174 นางสาว วรนิษฐ์ เศรษฐวัชรีชัย
22010175 นาย เตวิช สุทธิประเสริฐ
22010176 นางสาว จนิห์จฑุา แป้นดวงเนตร
22010177 นาง ปัทมาภรณ์ เหล่าทอง
22010178 นางสาว ศันศนีย์ ชูจติ
22010179 นาย ปิยะวัฒน์ โพธิก์ัณฑ์
22010180 นางสาว ธัญญาวดี ทิพยว์ดีศิทธ์
22010181 นางสาว รมณ สุขถาวรศิลป
22010182 นางสาว สมฤดี สิทธิการ
22010183 นาง ธนพร คชกูล
22010184 นางสาว จารวี วัฒนะวงศ์กูล
22010185 นาย ธนพงศ์ จริยรักษ์วรกุล
22010186 นางสาว วรรณภา ชูกล่ิน
22010187 นางสาว ปภสัรา แสนกล้า
22010188 นางสาว พรจรัส โหประยรู
22010189 นางสาว คริษฐาน์ สมบัติ
22010190 นาย เจษฎา ธรรมา
22010191 นางสาว ศิริรัตน์ วาปี
22010192 นางสาว วณัฐดา ฟูแสง
22010193 นางสาว สามิตรี วิฑูร
22010194 นางสาว กฤติมา หน้างาม
22010195 นางสาว ชลดา คงคามี
22010196 ส.อ. ชัยวัฒน์ นันทรักษ์
22010197 นางสาว วรรณิศา ไพเรืองโสม
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22010198 นางสาว ภทัรียา ควรคิด
22010199 นางสาว ภทัรมณี แสนสบาย
22010200 นาย ภวูิศ ศรีชัยวงศ์
22010201 นางสาว พนิดา บุญญาสัย
22010202 นาย พงศกร ภารบูลย์
22010203 นางสาว นภา อุดร
22010204 นางสาว นพรัตน์ ชารีสูงเนิน
22010205 นางสาว รสมา สมไชย
22010206 นางสาว วีรภทัร คงจร
22010207 นางสาว อรวรรณ ประพาน
22010208 นางสาว วริยาภรณ์ เกื้อเดช
22010209 นางสาว ชลกานต์ สุขอยู่
22010210 นาย พิสิฐศักด์ิ มหาชัย
22010211 นาย นิรวิทธ์ นามบุญ
22010212 นางสาว จริาวดี อินศรีเมือง
22010213 นางสาว ยมลพร จงยิ่งศิริ
22010214 นางสาว รุ่งไพลิน เนาเหนียว
22010215 นาย ณรงเดช บุญตา
22010216 นาย พลวัต หนูแดง
22010217 นางสาว เยาวนารี หีมยิ
22010218 นางสาว จฑุาทิพย์ หาญทองชัย
22010219 นางสาว ปวีณา ดาวังปา
22010220 นางสาว จารุพร ศรีวัน
22010221 นางสาว ธัญญานันท์ ภญิโญ
22010222 นางสาว เพ็ญพิชา ชวลิต
22010223 นางสาว ทัศนี หอมอ้ม
22010224 นางสาว นูรมานีรี สุติรันดร์
22010225 นางสาว สริตา จาวิสูตร
22010226 นางสาว อธิษฐาน โมทอง
22010227 นางสาว ปองจติ ทับเที่ยง
22010228 นางสาว ปณิชา รุ่งอรุณสุนทร
22010229 นางสาว วรรณภสัร นวลจนัทร์
22010230 นางสาว สุพรรณิการ์ มาริบุตร
22010231 นางสาว ปิ่นอนงค์ เขียวประดิษฐ
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22010232 นางสาว สุมินตรา เมืองพรหม
22010233 นางสาว จฑุารัตน์ พรศรีรัตน์
22010234 นางสาว ยาวียะห์ อาแว
22010235 นางสาว มณสิชา มงคลวิทย์
22010236 นางสาว รุ่งอรุณ อินโต
22010237 นางสาว ชลิดา กิตติคุณ


