
เลขประจ าตวัสอบ

23010001 นาย อชิรวัช ไมยะปัน
23010002 นางสาว ปรียาภรณ์ แก้วงาม
23010003 นางสาว พลัดดา มากผล
23010004 นาย บุญฤทธิ์ เทพกรณ์
23010005 นาย มังกร เจนชัย
23010006 นางสาว อังคนันท์ หงษ์วิจติปรีชา
23010007 นางสาว รัตติยา กุศลส่ง
23010008 นางสาว จริญญา อนุรักษ์
23010009 นาย จกัราวุฒิ ชูแสง
23010010 นางสาว ฉัตรลัดดา มงคลล้้า
23010011 นางสาว วิมลพรรณ จนัทร์ค้้า
23010012 นางสาว เขมญกา อิ่มวิเศษ
23010013 นางสาว ปรียาภรณ์ ภกัดี
23010014 นาย นวพล จบฤทธิ์
23010015 ว่าที่ ดร. ศศิธร เดชะ
23010016 นางสาว รัชฎาพร เวชพิทักษ์
23010017 นางสาว กุลลัดดา เพ็ชร์หวล
23010018 นางสาว ธิดรัตน์ วิชาเคร่ือง
23010019 นางสาว หทัยภรณ์ ยอดเพ็ชร
23010020 นางสาว ธนัชชา สุวรรณเวช
23010021 นางสาว ภริูตา เกตุสอาด
23010022 นางสาว วิภาดา บุญสุข
23010023 นาย พุฒิสรรค์ หาค้า
23010024 นาย ธงชัย เพ็ชรภาน
23010025 นางสาว กันยารัตน์ ทองแก้ว
23010026 นางสาว นันท์นภสั รัตนพันธ์
23010027 นางสาว สุกัญญา เขิมสูงเนิน

                          ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการ
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23010028 นางสาว รภสัสา จรัิญดร
23010029 นางสาว นิศารัตน์ อินชาญ
23010030 นางสาว สุกัญญา หอมหวล
23010031 นางสาว อัญชลี พุทธพงษ์
23010032 นางสาว จารุเนตร สิทธยางกูร
23010033 นางสาว ปรียานุช ชัยสรรพสิน
23010034 นางสาว สุปรียา พิชัยเชิด
23010035 นางสาว ฐิติวรรณ วัชรสารทรัพย์
23010036 นาย ญาณทัศน์ บุญทศ
23010037 นาย พิสิทธิ์ ภาณุมาศภญิโญ
23010038 นาง รจนา กัณฑสิทธิ์
23010039 นางสาว สมพร กันทะทรง
23010040 นางสาว แพรพรรณ อรุณรัตน์
23010041 นางสาว อุษา โตร่ืน
23010042 นางสาว ฉัตรสุดา บุญก้าเหนิด
23010043 นางสาว วนิดา หุปะกา
23010044 นาย ด้ารงยศ พรหมภกัดี
23010045 นาย กฤษดา บุญปล้อง
23010046 นางสาว ณัฐพร การชะนะไชย
23010047 นางสาว ยวุดี พลวิชิต
23010048 นาย นนทนันท์ แยม้วงษ์
23010049 นางสาว วันเพ็ญ โพธิเ์งิน
23010050 นางสาว มาริสา เจะ๊เงาะ
23010051 นาย ภริูช ทหรานนท์
23010052 นางสาว วิศณี ซาลัง
23010053 นางสาว นัฐนาฏ เบญมาตย์
23010054 นางสาว กรรณิกา การะเกษ
23010055 นางสาว จริาวรรณ กึ่งวงค์
23010056 นาง ล้าใย เติมอุดม
23010057 นางสาว จริาภรณ์ คันทบุตร
23010058 นางสาว จฬุาลักษณ์ สุวรรณพานิช
23010059 นางสาว อรนลิน ธูสรานนท์
23010060 นาย ดนัย พุทธาสมศรี
23010061 นางสาว สุรีรัตน์ วรรณสิทธิ์
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23010062 นางสาว ศศิธร เต้ียสมบูรณ์
23010063 นางสาว ภทัราภรณ์ บัวองค์
