
 
 
 
 
 
 

    ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง   รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 

------------------------- 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เร่ือง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตําแหน่ง                
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน  ซึ่งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบ ที่ได้บันทึกข้อความ   
ครบถ้วนและได้ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กําหนด  ซึ่งได้รับเลขประจําตัวสอบแล้ว           
ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ จํานวน ๔๑๓ คน ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน ๑๘๐ คน ตําแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน ๑๐๕ คน และตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จํานวน  
๖๐ คน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  สําหรับผู้ที่ ได้ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วนตามวัน เวลา ที่ กําหนด          
แต่ไม่มีชื่อในประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เร่ือง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ โปรดนําหลักฐาน ซึ่งได้แก่        
ใบสมัคร เอกสารการชําระเงิน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ไปย่ืนกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง             
ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามท่ี ๖ สามเสนใน         
พญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ ทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๒๖๑๘-๒๓๗๖ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑   
ในวันและเวลาราชการ  ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดําเนินการ             
ตามกําหนดเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าสอบแข่งขันฯ ในคร้ังนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
                                                (ลงชื่อ)           ทัศนีย์  ผลชานิโก 
      (นางทัศนีย์  ผลชานิโก) 
     รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

 
 

(สําเนา)

นิภาพรรณ / ร่าง 
เยาวลักษณ์ / พิมพ์ / ทาน 

(สําเนา)

๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 



เลขประจําตัวสอบ                 ชื่อ – นามสกุล

๖๑๑๐๐๐๐๐๑ นางสาวจรรยา ครองบุญ

๖๑๑๐๐๐๐๐๒ นางสาวทัศดาว ล้อมลาย

๖๑๑๐๐๐๐๐๓ นายภัทรดนัย บุญนํา

๖๑๑๐๐๐๐๐๔ นางสาวปุณิกา ฝ้ันจันตา

๖๑๑๐๐๐๐๐๕ นางสาวกชามาศ บุญมาศ

๖๑๑๐๐๐๐๐๖ นางสาวสุชาดา กุหลาบ

๖๑๑๐๐๐๐๐๗ นางสาวรจนา ใยชม

๖๑๑๐๐๐๐๐๘ นางสาวพรชนก จันทร์ศรี

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์  ลงวันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

                        ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๖๑๑๐๐๐๐๐๘ นางสาวพรชนก จนทรศร

๖๑๑๐๐๐๐๐๙ นางสาวปนัดดา เฟ่ืองสํารวจ

๖๑๑๐๐๐๐๑๐ นางสาวณัฐพร ตรีรัญเพชร

๖๑๑๐๐๐๐๑๑ นางสาวภวนันท์ วงศ์อินทร์

๖๑๑๐๐๐๐๑๒ นายปัญวุฒิ สุธีระเวชช์

๖๑๑๐๐๐๐๑๓ นายพิสุทธิ์ พัฒนะกิจจากร

๖๑๑๐๐๐๐๑๔ นางสาวกนกกาญจน์ คําบุญชู

๖๑๑๐๐๐๐๑๕ นางสาววิริญจ์ดาว นุใหม่

๖๑๑๐๐๐๐๑๖ นางสาวกมลวรรณ ช่างเหล็ก

๖๑๑๐๐๐๐๑๗ นางสาวสุทิพวรรณ อ่ําเจริญ

๖๑๑๐๐๐๐๑๘ นางสาวดวงรัตน์ สมวงศ์

๖๑๑๐๐๐๐๑๙ นางสาวมณศิกานต์ ชูทิพย์

๖๑๑๐๐๐๐๒๐ นางสาวปัณชพัฒณ์ ศิริยศรุ่งเรือง

๖๑๑๐๐๐๐๒๑ นางสาวพรพินิต ทศศะ

๖๑๑๐๐๐๐๒๒ นายวัทธิกร ชูตั้งถาวร
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๖๑๑๐๐๐๐๒๓ นางรัตนกาญจน์ จันทร์ประทักษ์

๖๑๑๐๐๐๐๒๔ นางสาววันดี ธนเสริมวัฒนา

๖๑๑๐๐๐๐๒๕ นางสาวสุมิตตรา หยิกซ้าย

๖๑๑๐๐๐๐๒๖ นางสาวสุธิดา มิตรแสง

๖๑๑๐๐๐๐๒๗ นางสาววารินรัตน์ โพธิ์ศรี

๖๑๑๐๐๐๐๒๘ นางสาวณัฐนรี บุญเขตร์

๖๑๑๐๐๐๐๒๙ นางสาวไพรทอง เพียงเงิน

๖๑๑๐๐๐๐๓๐ นางสาววริศรา เจิมจิตรผ่อง

๖๑๑๐๐๐๐๓๑ นางสาวศุภศิริ สีสุดโท

๒ ั ็ ใ

- ๒ -

๖๑๑๐๐๐๐๓๒ นางสาวรัชตวรรณ เย็นสุดใจ

๖๑๑๐๐๐๐๓๓ นางสาวณัฐนพิน พรวรวิบูลย์

๖๑๑๐๐๐๐๓๔ นางสาวฐมณกาญจน์ แก้วกมลวรรธน์

๖๑๑๐๐๐๐๓๕ นางสาวพิชญ์สินี คงจร

๖๑๑๐๐๐๐๓๖ นางสาววรานันท์ ภารประดิษฐ์

๖๑๑๐๐๐๐๓๗ นางสาวเมธาวี โค้วสมบูรณ์

๖๑๑๐๐๐๐๓๘ นางสาวสุนันทา ทรงประกอบ

๖๑๑๐๐๐๐๓๙ นางสาวศศิวิมล ศรีทุม

๖๑๑๐๐๐๐๔๐ นางสาวธนิตา อิทธิฤทธิมงคล

๖๑๑๐๐๐๐๔๑ นางสาวกุลิสรา ยะกุณะ

๖๑๑๐๐๐๐๔๒ นางสาวอัญจิมา เสาวรส

๖๑๑๐๐๐๐๔๓ นางสาวบุษกร รชปัญญานนท์

๖๑๑๐๐๐๐๔๔ นางสาวลินดา ทําดี

๖๑๑๐๐๐๐๔๕ นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ไชยโกฎ์ิ

๖๑๑๐๐๐๐๔๖ นางสาววัลย์ณี ช่วยบํารุงุ
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๖๑๑๐๐๐๐๔๗ นายจิรณัชย์ พัฐระเศรษย์

๖๑๑๐๐๐๐๔๘ นางสาวกาญจนา หะสด

๖๑๑๐๐๐๐๔๙ นางสาวสาวิตรี บุตรสอน

๖๑๑๐๐๐๐๕๐ นางสาวนิภาวรรณ บุญจันทร์

๖๑๑๐๐๐๐๕๑ นางสาวนาวิน อินทะวงศ์

๖๑๑๐๐๐๐๕๒ นางสาวสุชาวดี สมิตร

๖๑๑๐๐๐๐๕๓ นางสาวภูริยา ฆารโสภณ

๖๑๑๐๐๐๐๕๔ นางจุฑามาศ พูนมา

๖๑๑๐๐๐๐๕๕ นางสาวจันนิภา เนียมหอม

ั ์

- ๓ -

๖๑๑๐๐๐๐๕๖ นางรัชฎาภรณ์ มงคล

๖๑๑๐๐๐๐๕๗ นางชลดา หนูนคง

๖๑๑๐๐๐๐๕๘ นางสาวธิรดา เกตุวงษ์

๖๑๑๐๐๐๐๕๙ นางสาวชุติญา จรัสกุลธาดา

๖๑๑๐๐๐๐๖๐ นางสาววราภรณ์ วงศ์เสงี่ยม

๖๑๑๐๐๐๐๖๑ นางสาวกรรณิการ์ ท่าชอบ

๖๑๑๐๐๐๐๖๒ นางสาวณัฐธิดา แต่งวัด

๖๑๑๐๐๐๐๖๓ นางสาวณัฐภัสสร ขุนทองกุล

๖๑๑๐๐๐๐๖๔ นางสาวปริยา พุฒธรรม

๖๑๑๐๐๐๐๖๕ นางสาวกานต์พิชชา อินทนาคม

๖๑๑๐๐๐๐๖๖ นางสาวณัฐพร สุขละม้าย

๖๑๑๐๐๐๐๖๗ นางสาวโนรีย์ แต้มสุด

๖๑๑๐๐๐๐๖๘ นางสาววรัชยา ใจคํา

๖๑๑๐๐๐๐๖๙ นางสาวกรรัสส์ โสภี

๖๑๑๐๐๐๐๗๐ นางสาวสโรชา ศรีอนันต์
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๖๑๑๐๐๐๐๗๑ นางสาวเนตรชนก หนูเจริญ

