
เอกสารแนบ

1007 นางสาวกมลวรา ศิริศุฆสกุลชัย
1009 นางสาวพันธ์ุพิศุทธ์ ธัมมวิสิฐกุล
1010 นายอัครปรัชญ์ นกม่ัน
1015 นางสาวณิชกานต์ แก้วบัวดี
1022 นางสาวพิมพัตรา นาคบุตรศรี
1032 นายกรกฤษณ์ เด่ียววานิช
1039 นายเอกณรงค์ อิสระพงศ์ไพศาล
1043 นางสาวปัณฑ์ชนิต ปิยกีรติกุล
1057 นายกสานต์ิ อักษรทอง
1066 นายภูบดินทร์ เจียรสิงหกุล
1075 นางสาวสุวรินทร์ สิงห์จันทร์
1076 นางสาวณัฐพร ประเสริฐจีรังกุล
1086 นางสาวเมธาวี สีศิลป์สุพัฒนกุล
1091 นายอนุวัฒน์ จ๋ีบุญมี
1113 นางสาวธนพร ว่องวาณิช
1120 นางสาวสุพิดา เกิดอู่ม
1133 นางสาวกอแก้ว สงวนศรี
1135 นางสาวญาณิศา พลายชุม
1136 นายภูมิ สินสอน
1140 นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ทอง
1143 นางสาวนิลุบล นวลจันทร์คง
1147 นางสาวกรรวีร์ ถังมณี

เลขประจ าตัวสอบ ช่ือ - ช่ือสกุล

การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์
 บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการทดสอบข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือเข้าทดสอบข้ันตอนท่ี 2

กลุ่มผู้เพ่ิงส าเร็จการศึกษาและไม่มีประสบการณ์ในการท างาน
(แนบท้ายประกาศส านักงาน ก.พ.ร. ลงวันท่ี 21 มกราคม 2562)
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1153 นางสาวสุวิชชญา จันทรปิฎก
1162 นายณัฐ เสกธิพร
1172 นายภัทรพงศ์ ซ่ือเกียรติขจร
1174 นางสาวจุฑาภรน์ อารียะ
1176 นางสาวฉัตรสุมาลย์ มงคลศิริ
1177 นางสาวปทิตตา สิทธิเกษร
1178 นายสืบสกุล ขันธทัต
1184 นางสาวศิรสุภา สุวรรณพานิช
1185 นางสาวอรพรรณ ปางแก้ว
1201 นางสาวนิภาธร โภควรรณากร
1210 นางสาวกฤศ์ติญญาดา ผาสุข
1214 นางสาวทรรศภรณ์ รุ่งชัยวัฒนกุล
1220 นางสาวรัชชา ศักด์ิดาเดช
1224 นายชนาธิป หิรัญอุทก
1231 นางสาวภัตติมา สืบสายสิงห์
1241 นางสาวสุพิชชา ศรีอินทรางกูร
1243 นางสาวชนนิกานต์ ศรีกัลยา
1249 นางสาวสุชานันท์ เมฆฉาย
1251 นายเมธี ภัทรสกุลชัย
1254 นางสาวอัชฌา เย็นบุตร
1259 นายณัฐวีร์ เพ็งพุ่ม
1262 นายปาณัท สุภาสัย
1265 นายรัชกฤต อารีราษฎร์
1271 นายอภิมุข วิชาสอน
1274 นางสาวชนากานต์ วิเศษสรรค์
1277 นางสาวกนกวรรณ ตระกูลนุช
1283 นายทิวัตถ์ ปัสนานนท์
1284 นายศุภกร ณ พิกุล
1287 นางสาวกัญญาณัฐ นพสงค์
1288 นางสาวนภสร วงศ์ต๊ะ
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1289 นางสาวบุษยภา ตันตะยาภิรมย์กุล
1293 นางสาวเกศกัญญา ศรีพุทธางกูร
1294 นายบุษย์ กัลปดี
1295 นางสาววิสาขะ ชุนหกรณ์
1297 นางสาวนทพร วิจิตร
1298 นางสาวภัสราภรณ์ ธีระสีมาธรรม
1300 นางสาวทิพยาพร ภาววิมล
1304 นางสาวชนาพร ชูสกุล
1305 นายปวีร์ ตรงกมลชัย
1306 นายนภณัช คล้ายทับทิม
1307 นางสาวมินตรา ยลอนันต์
1308 นายแทนพงศ์ วงศ์บุญเกิด
1320 นายกานต์ เตชะไชยชนะ
1321 นายสิทธิ บัวทอง
1325 นายยศภัทร ศรีงาม
1326 นายวิจิร์ ผสมทรัพย์
1328 นางสาวณัฐวดี จินตโกวิท
1334 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์จันทร์
1338 นายกัปภาส ธรรมบัญชา
1339 นายวรวัฒน์ พละศิลป
1342 นายศิรวิชญ์ ฤกษ์งาม
1344 นายศุภณัฐ ทองเป่ียม
1349 นางสาวจันทพร วิชญานุภาพ
1351 นางสาวอัญชนา สุมาลย์โรจน์
1354 นางสาวพิมพ์ชนก พรหมจันทร์
1356 นางสาวอภิชชญา โตวิวิชญ์
1358 นางสาวปิยกมล พิงคะสัน
1367 นางสาวอนรรฆพร บุรมัธนานนท์
1370 นางสาวติยพร พุฒิกนก
1378 นางสาวกานต์พิชชา เสนาวุธ
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1381 นางสาวขวัญหทัย พลการ
1390 นางสาวช่ืนกมล คงเผ่า
1400 นางสาวธนศร วิมลรัตนศิลป์
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