23010064 นาง พิมพินี ด้าสงค์
23010065 นาย ธวัชชัย กาศโอสถ
23010066 นาย จกัรี โคตพจน์
23010067 นาย พงษ์สุทร จา่พา
23010068 นาย ซุลกิฟลี เฮ่ง
23010069 นางสาว ณัฐดามาส ณรงค์น้อย
23010070 นางสาว เบญญา พรมสุวรรณ์
23010071 นางสาว นฤมล เดชศิรินันท์
23010072 นางสาว สุมณฑา มณีพรหม
23010073 นางสาว หฤทัย ประสงค์กิจ
23010074 นางสาว ศิยาพร เชื้อสุวรรณ
23010075 นาย อธิยตุ สุคนธ์
23010076 นางสาว สุวภรณ์ อาญาพิทักษ์
23010077 นางสาว พภสัสรณ์ ธนโชคนราทิพย์
23010078 นางสาว นภาพร ทรงประสิทธิ์
23010079 นาย อภเิษก ปัญญาคง
23010080 นางสาว อุไรวรรณ พรหมช่วย
23010081 นางสาว อรอุมา ยงัยนืยง
23010082 นางสาว อรทัย แก้วศรีสุข
23010083 นางสาว สุพรรษา พักวัน
23010084 นางสาว ภทัทิรา ศรีคงแก้ว
23010085 นางสาว วิมลวรรณ เลิศทองค้า
23010086 นางสาว ฟารีดะฮ์ กาเราะ
23010087 นางสาว พัทธ์ธีรา ขบวน
23010088 นางสาว อุบลรัตน์ จ้านงสุข
23010089 นางสาว ฐปนัท มุตโตเพลง
23010090 นางสาว เจนจริา วงษ์ทอง
23010091 นาง ภทัรสุดา นากลาง
23010092 นางสาว ฟาตีฮะห์ อับดุลฮานุง
23010093 นาย ธนัช เจริญนิตินนท์
23010094 นางสาว ปราณปริยา ตันติบุตร
23010095 นางสาว สุกฤตา เหลืองดี
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23010096 นางสาว วิลัยพร ปะมะพุดโต
23010097 นาง สุทธิกานต์ รอดพ่าย
23010098 นางสาว ธันยชนก เอี่ยมแสงจนัทร์
23010099 นางสาว ทานตะวัน มาลารส
23010100 นางสาว อรุโณทัย งามพิศ
23010101 นาง ปัทมา น้อยก้อน
23010102 นางสาว วันวิภา ไพค้านาม
23010103 นางสาว นิศารัตน์ แสนใหม่
23010104 นาย บุคคอรี ชูเล็ก
23010105 นางสาว นนทรส ธนน้อย
23010106 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญสิทธิ์
23010107 นางสาว สุภาวดี รัตนคามินี
23010108 นางสาว สุภาพร ชูราศรี
23010109 ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐภทัร เมธาด้าเกิงหิรัญสุข
23010110 นางสาว ซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
23010111 นางสาว ภรณี อุณหะ
23010112 นางสาว กัลยกร ค้าลอย
23010113 นางสาว วรรณลดา น้อยภา
23010114 นาย พลวิชญ์ พรหมทอง
23010115 นางสาว ดาริณี เพชรใส
23010116 นางสาว พัชราภรณ์ ทุมโพธิก์ลาง
23010117 นาย ศิริศักด์ิ เฮงพิทักษ์วานิช
23010118 นางสาว อุษณีย์ สดศรีประเวศ
23010119 นางสาว สุดารัตน์ เรือนทอง
23010120 นางสาว สมพร อ่อนโพธา
23010121 นางสาว พรรอุษา เถื่อนแก้ว
23010122 นางสาว นภวรรณ แสงใน
23010123 นางสาว พัชรียา ปัญญารัตนกุล
23010124 นางสาว นฤมล วงศ์ภาค้า
23010125 นางสาว จรีาพร จนัทุดม
23010126 นางสาว หาบีบะ ดาตู