๖๑๑๐๐๐๐๗๒ นางสาวนภาพร ถึงแสง

๖๑๑๐๐๐๐๗๓ นางสาวภาคินี อนุรักษ์

๖๑๑๐๐๐๐๗๔ นายณัฐพล อินทรพรหม

๖๑๑๐๐๐๐๗๕ นางพัชราภรณ์ คณะบุตร

๖๑๑๐๐๐๐๗๖ นางสาวดุษฎี พิทักษ์เกียรติกุล

๖๑๑๐๐๐๐๗๗ นายนเรศ จีระนันตสิน

๖๑๑๐๐๐๐๗๘ นางสาวนารถนรี หัทยาภิรมย์

๖๑๑๐๐๐๐๗๙ นางสาวนันท์นภัส สุภนันทวัจน์

ั ์ โ ิ ์

- ๔ -

๖๑๑๐๐๐๐๘๐ นางสาวจุฑารัตน์ โนรินทร์

๖๑๑๐๐๐๐๘๑ นางสาววราภรณ์ บุญสุข

๖๑๑๐๐๐๐๘๒ นายสุวิทย์ จิรรุ่งเรืองชัย

๖๑๑๐๐๐๐๘๓ นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ

๖๑๑๐๐๐๐๘๔ นางสาวรัศมินทร์ วัฒนาโชติจิตติ

๖๑๑๐๐๐๐๘๕ นายวิทวัส สุรเศรณีวงศ์

๖๑๑๐๐๐๐๘๖ นางสาวตลียา มูลป้อม

๖๑๑๐๐๐๐๘๗ นางสาวเกตุกนก แซ่ตั้ง

๖๑๑๐๐๐๐๘๘ นางสาวขนิษฐา ศรีเหลือบ

๖๑๑๐๐๐๐๘๙ นายเอกภพ ทองพํานัก

๖๑๑๐๐๐๐๙๐ นางสาวภาวิณี สุภาพรม

๖๑๑๐๐๐๐๙๑ นางกรรณิการ์ อนุไวยา

๖๑๑๐๐๐๐๙๒ นางสาววิภาภรณ์ เอกจิตต์พิเชฏฐ์

๖๑๑๐๐๐๐๙๓ นางสาวปาริชาต ฤทธิ์บัว

๖๑๑๐๐๐๐๙๔ นางสาวปริษา แพร่งสุวรรณุ
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๖๑๑๐๐๐๐๙๕ นางสาวเนตรนภา อังกูรกวินโชติ

๖๑๑๐๐๐๐๙๖ นางสาวณัฐชยา คชวิเชียร

๖๑๑๐๐๐๐๙๗ นางสาวพรรณวดี จันทร์วัฒนะ

๖๑๑๐๐๐๐๙๘ นางสาวจินต์จุฑา ภู่พันธ์

๖๑๑๐๐๐๐๙๙ นางสาวปรารถนา ใจหงอก

๖๑๑๐๐๐๑๐๐ นางสาวปรียา จันทร์เทศ

๖๑๑๐๐๐๑๐๑ นางสาวชลธิดา เชนอาลามิน

๖๑๑๐๐๐๑๐๒ นางสาวธัญญพัทธ์ ธวัฒน์สิทธิภูมิ

๖๑๑๐๐๐๑๐๓ นายสราวุธ ปาละหมีน

ั ์ ึ่ ์

- ๕ -

๖๑๑๐๐๐๑๐๔ นางสาวนพรัตน์ พึงพาพงศ์

๖๑๑๐๐๐๑๐๕ นางสาวมะลิวรรณ ปันแก้ว

๖๑๑๐๐๐๑๐๖ นางสาวจุฑารัตน์ สิริเลาหวัฒนกุล

๖๑๑๐๐๐๑๐๗ นางสาวชื่นจิตร์ แซ่โค้ว

๖๑๑๐๐๐๑๐๘ นายวสวัตติ์ ชีวะประเสริฐ

๖๑๑๐๐๐๑๐๙ นายดํารงศักดิ์ เป็นสําราญ

๖๑๑๐๐๐๑๑๐ นายวิษณุพงศ์ พรมยะ

๖๑๑๐๐๐๑๑๑ นางสาวบุษรา จันทร์ลอย

๖๑๑๐๐๐๑๑๒ นางสาวคณิศร ศรีปาน

๖๑๑๐๐๐๑๑๓ นางสาวรัชนันท์ ลือวรศิริกุล

๖๑๑๐๐๐๑๑๔ นางสาวศิริพรรณ ศุภรทวี

๖๑๑๐๐๐๑๑๕ นางสาวทัดดาว แสงนาโก

๖๑๑๐๐๐๑๑๖ นางสาวชัชญาภัค เป็งดอย

๖๑๑๐๐๐๑๑๗ นางสาวธิติมา ปภัสสรศิริ

๖๑๑๐๐๐๑๑๘ นางสาวจารุวรรณ พรหมสุวรรณุ ุ
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๖๑๑๐๐๐๑๑๙ นางนิตยา เบญจรงคพันธ์

๖๑๑๐๐๐๑๒๐ นางสาวปุญญิศา สามารถ

๖๑๑๐๐๐๑๒๑ นางสาวพรศิริ สุพล

๖๑๑๐๐๐๑๒๒ นางสาวสุจิตรา แจ่มใส

๖๑๑๐๐๐๑๒๓ นางสาวสุภธา กระจ่างงาม

๖๑๑๐๐๐๑๒๔ นายวิรัตน์ สกิดใจ

๖๑๑๐๐๐๑๒๕ นางสาวปาริชาต ขําเปีย

๖๑๑๐๐๐๑๒๖ นางสาวดวงฤทัย ดีน้อย

๖๑๑๐๐๐๑๒๗ นางกชกร บุญคง

๒ ั ั โ ิ

- ๖ -

๖๑๑๐๐๐๑๒๘ นางสาวหัสบง รัตนโชติ

๖๑๑๐๐๐๑๒๙ นางสาวชนนิกานต์ ชูเสน

๖๑๑๐๐๐๑๓๐ นางสาวกุลวดี ศรีเจริญ

๖๑๑๐๐๐๑๓๑ นางสาววิมุตตา ปิยธิดารัตนา

๖๑๑๐๐๐๑๓๒ นางสาวมาลินี จัดของ

๖๑๑๐๐๐๑๓๓ นางสาวไพรัตน์ ผิวผ่อง

๖๑๑๐๐๐๑๓๔ นางศิริวรรณ ทองแดง

๖๑๑๐๐๐๑๓๕ นางสาวรพิรัตน์ ลือชานิติโพธ

๖๑๑๐๐๐๑๓๖ นางสาวณวพร ศรีวิชัย

๖๑๑๐๐๐๑๓๗ นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ แก้วถม

๖๑๑๐๐๐๑๓๘ นางสาวอัญชรี มุงวงษา

๖๑๑๐๐๐๑๓๙ นางสาวศรีสุดา พรมโสภา

๖๑๑๐๐๐๑๔๐ นางสาวกชพร เสรีอรุโณ

๖๑๑๐๐๐๑๔๑ นางสาวขนิษฐา โมหนองเดิ่น

๖๑๑๐๐๐๑๔๒ นางอ้อยใจ ลือชัย

/ 6๑1000๑๔๓ …



เลขประจําตัวสอบ                 ชื่อ – นามสกุล

๖๑๑๐๐๐๑๔๓ นางสาวโชติมา อ่อนน้อม

๖๑๑๐๐๐๑๔๔ นางสาวรัตน์ฐาภัทร วุฒิมหานนท์

๖๑๑๐๐๐๑๔๕ นางสาวปรียานุช จโนภาส

๖๑๑๐๐๐๑๔๖ นางสาวจิราพร ช่อทองดี

๖๑๑๐๐๐๑๔๗ นางสาววนิดา ผลจันทร์

๖๑๑๐๐๐๑๔๘ นางสาวปาณิสรา ศรีลางค์

๖๑๑๐๐๐๑๔๙ นายวิทวัส ถีรศิลป์

๖๑๑๐๐๐๑๕๐ นางสาวชนาภัทร วัลลีลา

๖๑๑๐๐๐๑๕๑ นางสาวนัยนา มูลยะ

๖ ๕๒ นางสาวสดารัตน์ ทานันไชย

- ๗ -

๖๑๑๐๐๐๑๕๒ นางสาวสุดารัตน์ ทานันไชย

๖๑๑๐๐๐๑๕๓ นายธนพัต จันต๊ะ

๖๑๑๐๐๐๑๕๔ นางสาวลลิตา เกตุแก้ว

๖๑๑๐๐๐๑๕๕ นางสาวอวัสดา บุญเถิง

๖๑๑๐๐๐๑๕๖ นางสาวใกล้รุ่ง ทุมสวัสดิ์

๖๑๑๐๐๐๑๕๗ นางสาวพรศรี จันทร์ฉาย

๖๑๑๐๐๐๑๕๘ นางสาวฐิติรัตน์ ชุมทอง

๖๑๑๐๐๐๑๕๙ นางสาวณัชชา วงษ์ย้ิม

๖๑๑๐๐๐๑๖๐ นางสาววราภรณ์ บรรเทิงใจ

๖๑๑๐๐๐๑๖๑ นางสาวสิริสุดา เนียมนาค

๖๑๑๐๐๐๑๖๒ นางสาวรัตนาภรณ์ นิโรธร

๖๑๑๐๐๐๑๖๓ นางสาวกัณญภัทร สังข์เกษม

๖๑๑๐๐๐๑๖๔ นางสาวณัฐฌา เพ่ิมศิลป์

๖๑๑๐๐๐๑๖๕ นางสาวปาลินรดา คงแก้ว

๖๑๑๐๐๐๑๖๖ นางสาวชุติมนณ์ ไชโยุ
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๖๑๑๐๐๐๑๖๗ นายณัฐพล วิไลพันธ์
๖๑๑๐๐๐๑๖๘ นางสาวนวรัตน์ เพ็งสว่าง
๖๑๑๐๐๐๑๖๙ นางสาวพรชนก พ่วงกลัด
๖๑๑๐๐๐๑๗๐ นางสาวสุธาทิพย์ ไวยนิทา
๖๑๑๐๐๐๑๗๑ นางสาวสุจินันท์ อินต๊ะ
๖๑๑๐๐๐๑๗๒ นางสาวชมพูนิกข์ สิทธิวงค์
๖๑๑๐๐๐๑๗๓ นางสาวอาภาศรี คงจันทร์
๖๑๑๐๐๐๑๗๔ นางสาวจุไรรัตน์ ไสยศาสตร์
๖๑๑๐๐๐๑๗๕ นางสาวทิวาพร แก้วโพนงาม
๖๑๑๐๐๐๑๗๖ นางสาวทัศรินทร์ อินป๊อก
๖๑๑๐๐๐๑๗๗ นางสาวยพิน บตะเขียว