23010127 นางสาว ณภทัร บุญพูลเกิด
23010128 นางสาว ธนิษฐา ลีลภสัธนพงษ์
23010129 นางสาว มลฤดี ทรงศิล
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23010130 นางสาว พิมพ์พร ธรรมไชยกูล
23010131 นางสาว เฟื้องฟ้า โถดาสา
23010132 นางสาว ปรียานุช ชมแสงรัตน์
23010133 นาย กฤษณะ โจทยจ์นัทร์
23010134 นาย สุบิน พิทักษ์ธรรม
23010135 นางสาว มณีมณฑ์ พุ่มภกัดี
23010136 นาย ธวัชชัย นนทฤทธิ์
23010137 นางสาว กรรณิการ์ สีสด
23010138 นาย กรกฎ วงษ์จ้ารัส
23010139 นางสาว เพชรรัตน์ กาฬภกัดี
23010140 นางสาว ธัญภทัร์ พิชญกุล
23010141 นาย สุรพงษ์ มูลทองค้า
23010142 นางสาว กรรณิกา เพชรปัญญา
23010143 นาย จริพงศ์ วงศ์ภา
23010144 นาง วรรณนิสา แก้วตา
23010145 นางสาว ชนัฐกานต์ จงดี
23010146 นางสาว อรสา สายสังข์
23010147 นางสาว ลักขณา มาพงษ์
23010148 นางสาว รัชฎา พิมพ์ดา
23010149 นางสาว วิลาวรรณ ต่างสันเทียะ
23010150 นางสาว สายฝน สุขเจริญ
23010151 นางสาว ธิดาพร สะอาด
23010152 นาย สุทธิพันธุ์ สงบจติ
23010153 นาง ภริมณ์ญา ปานศิลา
23010154 นาย ชนินทร อ้วนล้่า
23010155 นาย สุวัฒน์ วัดจนิดา
23010156 นางสาว ปานรวี กองเอียด
23010157 นางสาว ชนาภา แซ่หยา่ง
23010158 นางสาว ดรุณี ศรีหล้า
23010159 นาง พรรณราย วรรณธะสุข
23010160 นางสาว ปัทมา เมฆสงค์
23010161 นางสาว นัฏฐิกา หาญลคร
23010162 นางสาว สุธารัตน์ อุตมา
23010163 นาง วีรดา วงศ์จนิดา
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23010164 นาง ขวัญใจ ทองสง
23010165 นางสาว สาธิกา สุขกรม
23010166 นางสาว สายไหม อสิพงษ์
23010167 นางสาว มยรีุ หงษ์สิบสอง
23010168 นางสาว ปาจรีย์ กนกทอง
23010169 นางสาว สุธิดา โคตรโนนกอก
23010170 นางสาว ชลันดา มีเกาะ
23010171 นาย พิษณุ ฉิมน้อย
23010172 นางสาว ศิรินารถ สว่างวงษ์ไว
23010173 นางสาว จรีะนันท์ พันธุไ์ชย
23010174 นางสาว ศศิพิมพ์ สายกระสุน
23010175 นางสาว ทิพวรรณ ภอูาศัย
23010176 นาย นรินทร์ภทัร มีเจริญ
23010177 นาย ศีลวัต แซ่เฮ่ง
23010178 นางสาว ณิชชา ชวาลเวชกุล
23010179 นาง วิชุนี ขวัญแก้ว
23010180 นางสาว ชินานันท์ ฝาชัยภมูิ
23010181 นางสาว รสสุคนธ์ ศรีวงษ์
23010182 นางสาว สาวิพักต์ นวสิมัยนาม
23010183 นางสาว วชิราภรณ์ อ่อนหาดพอ
23010184 นางสาว วราภรณ์ ยี่โต๊ะ
23010185 นางสาว อมรพันธุ์ รัตนศรีสมพร
23010186 นาย กรกฎ เลิศเฉลิมทรัพย์
23010187 นาย ไพฑูรย์ อดุลยธรรม
23010188 นางสาว ณภษร แสงอินทร์
23010189 นางสาว แพรวไพลิน นามโคตร
23010190 นางสาว จติติมา ชมดี
23010191 นาย บรรเจดิ กองเกิด
23010192 นาย ประวุฒิ พานเรือง
23010193 นาย กรินทร์ สีดาเหลือง
23010194 นาย กลยทุธ รจนา
23010195 นางสาว ธิติมา สว่างพบ
23010196 นางสาว ภทัราวดี ภริมยรั์กษ์
23010197 นาย ณัฐวุฒิ นพเก้า
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23010198 นาย พิชัย หนูตอ
23010199 นางสาว วรรณพร สุขอภยั
23010200 นาย จริวัฒน์ แบ่งหิรัญ
23010201 นางสาว มานิตา สีตาชัย
23010202 นางสาว กรกนก สวยวิเศษ
23010203 นางสาว อนัญญา จ้าปาทอง
23010204 นาย อรวัฒน์ รุ่งนามา
23010205 นางสาว กมลชนก ห่วงศร
23010206 นางสาว อวัสดา มูดอ
23010207 นางสาว สมใจ โพธิห์นอง
23010208 นาย กิตติคุณ จงุใจ
23010209 นางสาว พชรพร ตาสว่าง
23010210 นางสาว ศุภกาญจน์ บัวงาม
23010211 นางสาว พรณฐินี เรืองโสภาสิทธิ์
23010212 นางสาว อนาวิล บุญอยู่
23010213 นาย รักษิต อุดมสุข
23010214 นางสาว ศิรดา อัคศรี
23010215 นางสาว กรกนก ทนงค์
23010216 นางสาว อุรชา ทองรูจี
23010217 นางสาว นิตยา บุญมาก
23010218 นางสาว มาเรียม ดามาอู
23010219 นางสาว พิมพ์ชนก ยนประสิทธิ์
23010220 นางสาว จรินาถ อนันตชัย
23010221 นางสาว เมนิษรา เกยสูงเนิน
23010222 นางสาว พนิดา จติประสงค์
23010223 นางสาว ศุภนีพร ตระกูลศักด์ิ
23010224 นาย ธีรพงษ์ สวนจนัทร์
23010225 นางสาว ปฐมาวดี ยอดศรี
23010226 นาย ธนิษฐ์ ขจติวรพันธ์
23010227 นางสาว ศุภลักษณ์ มูลสม
23010228 นางสาว ชลภรณ์ พรธรณีค้้าจนุ
23010229 นางสาว เสาวกิตต์ ฉายชัยภมูิ
23010230 นางสาว ศิริรัตน์ พิเนตรเสถียร
23010231 นาย สุรศักด์ิ จติยม
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23010232 นางสาว ปุณิกา นามวงษ์
23010233 ว่าที่ร้อยตรี พงศ์ศิริ พันธุโพธิ์
23010234 นางสาว ชลธิชา สุวรรณรัฐ
23010235 นางสาว วาสนา ชูประดิษฐ
23010236 นางสาว จติราภรณ์ แสงเชื้อพ่อ
23010237 นางสาว เจยีระไน สุวรรณมุติ
23010238 นางสาว โชติกา ไชยศิลป์
23010239 นางสาว ณัติตยา ใจวงษา
23010240 นางสาว อะห์ลาม เจะเตะ
23010241 นางสาว ปาริชาด ช้างทิม
23010242 นางสาว ทิพยสุ์ดา กองเนียม
23010243 นางสาว วราภรณ์ ใจสม
23010244 นางสาว ภทัรวรรณ ผุยพัฒน์
23010245 นางสาว จติุ สินทวี
23010246 นางสาว พิมพา อินทฤกษ์
23010247 นางสาว วรัฏฐา กัวตระกูล
23010248 นาย พิชัย สุวัฒนะ
23010249 นาย อรรถพล พลอินทร์
23010250 นางสาว ธนัทปัณสร ลูกพลับ
23010251 นางสาว เสาวลักษณ์ วัฒนาทองกุล
23010252 ส.อ. วิทวัส ประเสริฐสังข์
23010253 นางสาว รัตนาภรณ์ สมพงษ์
23010254 นางสาว นันธิชา ชุดใหม่
23010255 นางสาว ธิดารัตน์ นิตะยะโส
23010256 นาย สุวิทย์ อินต๊ะ
23010257 นางสาว ชลธิชา บุญศรีเจริญ
23010258 นาง พิมพ์ใจ ภญิญะพันธ์
23010259 นาย วศิน เนินใหม่
23010260 นางสาว สัณหจฑุา มัน่คง