- ๘ -

๖๑๑๐๐๐๑๗๗ นางสาวยุพน บุตะเขยว
๖๑๑๐๐๐๑๗๘ นางสาวกนกวรรณ ยันบัวบาน
๖๑๑๐๐๐๑๗๙ นางกชกร ตุลพันธ์
๖๑๑๐๐๐๑๘๐ นางสาวจริยา เท่ียงธรรม
๖๑๑๐๐๐๑๘๑ นางสาวขวัญชนก สืบเสม
๖๑๑๐๐๐๑๘๒ นายกวินท์ โสตะจินดา
๖๑๑๐๐๐๑๘๓ นางสาววันชนก ทะทอง
๖๑๑๐๐๐๑๘๔ นายปริษ ตรีมาลา
๖๑๑๐๐๐๑๘๕ นางสาวจีรนัย สักกุณา
๖๑๑๐๐๐๑๘๖ นางสาวรุ่งอรุณ เชาว์เครือ
๖๑๑๐๐๐๑๘๗ นางสาวจีรนันท์ อันเตวา
๖๑๑๐๐๐๑๘๘ นางสาวพัทธ์ธีรา อุทัยพรม
๖๑๑๐๐๐๑๘๙ นางการะเกต แป้นนา
๖๑๑๐๐๐๑๙๐ นายถาวร ไข่มุกข์
๖๑๑๐๐๐๑๙๑ นางสาวณิชา โชคธนวรภัทร

๖๑๑๐๐๐๑๙๒ นางแคทรียา มีสกุล
๖๑๑๐๐๐๑๙๓ นางสาวสริดา ตั้งมนัสสุขุมุ ุ
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๖๑๑๐๐๐๑๙๔ นางสาวพรพรรณ คําสวน
๖๑๑๐๐๐๑๙๕ นางสาวจารวี ฆะปัญญา
๖๑๑๐๐๐๑๙๖ นางสาวเฉลิมขวัญ นิตย์คําหาญ
๖๑๑๐๐๐๑๙๗ นางจารุวรรณ คําคุณ
๖๑๑๐๐๐๑๙๘ นางสาวแววฤดี มีสุข
๖๑๑๐๐๐๑๙๙ นางสาวเพชรลักษณ์ โชควัฒนาสมบัติ
๖๑๑๐๐๐๒๐๐ นางสาวณัฐธิดา มากสกุล
๖๑๑๐๐๐๒๐๑ นางสาววิลาวัณย์ ขวัญอโนชา
๖๑๑๐๐๐๒๐๒ นางสาวนฤรัตน์ มะโนอิ่ม
๖๑๑๐๐๐๒๐๓ นางสาวนรินทร์ ระงับภัย
๖๑๑๐๐๐๒๐๔ นางสาวนันท์นภัส วิเศษศักดิ์

- 9 -

๖๑๑๐๐๐๒๐๔ นางสาวนนทนภส วเศษศกด
๖๑๑๐๐๐๒๐๕ นางสาววารุณี บัวโพธิ์
๖๑๑๐๐๐๒๐๖ นางสาวอรวรรยา บุญศรี
๖๑๑๐๐๐๒๐๗ นางสาวพัชรภรณ์ โรจน์วงษ์วิริยะ
๖๑๑๐๐๐๒๐๘ นางสาวจีระพร เซ็นกลาง
๖๑๑๐๐๐๒๐๙ นางสาวอัญชนา อุดมเดช
๖๑๑๐๐๐๒๑๐ นางณฤดี จันทร์เพ็ญ
๖๑๑๐๐๐๒๑๑ นางสาวพรรณ์นิภา เขียวเข็ม
๖๑๑๐๐๐๒๑๒ นางสาวภัทริณี เข็มศิริ
๖๑๑๐๐๐๒๑๓ นางสาวพรสิริ จําปาทอง
๖๑๑๐๐๐๒๑๔ นางสาวสุนันทา ความเพียร
๖๑๑๐๐๐๒๑๕ นางสาวสายป่าน สมบัติวงค์
๖๑๑๐๐๐๒๑๖ นางสาวกนกพร ชีวนําสกุล
๖๑๑๐๐๐๒๑๗ นายธนา ขิขุนทด
๖๑๑๐๐๐๒๑๘ นางสาวธนาภรณ์ ทับทิมทอง

๖๑๑๐๐๐๒๑๙ นายณภัทร โปษะยะบุตร
๖๑๑๐๐๐๒๒๐ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิรประภา บุสสกรุ
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๖๑๑๐๐๐๒๒๑ นางสาวมุกดา สุวรรณธนิกา
๖๑๑๐๐๐๒๒๒ นางสาวฐิติมา ขานหยู
๖๑๑๐๐๐๒๒๓ นางสาวกัณยาวีร์ แพนาค
๖๑๑๐๐๐๒๒๔ นางสาวณิชากร แสงโสดา
๖๑๑๐๐๐๒๒๕ นางสาวสุริษา สีชนะกุล
๖๑๑๐๐๐๒๒๖ นางสาวสิริพร เจริญรักษ์
๖๑๑๐๐๐๒๒๗ นางสาวชลธิชา นักฟ้อน
๖๑๑๐๐๐๒๒๘ นางสาวจิราภรณ์ แซ่อื้อ
๖๑๑๐๐๐๒๒๙ นางสาวเบญญทิพย์ อมประนาม
๖๑๑๐๐๐๒๓๐ นางสาวลัดดาวัลย์ จันตัน
๖๑๑๐๐๐๒๓๑ นางสาวธนิตา คณวิเศษ

- ๑๐ -

๖๑๑๐๐๐๒๓๑ นางสาวธนตา คุณวเศษ
๖๑๑๐๐๐๒๓๒ นางสาวมาชาริน ปาลาเลย์
๖๑๑๐๐๐๒๓๓ นายตนวรรต สุวรรณกนิษฐ์
๖๑๑๐๐๐๒๓๔ นางวนิดา ธนูสา
๖๑๑๐๐๐๒๓๕ นางสาวบุญญาภา ดีแสน
๖๑๑๐๐๐๒๓๖ นางสาวธรรศญา จินดาศิวนาถ
๖๑๑๐๐๐๒๓๗ นายชัชวาลย์ จันทราช
๖๑๑๐๐๐๒๓๘ นางสาวกัญจรัศ ดีสมุทร
๖๑๑๐๐๐๒๓๙ นางสาวพิชามญชุ์ สีขว่าง
๖๑๑๐๐๐๒๔๐ นางสาวณัฐกานต์ เสาฝ้ัน
๖๑๑๐๐๐๒๔๑ นางสาวจุฑารัตน์ ไชยเทพ
๖๑๑๐๐๐๒๔๒ นางสาวกอบกุล สระทองพลอย
๖๑๑๐๐๐๒๔๓ นายวสุรัตน์ รุ่งเรือง
๖๑๑๐๐๐๒๔๔ นางสาวอําภาพร ต้นทุน
๖๑๑๐๐๐๒๔๕ นางสาวสุดารัตน์ ตรีสงฆ์

๖๑๑๐๐๐๒๔๖ นางสาวสุดารัตน์ ไชยคงทอง
๖๑๑๐๐๐๒๔๗ นางสาวสุภา รักภูเสนุ ู
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๖๑๑๐๐๐๒๔๘ นางสาววิลาวัลย์ จันทบุบภา
๖๑๑๐๐๐๒๔๙ นางสาวสุพิชญา โภคา
๖๑๑๐๐๐๒๕๐ นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์
๖๑๑๐๐๐๒๕๑ นายวิทวัฒน์ เหล่าอัน
๖๑๑๐๐๐๒๕๒ นางสาวรวีวรรณ กล่ินหอม
๖๑๑๐๐๐๒๕๓ นางสาวพวงฤดี สุกใส
๖๑๑๐๐๐๒๕๔ นางสาวสุจิตรา คะโยธา
๖๑๑๐๐๐๒๕๕ นางสาวเกล็ดแก้ว โพธิบุบผา
๖๑๑๐๐๐๒๕๖ นางสาวเบญจลักษณ์ รักสัตย์
๖๑๑๐๐๐๒๕๗ นายวัชรภูมิ โรจนพร
๖๑๑๐๐๐๒๕๘ นางสาวรัชนีกร วงษ์มัแก้ว

- ๑๑ -

๖๑๑๐๐๐๒๕๘ นางสาวรชนกร วงษมแกว
๖๑๑๐๐๐๒๕๙ นางกมลนุช ตาอ้อน
๖๑๑๐๐๐๒๖๐ นางสาวพิไลพร พรหมจันทร์
๖๑๑๐๐๐๒๖๑ นางสาววรนาถ มาลาวัยจันทร์
๖๑๑๐๐๐๒๖๒ นางสาวธัญธิตา กิจสมดี
๖๑๑๐๐๐๒๖๓ นางสาวกรรณิกา แซ่โคว
๖๑๑๐๐๐๒๖๔ นางสาวภธิรา ปัญจหิรัญกุล
๖๑๑๐๐๐๒๖๕ นางสาวกัญณภัทร ด่านวิทยากุล
๖๑๑๐๐๐๒๖๖ นางสาวขวัญตา เนาว์นนท์
๖๑๑๐๐๐๒๖๗ นางสาวรัตพร อาจยาทา
๖๑๑๐๐๐๒๖๘ นางสาวอโรชา หนูเทพ
๖๑๑๐๐๐๒๖๙ นางสาวพรรณธิพา โพธิจักร
๖๑๑๐๐๐๒๗๐ นางเกศินี อุสาพรม
๖๑๑๐๐๐๒๗๑ นายศิริชัย สุวรรณชาติกุล
๖๑๑๐๐๐๒๗๒ นางสาวธนิดา โพธิ์สอาด

๖๑๑๐๐๐๒๗๓ นางสาวธิดารัตน์ อภัยกาวี
๖๑๑๐๐๐๒๗๔ นางสาวณิชภัทร นุใหมุ่
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๖๑๑๐๐๐๒๗๕ นางสาวธนวรรณ วรรธนะชีพ
๖๑๑๐๐๐๒๗๖ นางสาวรสสุคนธ์ มากรัตน์
๖๑๑๐๐๐๒๗๗ นางสาวกาญจนา ทาโล
๖๑๑๐๐๐๒๗๘ นางสาวอุทุมพร อุปสิทธิ์
๖๑๑๐๐๐๒๗๙ นางสาวภรณ์ทิพย์ หม้อแก้ว
๖๑๑๐๐๐๒๘๐ นางสุวิมล เพชรสัมฤทธิ์
๖๑๑๐๐๐๒๘๑ นายพีระศักดิ์ สิทธิรัตน์
๖๑๑๐๐๐๒๘๒ นายกรกช กันภัย
๖๑๑๐๐๐๒๘๓ นางสาวศิริวรรณ เพชรไชยา
๖๑๑๐๐๐๒๘๔ นางสาวลลิดา เจียมสุขุม
๖๑๑๐๐๐๒๘๕ นางสาวสปริญญา สทธิ

- ๑๒ -

๖๑๑๐๐๐๒๘๕ นางสาวสุปรญญา สุทธ
๖๑๑๐๐๐๒๘๖ นางสาวผุสดี แสวงเจริญ
๖๑๑๐๐๐๒๘๗ นางสาวอารีรัตน์ เพ็ญพันธ์นาค
๖๑๑๐๐๐๒๘๘ นางสาววรรณภา แก้วอินทร์ชัย
๖๑๑๐๐๐๒๘๙ นางสาวปวีณา ปัญญาภู
๖๑๑๐๐๐๒๙๐ นายสุพจน์ ภูพาน
๖๑๑๐๐๐๒๙๑ นางสาวจุฑามาศ นาคสีเหลือง
๖๑๑๐๐๐๒๙๒ นางสาวพิมรัตน์ แก้วภักดี
๖๑๑๐๐๐๒๙๓ นางสาวนัทธ์หทัย เถื่อนสุคนธ์
๖๑๑๐๐๐๒๙๔ นางสาวอรณัชชา อุไรเวศ
๖๑๑๐๐๐๒๙๕ นางมณีรัตน์ พงษ์ศรีรัตน์
๖๑๑๐๐๐๒๙๖ นางสาววรรณพร ฤทธิ์มหันต์
๖๑๑๐๐๐๒๙๗ นางสาวอรุณี ไชยวร
๖๑๑๐๐๐๒๙๘ นางสาวชุติมา ชะฎา
๖๑๑๐๐๐๒๙๙ นางสาวรัตนาวดี จันทโชติ

๖๑๑๐๐๐๓๐๐ นายชนันต์ญาต์ บุรี
๖๑๑๐๐๐๓๐๑ นางสาวณัฐชยา มงคลวงศ์วณิชฐ
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๖๑๑๐๐๐๓๐๒ นางสาวสุปรียา มณฑาทอง
๖๑๑๐๐๐๓๐๓ นางสาวฐิติมา สุระสังข์
๖๑๑๐๐๐๓๐๔ นางรุ่งทิวา ชุมประยูร
๖๑๑๐๐๐๓๐๕ นายณัฐพร วุฑฒิโกวิทย์
๖๑๑๐๐๐๓๐๖ นายนพพร ธํารงยุทธ
๖๑๑๐๐๐๓๐๗ นางสาวอภิชญา ภางาม
๖๑๑๐๐๐๓๐๘ นางจิตติมา พรมสมบัติ
๖๑๑๐๐๐๓๐๙ นางสาวสุพัชริน ขุนทิพย์
๖๑๑๐๐๐๓๑๐ นางสาวณิชารัศม์ ฉัตรธันยพงศ์
๖๑๑๐๐๐๓๑๑ นางสาวฑิตฐิตา ดีกุล
๖๑๑๐๐๐๓๑๒ นางสาววิสารัตน์ ใจเย็น

- ๑๓ -

๖๑๑๐๐๐๓๑๒ นางสาววสารตน ใจเยน
๖๑๑๐๐๐๓๑๓ นางสาวธมลวรรณ จินดา
๖๑๑๐๐๐๓๑๔ นายพงศธร ปราบพาล
๖๑๑๐๐๐๓๑๕ นางสาวปริญญา แดงชัย
๖๑๑๐๐๐๓๑๖ นางสาวปัทมน พันธ์มา
๖๑๑๐๐๐๓๑๗ นางสาวนวพรรณ สิทธิไตรย์
๖๑๑๐๐๐๓๑๘ นางสาวธิดารัตน์ กะทง
๖๑๑๐๐๐๓๑๙ นายยุทธนา หมูเทศ
๖๑๑๐๐๐๓๒๐ นางสาวภัทราวดี แจ้งหมื่นไวย
๖๑๑๐๐๐๓๒๑ นางสาวธิฌา แพ้ชัยภูมิ
๖๑๑๐๐๐๓๒๒ นางสาวเปมิกา งิ้วสุภา
๖๑๑๐๐๐๓๒๓ นางสาวชนาภา สายอนันต์
๖๑๑๐๐๐๓๒๔ นางนงนุช สิริจันทร์
๖๑๑๐๐๐๓๒๕ นายวชิระ สุธีพิเชฐภัณฑ์
๖๑๑๐๐๐๓๒๖ นางสาววัชรี ล้ิมไพบูลย์

๖๑๑๐๐๐๓๒๗ นางจันทิรา เต็งยะ
๖๑๑๐๐๐๓๒๘ นางสาวฐิตารีย์ อ่อนจันทร์ฐ
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๖๑๑๐๐๐๓๒๙ นางสาวรุ่งอรุณ เพ็ญเขียว
๖๑๑๐๐๐๓๓๐ นางรจเรศ กองคิด
๖๑๑๐๐๐๓๓๑ นางสาวอุไร อ้นทอง
๖๑๑๐๐๐๓๓๒ นางสาวรสสุคนธ์ เดชทุ่งคา
๖๑๑๐๐๐๓๓๓ นางสาวภัทรวรรณ วินิจฉัย
๖๑๑๐๐๐๓๓๔ นางสาววีรินทร์ เอี่ยมอ่อนศิริกุล
๖๑๑๐๐๐๓๓๕ นางสาวสวนีย์ ว่องไว
๖๑๑๐๐๐๓๓๖ นางสาวอมรรัตน์ จารุสิริมงคลชัย
๖๑๑๐๐๐๓๓๗ นางสาวสุภาวดี บัวหลวง
๖๑๑๐๐๐๓๓๘ นางสาวอารีรัตน์ โสชะรัมย์
๖๑๑๐๐๐๓๓๙ นางสาวศรัยวัลย์ สรรเพ็ชญ์

- ๑๔ -

๖๑๑๐๐๐๓๓๙ นางสาวศรยวลย สรรเพชญ
๖๑๑๐๐๐๓๔๐ นางสาวสุวิมล หงษ์ทอง
๖๑๑๐๐๐๓๔๑ นางสาวปทิตตา กองแพง
๖๑๑๐๐๐๓๔๒ นางรัชนี ไชยสิทธิ์
๖๑๑๐๐๐๓๔๓ นางสาวสุรางค์ ณ สงขลา
๖๑๑๐๐๐๓๔๔ นางสาวกุลิสรา นาคเจือทอง
๖๑๑๐๐๐๓๔๕ นางสาวดวงใจ ภู่พวง
๖๑๑๐๐๐๓๔๖ นางสาวสิริกร พงศ์กาสอ
๖๑๑๐๐๐๓๔๗ นายสมยศ กมล
๖๑๑๐๐๐๓๔๘ นายสุภานุ ปาปะตัง
๖๑๑๐๐๐๓๔๙ นางสาวเกวลิน เรือนนาค
๖๑๑๐๐๐๓๕๐ นายทศพร ทองอ่อน
๖๑๑๐๐๐๓๕๑ นายกฤษนันท์ ยอดแก้ว
๖๑๑๐๐๐๓๕๒ นางสาวฉวีวรรณ ทบด้าน
๖๑๑๐๐๐๓๕๓ นางสาวนุชนารถ โทระพันธ์

๖๑๑๐๐๐๓๕๔ นางสาวสุภัค แห้วเพ็ชร
๖๑๑๐๐๐๓๕๕ นางสาวสุพัฒรา เกษรบัวุ
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๖๑๑๐๐๐๓๕๖ นางสาวรมิดา พิมพ์ต่อ
๖๑๑๐๐๐๓๕๗ นางสาวบัวทิพย์ สันเทพ
๖๑๑๐๐๐๓๕๘ นางสาวศรีสุดา บุญสิงห์
๖๑๑๐๐๐๓๕๙ นางสาวปาริฉัตร อุ่นนาแซง
๖๑๑๐๐๐๓๖๐ นางสาวญาณิศรา อู่ประสิทธิ์วงศ์
๖๑๑๐๐๐๓๖๑ นางสาวสมพร วงศ์ขันคํา
๖๑๑๐๐๐๓๖๒ นางสาวสุธีกาญจน์ ต้นสี
๖๑๑๐๐๐๓๖๓ นายชวนัท ตรีพลอักษร
๖๑๑๐๐๐๓๖๔ นายธีรุตม์ คงฤทธิ์
๖๑๑๐๐๐๓๖๕ นางสาวเพ็ญศรี ส่งแสง
๖๑๑๐๐๐๓๖๖ นางสาวอาภัสรา วงศ์นวน