23010261 นาย สนั่นชาติ แสงรัตน์
23010262 นาย นวศิลป์ อินทวงษ์
23010263 นางสาว กนกพิชญ์ ปัจฉิมศิริ
23010264 นางสาว ปิยะดา มาศงามเมือง
23010265 นางสาว พลอยไพริน มอไธสง
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23010266 นางสาว ปวีณา ทองเป๊ะ
23010267 นางสาว ณัฐิณี การพูล
23010268 นางสาว รักจติร สักกุณา
23010269 นางสาว สุนิษา จนัทร์ทา
23010270 นางสาว สุภาวะดี ไตรต่ิง
23010271 นางสาว หนึ่งฤทัย อินทเกษ
23010272 นางสาว ไอรดา ไชยนาพันธ์
23010273 นาย อ้านาจ ระเบียบ
23010274 นางสาว ศิรินันท์ ศรีวงศ์ราช
23010275 นาง ไพรสุดา ใสแสง
23010276 นางสาว เหมือนฝัน จนัทร์ทอง
23010277 นางสาว นรีวรรณ อินทรปัญญา
23010278 นางสาว นพรัตน์ สุขนิ่ม
23010279 นาย อภสิิทธิ์ ภธูร
23010280 นางสาว ชดาพร แซ่โต๋ว
23010281 นางสาว รุสนี บือนา
23010282 นางสาว ปรีดาวรรณ สินจรูญศักด์ิ
23010283 นาง อรไท จนัทร์น้อย
23010284 นาย ภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์
23010285 นาย วัชรินทร์ ทองมี
23010286 นางสาว สุทธิกานต์ กันตี
23010287 นางสาว มายาวี บรรพสุวรรณ
23010288 นางสาว เณรัญญา พจนารถ
23010289 นางสาว กรศิริรินทร์ รัตนสุภา
23010290 ว่าที่ ร.ต. ณัฐพนธ์ เลาหชาตรูป
23010291 นาย พัชรเดช ปุ่นมีกิจ
23010292 นาย ฐนกร ประดิษฐ์
23010293 นางสาว ภทัรานิษฐ์ ไกรระเบียบ
23010294 นางสาว อนิสรา เกิดจตุัรัส
23010295 นางสาว กรรณทิมา อิสระโชติ
23010296 นาย ปณชัย เอี่ยมงาม
23010297 นางสาว ณัฐธิดา แดงทองดี
23010298 นางสาว กนกวรรณ บุระค้า
23010299 นางสาว สุวนันท์ โพธิสนาม
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23010300 นางสาว มณทิรา ท้าวเขื่อน
23010301 นางสาว พัทธ์ธีรา แก้วมณี
23010302 นางสาว พิมพ์พลอย สังข์กลมเกล้ียง
23010303 นางสาว ปิยกานต์ สติมัน่
23010304 นางสาว ชฎาพร นาคเนียม
23010305 นางสาว นิภาวรรณ ใหค้า
23010306 นางสาว สุรางคนาง ไชยศรี
23010307 นางสาว รัชฎาพร เจริญสุข
23010308 นาง นัสรีน นิเงาะ
23010309 นางสาว อังคณา จนัทะพันธ์
23010310 นางสาว รวีวรรณ รัตนปู
23010311 นางสาว วรรณวิภา สืบเนื่อง
23010312 นางสาว มณศิกาญจ์ เตปา
23010313 นาย ไกรสันต์ิ พันธ์เทพ
23010314 นางสาว ศศิกานต์ ปัญญา
23010315 นางสาว กนกวรรณ โพธิดี์
23010316 นางสาว พรพิมล มีสวัสด์ิ
23010317 นางสาว รุจภิาส พงศ์จนัทรเสถียร
23010318 นางสาว พัทรศยา วรรณวัตร
23010319 นาย จารุ พงษ์สุพรรณ
23010320 นางสาว ธัญญา ห้วยหงษ์ทอง
23010321 นาย กิตติภพ จนัทร์ภญูา
23010322 นางสาว ณัฐชา ซ้ิมสวัสด์ิ
23010323 นางสาว รุจรัิตน์ แสงแก้ว
23010324 นาง สุวรรณี จนัทรทิพย์
23010325 นางสาว ภาณุมาศ สังข์ศิริ
23010326 นาย วราพงษ์ ลาเกิด
23010327 นางสาว ฟาตีเมาะ ซีเดะ
23010328 นางสาว ลลินดา อภวิัฒโนดม
23010329 นางสาว ชลลดา ศรีสังข์
23010330 นาย ยทุธนา เสมอจติร
23010331 นางสาว สิริพิมพ์ พุทธศิริ
23010332 นางสาว วลีพร ทอดภกัดี
23010333 นาย หัตถชัย รัตพลที
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23010334 นางสาว อัฟรีดา ราตูยาแฮ
23010335 นาย การัณยภาส ยาค้า
23010336 นางสาว อรอุษา โพธิห์ิรัญ
23010337 นางสาว กนกวรรณ บัวงาม
23010338 นางสาว วรรณี พรหมทอง
23010339 นาย พิกุล แก้วโชติ
23010340 นางสาว จรรยา ชนะรัตนธรรม
23010341 นางสาว ณัฐกานต์ ไชยณรงค์
23010342 นางสาว นวลพรรณ สายหยดุ
23010343 นางสาว สุรภี จนัทุดม
23010344 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่หยี
23010345 นางสาว อัญชลี หนูนุ่ม
23010346 นางสาว รจนา รุจพิิชชาพร
23010347 นางสาว กิตติญา ขวัญเกิด
23010348 นางสาว กุลวดี ประจญัมอญ
23010349 นางสาว ศิริการณ์ สุขโฉม
23010350 นางสาว เดือนเพชร วิชชุลดา
23010351 นางสาว กันยารัตน์ กิตติรัตน์
23010352 นางสาว วรันกร นวลขาว
23010353 นางสาว นงคราญ สุขเกษม
23010354 นางสาว อังศุมาลี เทพิน
23010355 นางสาว ปวรรณา แสนหล้า
23010356 นาย มนต์ชัย มะหิงพันธ์
23010357 นางสาว จารุณี เบอะมาก
23010358 นางสาว ชนัญญา โลวพิทักษ์กูล
23010359 นางสาว เบญจพร อัสการ
23010360 นางสาว รัชฎาพร อุดหนุน
23010361 นางสาว บุษรา อ่้าศรี
23010362 นาง สายฝน อบมาลี
23010363 นางสาว ภาวิณี กาฬบุตร
23010364 นาย ทักษ์ดนัย อ้นประดิษฐ
23010365 นางสาว มัณฑนา เปงปัน
23010366 นางสาว ประภสัสร หัวใจฉ่้า
23010367 นางสาว เสาวณีย์ เจะ๊หนุ่ม
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23010368 นาย ชนสรณ์ เรืองเชื้อเหมือน
23010369 นาย อรรถพร ณะรังษี
23010370 นางสาว นันทิตา ปานเจริญ
23010371 นางสาว วัลยา แสนเมือง
23010372 นางสาว ประเทืองทิพย์ สะอาด
23010373 นางสาว ตัสนีม มะแซ
23010374 นางสาว สุดารัตน์ นิลพัฒน์
23010375 นางสาว สุลาวัลย์ คล้ายคล่ี
23010376 นางสาว ขนิษฐา เงินพรหม
23010377 นางสาว ญานิศา ชุมภมูิง่
23010378 นางสาว กุลธิดา สายแก้ว
23010379 นาย ปริวัฒน์ สมจนัทร์
23010380 นาย ประเสริฐ โสมนัส
23010381 นางสาว วริศรา ทิมแดง
23010382 นางสาว เดือนเพ็ญ มีชื่อ
23010383 นางสาว น้้าฝน เยื่อใย
23010384 นางสาว รัตนา สุภาสอน
23010385 นางสาว จริยา หอมขจร
23010386 นางสาว นิตยา การะเกษ
23010387 นางสาว ธัญญา คนคิด
23010388 นางสาว นรินทร์ทิพย์ ทองอิ่ม
23010389 นางสาว ไอลดา หลีซุ้ย
23010390 นาง เพชรี อุทปา