- ๑๕ -

๖๑๑๐๐๐๓๖๖ นางสาวอาภสรา วงศนวน
๖๑๑๐๐๐๓๖๗ นางกิติรัตน์ ซังธาดา
๖๑๑๐๐๐๓๖๘ นางสาวมลฤดี ขวัญมั่น
๖๑๑๐๐๐๓๖๙ นางกฤษณา โฉมสุข
๖๑๑๐๐๐๓๗๐ นางสาวเกศิณี นิลประยูร
๖๑๑๐๐๐๓๗๑ นางกรรณิการ์ อยู่อินทร์
๖๑๑๐๐๐๓๗๒ นางสาวรัชนี เกื้องาม
๖๑๑๐๐๐๓๗๓ นางสาวศิวรัตน์ พลพันธ์
๖๑๑๐๐๐๓๗๔ นางปริณดา คลาดแคล้ว
๖๑๑๐๐๐๓๗๕ นางซารีปะห์ ประเสริฐดํา
๖๑๑๐๐๐๓๗๖ นายวีระพงษ์ วงษ์วิชา
๖๑๑๐๐๐๓๗๗ นางสาวโสภา มะลิแย้ม
๖๑๑๐๐๐๓๗๘ นายโกมุท กิตติสุวัฒน์
๖๑๑๐๐๐๓๗๙ นางสาวกัณทิมา ใจไวย์
๖๑๑๐๐๐๓๘๐ นายตะลันต์ เล้ียงรักษา

๖๑๑๐๐๐๓๘๑ นายกฤษวัชร ทองเอก
๖๑๑๐๐๐๓๘๒ นายสิทธิชัย ภักดีเตล็บ
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๖๑๑๐๐๐๓๘๓ นางสาวรติภรณ์ โถปิก
๖๑๑๐๐๐๓๘๔ นางสาวนิภา เชยรัมย์
๖๑๑๐๐๐๓๘๕ นางสาวปณัฎฐา มหาแก้ว
๖๑๑๐๐๐๓๘๖ นางสาวพัชรา เกตุเลขา
๖๑๑๐๐๐๓๘๗ นางสาวพัชรินทร์ วิญญาณ
๖๑๑๐๐๐๓๘๘ นางอารีรักษ์ ทองคํา
๖๑๑๐๐๐๓๘๙ นางสาวเบญญทิพย์ มะลิวัลย์
๖๑๑๐๐๐๓๙๐ นายธนดล ตันติวัฒน์
๖๑๑๐๐๐๓๙๑ นางสาวสุภารัตน์ มะลิซอ
๖๑๑๐๐๐๓๙๒ นางสาววาสนา พานสายตา
๖๑๑๐๐๐๓๙๓ นายจตรพงษ์ ทิพย์สมบัติ

- ๑๖ -

๖๑๑๐๐๐๓๙๓ นายจตุรพงษ ทพยสมบต
๖๑๑๐๐๐๓๙๔ นางสาวรสรินทร์ จิตรานนท์
๖๑๑๐๐๐๓๙๕ นางสาวกอบกุล ต๊ะปะแสง
๖๑๑๐๐๐๓๙๖ นางสาวชนาภัทร เทศปลื้ม
๖๑๑๐๐๐๓๙๗ นายศาศวัต เครือมณ๊
๖๑๑๐๐๐๓๙๘ นางสาวชุติมณฑน์ พัฒนคุณางกูร
๖๑๑๐๐๐๓๙๙ นางสาวทยาทร ไชย์แสง
๖๑๑๐๐๐๔๐๐ นางสาวสุปราณี วันทา
๖๑๑๐๐๐๔๐๑ นางสาวนาตยา ดุริยะหิรัญ
๖๑๑๐๐๐๔๐๒ นางสาวนุชรี ขอบทอง
๖๑๑๐๐๐๔๐๓ นางสาวเกตุศินี ประกอบ
๖๑๑๐๐๐๔๐๔ นางสาวจรีพร อินทรเกตุ
๖๑๑๐๐๐๔๐๕ นางสาวประภาวดี ตันเต
๖๑๑๐๐๐๔๐๖ นางสาวพจนี พิพัฒนกุล
๖๑๑๐๐๐๔๐๗ นางสาวมนธนจิตร ไร่สงัด

๖๑๑๐๐๐๔๐๘ นางสาวรังษิยา จันทิมา
๖๑๑๐๐๐๔๐๙ นางสาวสุธามาศ ชลินทรวัฒน์ุ
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๖๑๑๐๐๐๔๑๐ นางสาวเอกอนงค์ รัตนอุดมพิสุทธิ์
๖๑๑๐๐๐๔๑๑ นางสาวพรปวีณ์ ชมวงษ์
๖๑๑๐๐๐๔๑๒ นางสาวชนากานต์ คําเมรี
๖๑๑๐๐๐๔๑๓ นางสาวนโมฬี เน่งเทียน

- ๑๗ -
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๖๑๒๐๐๐๐๐๑ นางสาวนันท์นภัส แท่นทอง

๖๑๒๐๐๐๐๐๒ นายวัชระ กองทองนอก

๖๑๒๐๐๐๐๐๓ นายมิณฑิตา ไชยานนท์

๖๑๒๐๐๐๐๐๔ นางสาวเกศณี ดําดี

๖๑๒๐๐๐๐๐๕ นางสาวธารนที ทองมี

๖๑๒๐๐๐๐๐๖ นางสาวกัญญา บุญมี

๖๑๒๐๐๐๐๐๗ นางสาวสุธาสินี วิปุลัมภ์

๖๑๒๐๐๐๐๐๘ นายพงศธร แสงเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์  ลงวันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

                        ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๖๑๒๐๐๐๐๐๘ นายพงศธร แสงเงน

๖๑๒๐๐๐๐๐๙ นางสาวเสาวภา สาลีโภชน์

๖๑๒๐๐๐๐๑๐ นางสาวพิมพ์ตะวัน ชัยสิทธิ์

๖๑๒๐๐๐๐๑๑ นายสิชล มีศรี

๖๑๒๐๐๐๐๑๒ นางสาวลัดดาวัลย์ ปันสุข

๖๑๒๐๐๐๐๑๓ นางสาวชุติมา คงรอด

๖๑๒๐๐๐๐๑๔ นางสาวจิตราพร ไพศาลเสถียรวงศ์

๖๑๒๐๐๐๐๑๕ นางสาวอุไรวรรณ เรืองศรี

๖๑๒๐๐๐๐๑๖ นางสาวสุชาดา พรมเมือง

๖๑๒๐๐๐๐๑๗ นางสาวศรินรัตน์ ขจรศรี

๖๑๒๐๐๐๐๑๘ นางสาวกุสุมา ไชมะโย

๖๑๒๐๐๐๐๑๙ นายธีรเกียรติ ตันอุตม์

๖๑๒๐๐๐๐๒๐ นางสาวเบญจวรรณ ยะก๋อน

๖๑๒๐๐๐๐๒๑ นางสาวนภัสสรณ์ ละลี

๖๑๒๐๐๐๐๒๒ นางสาวเพ็ญนภา จันทร์ช่วย
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๖๑๒๐๐๐๐๒๓ นางสาวกันต์ญาณิฏฐ์ บุญชู

๖๑๒๐๐๐๐๒๔ นางสาวปทุมมา จันโท

๖๑๒๐๐๐๐๒๕ นางสาววิรากานต์ อาจสูงเนิน

๖๑๒๐๐๐๐๒๖ นางสาวฐิติชยา ข้ามส่ี

๖๑๒๐๐๐๐๒๗ นางสาวสุไรดา หาเซ็ง

๖๑๒๐๐๐๐๒๘ นางสาวแพรประภา โซรัมย์

๖๑๒๐๐๐๐๒๙ นางสาวสุภัทรา พุ่มพวง

๖๑๒๐๐๐๐๓๐ นางสาวณัฐญาณี มงคลทรง

๖๑๒๐๐๐๐๓๑ นางสาวศุภรา ศรีสิริรัตนากร

๒ ๒ ิ

- ๒ -

๖๑๒๐๐๐๐๓๒ นางสาวบุณฑริก ครุฑมาก

๖๑๒๐๐๐๐๓๓ นางสาวจุฑาลักษณ์ ฟูสุวรรณ

๖๑๒๐๐๐๐๓๔ นางสาวธัญญลักษ์ จิตอํามาตย์

๖๑๒๐๐๐๐๓๕ นายปฏิภาณ ปุ้นตันทอง

๖๑๒๐๐๐๐๓๖ นางสาวชลันดา จันทร์เนียม

๖๑๒๐๐๐๐๓๗ นางสาวบุษรา แสงพิชัย

๖๑๒๐๐๐๐๓๘ นายภราดร อมรพิสิทธิ์

๖๑๒๐๐๐๐๓๙ นางสาววีระพันธ์ วรรณะ

๖๑๒๐๐๐๐๔๐ นางสาวนิชชิมา มั่นคง

๖๑๒๐๐๐๐๔๑ นางสาวประภาพร ทองมา

๖๑๒๐๐๐๐๔๒ นางสาวพัชนิดา พงษ์พจนารถ

๖๑๒๐๐๐๐๔๓ นางสาวพัชราวรรณ ชัยโยง

๖๑๒๐๐๐๐๔๔ นางสาวทัตชญา สุดสาย

๖๑๒๐๐๐๐๔๕ นางสาวจิตติมา จิณาวัลย์

๖๑๒๐๐๐๐๔๖ นางสาวนฐัศรัณย์ สินทองฐ
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๖๑๒๐๐๐๐๔๗ นางสาวนริศรา เครือนวพันธุ์

๖๑๒๐๐๐๐๔๘ นางสาวเยาวภา ชาวยศ

๖๑๒๐๐๐๐๔๙ นางสาวเกศริน คําควร

๖๑๒๐๐๐๐๕๐ นางสาวสุนันทา ดาดก

๖๑๒๐๐๐๐๕๑ นางสาวฐิติพร ศรีเงินทรัพย์

๖๑๒๐๐๐๐๕๒ นางสาวดวงฤทัย สะอาด

๖๑๒๐๐๐๐๕๓ นางสาวสายชล เอ่ียมปาน

๖๑๒๐๐๐๐๕๔ นางสาวณัฐกฤตา สํานักพงษ์

๖๑๒๐๐๐๐๕๕ นายเอกอัมรินทร์ บุญภู่

๒ ป ิ

- ๓ -

๖๑๒๐๐๐๐๕๖ นางสาวเปมิกา มวลทอง

๖๑๒๐๐๐๐๕๗ นางสาวอัจชราพร มุ่งหมาย

๖๑๒๐๐๐๐๕๘ นางสาวดาวรุ่ง กาดสันเทียะ

๖๑๒๐๐๐๐๕๙ นางสาวกรรณิกา สุมารสิงห์

๖๑๒๐๐๐๐๖๐ นางสาววาสิตา อ่อนในชาติ

๖๑๒๐๐๐๐๖๑ นางสาวนัฐชญา ไม้เกตุ

๖๑๒๐๐๐๐๖๒ นางสาวปทิดา ทําพิทักษ์

๖๑๒๐๐๐๐๖๓ นายณัฏฐ์ฐากูร บูรณกูล

๖๑๒๐๐๐๐๖๔ นางสาวจันทร์ทิพย์ ทองก้อน

๖๑๒๐๐๐๐๖๕ นางสาวปราณี ศรีคุณแสน

๖๑๒๐๐๐๐๖๖ นางสาวสุทธิดา ทองถนอม

๖๑๒๐๐๐๐๖๗ นางสาวสุนีย์ พงษ์วิเศษ

๖๑๒๐๐๐๐๖๘ นางสาวมนัสสินี สัญจร

๖๑๒๐๐๐๐๖๙ นางสาวปานตะวัน มีตาบุญ

๖๑๒๐๐๐๐๗๐ นางสาวสุภารัตน์ อุดคําเท่ียงุ ุ
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๖๑๒๐๐๐๐๗๑ นางสาวโสรญา สระทองพูน

๖๑๒๐๐๐๐๗๒ นางสาวสิริกร หอเจริญ

๖๑๒๐๐๐๐๗๓ นางสาวกรวรรณ ดวงสาร

๖๑๒๐๐๐๐๗๔ นางสาวอุมารินทร์ อาจแก้ว

๖๑๒๐๐๐๐๗๕ นางสาวเกสร เด็ดแก้ว

๖๑๒๐๐๐๐๗๖ นางสาวกร ศศิธร

๖๑๒๐๐๐๐๗๗ นายสมชาติ กิจมานะ

๖๑๒๐๐๐๐๗๘ นางสาวสโรชา เถาเอี่ยม

๖๑๒๐๐๐๐๗๙ นายวิเชียร ผกาแก้ว

๒ ิ ํ โ

- ๔ -

๖๑๒๐๐๐๐๘๐ นางสาวเจนจิฬา ขําโคกสูง

๖๑๒๐๐๐๐๘๑ นางสาวนัดดา ดาวฤกษ์ภูมิชัย

๖๑๒๐๐๐๐๘๒ นางสาวสุวรา กุลนิษฐา

๖๑๒๐๐๐๐๘๓ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทรัตน์

๖๑๒๐๐๐๐๘๔ นางสาวชลธิชา ใจเพียร

๖๑๒๐๐๐๐๘๕ นางสาวโสรยา ตามา

๖๑๒๐๐๐๐๘๖ นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม

๖๑๒๐๐๐๐๘๗ นางสาวรัตธิกา โพชม

๖๑๒๐๐๐๐๘๘ นางสาวทิพากร ฉิมฉันท์

๖๑๒๐๐๐๐๘๙ นางสาวอรทัย สุคันธรัตน์

๖๑๒๐๐๐๐๙๐ นางสาวทิพย์สุดา ไกรวัน

๖๑๒๐๐๐๐๙๑ ว่าท่ี ร.ต.หญิง แก้วใจ สุกรี

๖๑๒๐๐๐๐๙๒ นางสาวสุภาษิต ฉิมบุรี

๖๑๒๐๐๐๐๙๓ นางสาวศุภนิดา ประเสริฐ

๖๑๒๐๐๐๐๙๔ นางสาวมีนา เลาะหมัดจิตร
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๖๑๒๐๐๐๐๙๕ นางสาวสุรีภรณ์ บุญจัง

๖๑๒๐๐๐๐๙๖ นางสาวอรชร อ่อนนางาม

๖๑๒๐๐๐๐๙๗ นางสาวศิริกร เล่ือนสกุล

๖๑๒๐๐๐๐๙๘ นางสาวณฐมน ทองจันทา

๖๑๒๐๐๐๐๙๙ นางสาววราภรณ์ กระตุดนาค

๖๑๒๐๐๐๑๐๐ นางสาวปรารถนา เกมสูงเนิน

๖๑๒๐๐๐๑๐๑ นางสาวจิราพร เพชรรัตน์

๖๑๒๐๐๐๑๐๒ นางสาวมุธิตา ด้วงดี

๖๑๒๐๐๐๑๐๓ นางสาวภัทรีพร เดโชศาสตร์

๒ ี ์ ๊ ิ๊

- ๕ -

๖๑๒๐๐๐๑๐๔ นางสาวเสาวนีย์ ต๊ะติบ

๖๑๒๐๐๐๑๐๕ นางสาววนิดา สงวนทรัพย์

๖๑๒๐๐๐๑๐๖ นางสาวกชกร เปล่ียนสมัย

๖๑๒๐๐๐๑๐๗ นางสาววัชรีวรรณ ใจแก้ว

๖๑๒๐๐๐๑๐๘ นางสาวจีราภา สุปัชชา

๖๑๒๐๐๐๑๐๙ นางสาวบุษกร เถาวัลย์

๖๑๒๐๐๐๑๑๐ นางสาวศิริทิพย์ คําปลิว

๖๑๒๐๐๐๑๑๑ นายณัฐชนันท์ แย้มมะพลับ

๖๑๒๐๐๐๑๑๒ นางสาววรินทิพย์ ศรียอด

๖๑๒๐๐๐๑๑๓ นางสาวชีวาพร พุกราชวงศ์

๖๑๒๐๐๐๑๑๔ นางสาวชารียา สุวิจิตร

๖๑๒๐๐๐๑๑๕ นางสาวกนกวรรณ ปัญญาปิน

๖๑๒๐๐๐๑๑๖ นางอัญชิษฐา ลามคํา

๖๑๒๐๐๐๑๑๗ นางสาววิกานดา ใจคําต๋า

๖๑๒๐๐๐๑๑๘ นายสุชาติ เอี่ยมโอษฐ์ุ ฐ
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๖๑๒๐๐๐๑๑๙ นางสาวมนัญชยา มีไชยโย

๖๑๒๐๐๐๑๒๐ นางเรณู เชื้อเตจ๊ะ

๖๑๒๐๐๐๑๒๑ นางสาววรกุล ศรีสดใส

๖๑๒๐๐๐๑๒๒ นางสาววิมลยา ศรีหะ

๖๑๒๐๐๐๑๒๓ นางสาวกาญจนา จันทรู

๖๑๒๐๐๐๑๒๔ นางสาวสุภัทรา สอนทวี

๖๑๒๐๐๐๑๒๕ นางสาวจินตนา สินโพธิ์

๖๑๒๐๐๐๑๒๖ นางสาวลดาพร เอกจันทึก

๖๑๒๐๐๐๑๒๗ นางสาวพิชญ์ชานันท์ แก้ววิไล

๒ ๒

- ๖ -

๖๑๒๐๐๐๑๒๘ นางสาวเบญจมาศ เสาวกุล

๖๑๒๐๐๐๑๒๙ นางสาวอัญชลี มังคลาด

๖๑๒๐๐๐๑๓๐ นางสาวสิริพัชญ์ ด่างเหลา

๖๑๒๐๐๐๑๓๑ นางสาวเบญจวรรณ หิ้นเจ็ก

๖๑๒๐๐๐๑๓๒ นางสาวปนัดดา สามดี

๖๑๒๐๐๐๑๓๓ นางสาวพรธิชา คงเพียรธรรม

๖๑๒๐๐๐๑๓๔ นางสาวพลอยเศรษฐี เสลานอก

๖๑๒๐๐๐๑๓๕ นางสาวกรณิกา ตาปวง

๖๑๒๐๐๐๑๓๖ นางสาวลําไพร วงศ์แก้ว

๖๑๒๐๐๐๑๓๗ นางสาวโชติกา มหาวรรณ์

๖๑๒๐๐๐๑๓๘ นางสาวชลธิชา ม่วงทอง

๖๑๒๐๐๐๑๓๙ นางสาวกาญจนา โบดขุนทด

๖๑๒๐๐๐๑๔๐ นางสาวสุภรณ์ แสงชีวงษ์

๖๑๒๐๐๐๑๔๑ นางสาวเพ็ญนภา จันทร์หนิ้ว

๖๑๒๐๐๐๑๔๒ นางสาวปานขวัญ ตันตานนท์ญ
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๖๑๒๐๐๐๑๔๓ นางสาวฝนทิพย์ พรเพ็งรัตน์

๖๑๒๐๐๐๑๔๔ นางสาวณกฤตสมญ คุณาวุฒิ

๖๑๒๐๐๐๑๔๕ นางสาวเจนจิรา โพธิ์ทิพย์

๖๑๒๐๐๐๑๔๖ นางสาวพอหทัย ชัยเวช

๖๑๒๐๐๐๑๔๗ นางสาวเขมิกา เมธาศุภกุล

๖๑๒๐๐๐๑๔๘ นางสาวขวัญฤดี วรังอาจ

๖๑๒๐๐๐๑๔๙ นางสาวณิชกานต์ อุทธโยธา

๖๑๒๐๐๐๑๕๐ นางธิดารัตน์ หลังปูเต๊ะ

๖๑๒๐๐๐๑๕๑ นายอดิเทพ พลอยเพ็ชร์

๖ ๒ ๕๒ นางสาวลีลาวดี ปร มวล

- ๗ -

๖๑๒๐๐๐๑๕๒ นางสาวลีลาวดี ประมวล

๖๑๒๐๐๐๑๕๓ นางสาวธัญภา เซ็นสาส์น

๖๑๒๐๐๐๑๕๔ นางสาวเพชรรัตน์ อริยะวงศ์

๖๑๒๐๐๐๑๕๕ นางรัตติกาล ศรีภาชน์

๖๑๒๐๐๐๑๕๖ นางสาววาสนา ปลีฟัก

๖๑๒๐๐๐๑๕๗ นางสาวปัทมพร สงค์ปาน

๖๑๒๐๐๐๑๕๘ นายจักริน วิฆณะวรากุล

๖๑๒๐๐๐๑๕๙ นางสาวนลินรัตน์ บุญประโคมชนกุล

๖๑๒๐๐๐๑๖๐ นางสาวเกศรินทร์ ปานณรงค์

๖๑๒๐๐๐๑๖๑ นางสาวอมรรัตน์ อุทโท

๖๑๒๐๐๐๑๖๒ นางสาวสุพิชฌา พวงแก้ว

๖๑๒๐๐๐๑๖๓ นางสาวพรรณวิไล สะราคํา

๖๑๒๐๐๐๑๖๔ นางสาวพลอยไพลิน วัฒนาวงศ์เพญ

๖๑๒๐๐๐๑๖๕ นางสาวอัจฉริยา วารีชล

๖๑๒๐๐๐๑๖๖ นายสมทรัพย์ บุญประจําุญ
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๖๑๒๐๐๐๑๖๗ นางสาวสุนิตรา กัณหา

๖๑๒๐๐๐๑๖๘ นางสาวฐานิศวร์ ภักดีรัฐโรจน์

๖๑๒๐๐๐๑๖๙ นางสาวจิรารักษ์ โม้อุ้ย

๖๑๒๐๐๐๑๗๐ นายจีระสิทธิ์ กองอ่อนศรี

๖๑๒๐๐๐๑๗๑ นางสาวณัฐวรา ศรีวิชัย

๖๑๒๐๐๐๑๗๒ นางสาวปิยวดี มะโนธรรม

๖๑๒๐๐๐๑๗๓ นางสาวธัญวรัตม์ แสงหิรัญ

๖๑๒๐๐๐๑๗๔ นางสาวจันทร์จิรา ญาณะเหล็ก

๖๑๒๐๐๐๑๗๕ นางสาวพรสุดา โพธิ์เมือง

๒ ิ

- ๘ -

๖๑๒๐๐๐๑๗๖ นางสาวสิตา ผลสุวรรณ

๖๑๒๐๐๐๑๗๗ นางสาวสุกัญญา ปรีชาชัยพันธ์

๖๑๒๐๐๐๑๗๘ นางสาวอุบล อุภัยพรม

๖๑๒๐๐๐๑๗๙ นางสาวอรวรรณ นิยันตัง

๖๑๒๐๐๐๑๘๐ นางสาววรรณิศา ต๊ะตา
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๖๑๓๐๐๐๐๐๑ นายบรรดาล ศิริโสภา

๖๑๓๐๐๐๐๐๒ นายอภิชัย กีรติอุณห์

๖๑๓๐๐๐๐๐๓ นายณัฐพล ขยัก

๖๑๓๐๐๐๐๐๔ นายเสกสรรค์ หอมนวล

๖๑๓๐๐๐๐๐๕ นายณัฐพล สุวรรณพิงคา

๖๑๓๐๐๐๐๐๖ นายอํานาจ ศิลป์สุวรรณ

๖๑๓๐๐๐๐๐๗ นายศุภณัฐ สุดแดน

๖๑๓๐๐๐๐๐๘ นายสรวีย์ คําสะอาด

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์  ลงวันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

                        ในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

๖๑๓๐๐๐๐๐๘ นายสรวย คาสะอาด

๖๑๓๐๐๐๐๐๙ นายจักรกฤษณ์ พระลับรักษา

๖๑๓๐๐๐๐๑๐ นายจิรศักดิ์ พรมมินทร์

๖๑๓๐๐๐๐๑๑ นายอดิศร สายแก้ว

๖๑๓๐๐๐๐๑๒ นายศิษฏ์ แก่นทอง

๖๑๓๐๐๐๐๑๓ นายอุดร พลชารี

๖๑๓๐๐๐๐๑๔ นายวรพงษ์ สังข์มุรินทร์

๖๑๓๐๐๐๐๑๕ นายพันรพ สุดเทวา

๖๑๓๐๐๐๐๑๖ นายอภิชาติ ช้างกลาง

๖๑๓๐๐๐๐๑๗ นายเฉลิมเกียรติ์ ฤกรักษณี

๖๑๓๐๐๐๐๑๘ นายศราวุฒิ ทองสงค์

๖๑๓๐๐๐๐๑๙ นายสุทธิศักดิ์ ทิมพูล

๖๑๓๐๐๐๐๒๐ นางสาวเจนจิรา เสียนอุ่น

๖๑๓๐๐๐๐๒๑ นายกานต์ เรือนตื้อ

๖๑๓๐๐๐๐๒๒ นายจเร บุญงาม
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๖๑๓๐๐๐๐๒๓ นายสมนึก สิทธิ์ภักดี

๖๑๓๐๐๐๐๒๔ นายประสาน พิมพ์ใหญ่

๖๑๓๐๐๐๐๒๕ จ่าอากาศเอกเจนณรงค์ คมนัย

๖๑๓๐๐๐๐๒๖ นายสมพงษ์ แก้วเกตุ

๖๑๓๐๐๐๐๒๗ นายสายยัณต์ ยางเย่ียม

๖๑๓๐๐๐๐๒๘ นายอรรคพงษ์ บุญชีพ

๖๑๓๐๐๐๐๒๙ นายวีระ หลักหาญ

๖๑๓๐๐๐๐๓๐ นายชัยณรงค์ หลวงต่างใจ

๖๑๓๐๐๐๐๓๑ นายบัญชา มะโน

๒ ิ ั ป ั

- ๒ -

๖๑๓๐๐๐๐๓๒ สิบเอกวัชรพล ปะสาวะนัง

๖๑๓๐๐๐๐๓๓ นายภราดร ฉางทรัพย์

๖๑๓๐๐๐๐๓๔ นายณรงค์ฤทธิ์ เกิดอุลิต

๖๑๓๐๐๐๐๓๕ นายสมเกียรติ เมืองนิล

๖๑๓๐๐๐๐๓๖ นายสิทธิพล โภคา

๖๑๓๐๐๐๐๓๗ นายเฉลิมวุฒิ อยู่โต

๖๑๓๐๐๐๐๓๘ นายสุริยัน พลายด้วง

๖๑๓๐๐๐๐๓๙ นายสมบัท พุ่มประดล

๖๑๓๐๐๐๐๔๐ นายยุทธนา ปรีชายุทธ

๖๑๓๐๐๐๐๔๑ นายวัชรพร เจริญศร

๖๑๓๐๐๐๐๔๒ นายอานุภาพ ตั๋นเมือง

๖๑๓๐๐๐๐๔๓ นายไพฑูรย์ บุญรักษ์

๖๑๓๐๐๐๐๔๔ นายนันทชัย พรหมปาน

๖๑๓๐๐๐๐๔๕ นายชัยรัตน์ แก้วจันทร์

๖๑๓๐๐๐๐๔๖ นายธนภัทร วงค์กันทะ
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๖๑๓๐๐๐๐๔๗ นายสหรัฐ วรรณโนมัย

๖๑๓๐๐๐๐๔๘ นายสมัคร แสนศรี

๖๑๓๐๐๐๐๔๙ นายวันชาติ ชัยสิงห์เหนือ

๖๑๓๐๐๐๐๕๐ นายธีรศักดิ์ แพรกนันเธอ

๖๑๓๐๐๐๐๕๑ นายธนายุทธ ธนานันท์

๖๑๓๐๐๐๐๕๒ นายพรชัย จงมีความสุข

๖๑๓๐๐๐๐๕๓ นายธีรพงษ์ พูลชนะ

๖๑๓๐๐๐๐๕๔ นายสมชัย อุทธา

๖๑๓๐๐๐๐๕๕ นายกิติพงษ์ ฟองต๋า

- ๓ -

๖๑๓๐๐๐๐๕๖ นายมานะ เมาจา

๖๑๓๐๐๐๐๕๗ นายอรรถพล หมื่นทุม

๖๑๓๐๐๐๐๕๘ นายฐิติพันธ์ สมบัติคํา

๖๑๓๐๐๐๐๕๙ นายศักดา เม้ยขันหมาก

๖๑๓๐๐๐๐๖๐ นายอํานาจ นาควิจิตร

๖๑๓๐๐๐๐๖๑ นายวิสิทธิ์ ฤทธิ์ประวัติ

๖๑๓๐๐๐๐๖๒ นายสาธิต อิงจํานง

๖๑๓๐๐๐๐๖๓ ว่าท่ีร้อยตรีนวรต คงฉ้ง

๖๑๓๐๐๐๐๖๔ นายอานนท์ ลานนท์

๖๑๓๐๐๐๐๖๕ นายธนาธิป สุวรรณพัฒน์

๖๑๓๐๐๐๐๖๖ นายพิสิฏฐ์ พุทธปฏิโมกข์

๖๑๓๐๐๐๐๖๗ นายนัฐภูมิ เจตะภัย

๖๑๓๐๐๐๐๖๘ นายจรัญ มหาพ่วง

๖๑๓๐๐๐๐๖๙ นายวัชรพงษ์ พุ่มเกิด

๖๑๓๐๐๐๐๗๐ นายสนธญา สนิทชนญ
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๖๑๓๐๐๐๐๗๑ นายทวีศักดิ์ พันธุ์เพ่ิม

๖๑๓๐๐๐๐๗๒ ว่าท่ีเรือตรีสําฤทธิ์ สันตะพันธ์

๖๑๓๐๐๐๐๗๓ นายพีรพงษ์ วงศ์สมศรี

๖๑๓๐๐๐๐๗๔ นายวิชญะ ศรีเอี่ยม

๖๑๓๐๐๐๐๗๕ นายทนงศักดิ์ เสือสุด

๖๑๓๐๐๐๐๗๖ นายนพดล หนูสิงห์

๖๑๓๐๐๐๐๗๗ นายวิเชตน์ ปะนัดตัง

๖๑๓๐๐๐๐๗๘ นายธนพล แสงจันทร์

๖๑๓๐๐๐๐๗๙ นายณัฐฐากร พิริยะกุล

ั ์ ี

- ๔ -

๖๑๓๐๐๐๐๘๐ นายสุทัศน์ อุดศรี

๖๑๓๐๐๐๐๘๑ นายบัณฑิต มันปาฏิ

๖๑๓๐๐๐๐๘๒ นายณัฐพล ฉิมนอก

๖๑๓๐๐๐๐๘๓ นายสุรชัย ศรชัย

๖๑๓๐๐๐๐๘๔ นายยุททธภูมิ รามศิริ

๖๑๓๐๐๐๐๘๕ นายอธิพงษ์ บัวทอง

๖๑๓๐๐๐๐๘๖ นายนฤเบศร์ ขาวขํา

๖๑๓๐๐๐๐๘๗ นายศักดา พรมทองดี

๖๑๓๐๐๐๐๘๘ นายชัยพร โพธิ์คําฉาย

๖๑๓๐๐๐๐๘๙ นายศิริชัย ชูชม

๖๑๓๐๐๐๐๙๐ นายอภิชาติ โนนน้อย

๖๑๓๐๐๐๐๙๑ นายเจษฏา ธนพิทักษ์

๖๑๓๐๐๐๐๙๒ นายชัชวาล ลุนพุฒ

๖๑๓๐๐๐๐๙๓ นายโกวิท ไชยงาม

๖๑๓๐๐๐๐๙๔ นายณัฐพล เฉวียงวาศฐ
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๖๑๓๐๐๐๐๙๕ นายศตวรรษ วังชํานาญ

๖๑๓๐๐๐๐๙๖ นางสาวกาญจนา สีโอ

๖๑๓๐๐๐๐๙๗ นายสาธิต อ้าวเจริญ

๖๑๓๐๐๐๐๙๘ นายเอกชัย อันชูฤทธิ์

๖๑๓๐๐๐๐๙๙ นายนพกรณ์ เหล่าสิม

๖๑๓๐๐๐๑๐๐ นายพีรพงศ์ เนตรภู่

๖๑๓๐๐๐๑๐๑ นายวิทยา ภาวะดี

๖๑๓๐๐๐๑๐๒ นายเขมราฎร์ สายวงค์

๖๑๓๐๐๐๑๐๓ นายสุรศักดิ์ ธรรมประสิทธิ์

ิ ั ํ

- ๕ -

๖๑๓๐๐๐๑๐๔ นายวินัย นําผล

๖๑๓๐๐๐๑๐๕ นายสุพศิน เชื้อวงษ์
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๖๑๔๐๐๐๐๐๑ นายธนภัทร อ่อนท้วม

๖๑๔๐๐๐๐๐๒ นายสุประวัติ เภสัชชา

๖๑๔๐๐๐๐๐๓ นายเลอพงษ์ ดวงแสง

๖๑๔๐๐๐๐๐๔ นายโชติสมบัติ สุขคง

๖๑๔๐๐๐๐๐๕ นางสาวปณิชา กล่ินจันทร์

๖๑๔๐๐๐๐๐๖ นางสาวศรัญญา พิณเนียม

๖๑๔๐๐๐๐๐๗ นางสาวสริณญา ทิพรัตน์

๖๑๔๐๐๐๐๐๘ นายโกศล พริ้งปรานอม

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์  ลงวันท่ี   ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

                        ในตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

๖๑๔๐๐๐๐๐๘ นายโกศล พรงปรานอม

๖๑๔๐๐๐๐๐๙ นางสาวกมลลักษณ์ งามขํา

๖๑๔๐๐๐๐๑๐ นายวสันต์ มาชัยภูมิ

๖๑๔๐๐๐๐๑๑ นางสาววิรัลพัชร กรชญา

๖๑๔๐๐๐๐๑๒ นางสาวเนตรนภา แสนปล้ืม

๖๑๔๐๐๐๐๑๓ นางสาววาสนา เอมโอฐ

๖๑๔๐๐๐๐๑๔ นายชญานิน นิลสุขุม

๖๑๔๐๐๐๐๑๕ นายนภดล สุขทรัพย์

๖๑๔๐๐๐๐๑๖ นางสาวสาคร สมศิริ

๖๑๔๐๐๐๐๑๗ นายปัญญา กมล

๖๑๔๐๐๐๐๑๘ นายณฐกร กรีเวช

๖๑๔๐๐๐๐๑๙ นายศตวรรษ อ่อมแก้ว

๖๑๔๐๐๐๐๒๐ นายนรากร กันทะวงศ์

๖๑๔๐๐๐๐๒๑ นายนิรันดร์ ยานะ

๖๑๔๐๐๐๐๒๒ นายวรพัทธ์ กิตติ์ธนกาญจน์
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๖๑๔๐๐๐๐๒๓ นายศุภกฤต สุขกะใจ
๖๑๔๐๐๐๐๒๔ นางสาวจีระดา เสนานุช
๖๑๔๐๐๐๐๒๕ นายดํารงชัย ทรัพย์กุญชร
๖๑๔๐๐๐๐๒๖ นายกิตติพงษ์ สมหวัง
๖๑๔๐๐๐๐๒๗ นายอธิภัทร ใจอ่อน
๖๑๔๐๐๐๐๒๘ นายวินิจ เสืออินทร์
๖๑๔๐๐๐๐๒๙ นางสาวเด่นนภา พวงเพชร
๖๑๔๐๐๐๐๓๐ นางสาวเปมิกา หะยีอุมา
๖๑๔๐๐๐๐๓๑ นายราเชนทร์ ภูซ้ายศรี
๖๑๔๐๐๐๐๓๒ นายสทธิณัญย์ วรรณวงค์

- ๒ -

๖๑๔๐๐๐๐๓๒ นายสุทธณญย วรรณวงค
๖๑๔๐๐๐๐๓๓ นางสาวธารทิพย์ ดวงศิริ
๖๑๔๐๐๐๐๓๔ นายภาคิณ เดชะ
๖๑๔๐๐๐๐๓๕ นายวิชญ์นวิน งามแป้น
๖๑๔๐๐๐๐๓๖ นางสาววราภรณ์ ปาลดี
๖๑๔๐๐๐๐๓๗ นายอํานาจ ดาวหล
๖๑๔๐๐๐๐๓๘ นายจิตรทิวัส จิตติพร
๖๑๔๐๐๐๐๓๙ นางสาวเพียงทอง ทองหยวก
๖๑๔๐๐๐๐๔๐ นางสาววันวิสา ธรรมนิยา
๖๑๔๐๐๐๐๔๑ นายชานนท์ กล่ินมาลา
๖๑๔๐๐๐๐๔๒ นางสาวกนกอร บุญเกิด
๖๑๔๐๐๐๐๔๓ นายธนกฤต สัตย์ต่อชาติ
๖๑๔๐๐๐๐๔๔ นางสาวนวลพรรณ สกุลศรี
๖๑๔๐๐๐๐๔๕ นางสาวณิชนันทน์ วงศ์เทียมจันทร์
๖๑๔๐๐๐๐๔๖ นายสุพจน์ กาบแก้ว
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๖๑๔๐๐๐๐๔๗ นายไพรัช บินชัย

๖๑๔๐๐๐๐๔๘ นายณัฐวุฒิ บุดดา

๖๑๔๐๐๐๐๔๙ นายจักริน รุ่งเรือง

๖๑๔๐๐๐๐๕๐ นายวีรวุธ เลาหวิช

๖๑๔๐๐๐๐๕๑ นายพสิษฐ์ สุจริตวิทยากูล

๖๑๔๐๐๐๐๕๒ นางสาวบุษยา แดนงูเหลือม

๖๑๔๐๐๐๐๕๓ นายอภิเจตน์ จําปาเงิน

๖๑๔๐๐๐๐๕๔ นายโอปอ หนองบุญ

๖๑๔๐๐๐๐๕๕ นางสาวนพวรรณ พิณทอง

์ ่
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๖๑๔๐๐๐๐๕๖ นายเอกพงษ์ บุญช่วย

๖๑๔๐๐๐๐๕๗ นายมงคลนาถ มั่นศักดิ์

๖๑๔๐๐๐๐๕๘ นายเอกพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

๖๑๔๐๐๐๐๕๙ นางนุชกานต์ เบ็ญมาตย์

๖๑๔๐๐๐๐๖๐ นายไพชิต ประธาน


