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1.  กองแผนงาน
    ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เลขประจําตัวสอบ
3010100001 สุขสวสัดิ นางสาวชลธิชา สุขสวัสดิ์
3010100002 กาญจนศ นางสาวกนกวรรณ กาญจนศุภร
3010100003 เกษศิริ นางสาวอุทุมพร เกษศิริ
3010100004 มโหฬาร นายณฐวัฒน์ มโหฬาร
3010100005 ศรีแตงท นางสาวพัชรินทร์ ศรีแตงทอง
3010100006 ดีศรี นางสาวดาราภรณ์ ดีศรี
3010100007 รูปสม นางสาวศิริพร รูปสม
3010100008 ยะเรือนง นางสาวศิริลักษณ์ ยะเรือนงาม
3010100009 เปล่ียนผึ้ นางสาวขวัญชนก เปลี่ยนผึ้ง
3010100010 พฒันพนั นางณิชาภา พัฒนพันธุ์
3010100011 ลิอุบล นางปรียา ลิอุบล
3010100012 เสมางิน นางสาววรรณพร เสมางิน
3010100013 มุ่งยอ่มก นางสาวณัฎฐณิชา มุ่งย่อมกลาง
3010100014 กมลคุม้พ นางสาวสาวิตรี กมลคุ้มพานิชย์
3010100015 เรือนแกว้ นางสาวเพ็ญนภา เรือนแก้ว
3010100016 ชอบงาม นางสาวปวีณา ชอบงาม
3010100017 เช้ือวงัคาํ นายอดุลย์ เชื้อวังคํา
3010100018 ชิดพนัธ์ นางสาวจีราวรรณ ชิดพันธ์
3010100019 อุย้สวสัด์ิ นางสาวปวีณา อุ้ยสวัสดิ์
3010100020 ผลยิง่ นางสาวรสรินทร์ ผลยิ่ง
3010100021 วงษแ์ยม้ นายกิตติภัณฑ์ วงษ์แย้ม
3010100022 เชฏฐพินิ นายวิวัฒน์ เชฏฐพินิต
3010100023 บุญพ่ึง นางสาวพัชราภรณ์ บุญพ่ึง
3010100024 พินิจสุวร นางสาวรุ่งกาญจ์ พินิจสุวรรณ์
3010100025 จนัทร์ปร นายเทอดไทย จันทร์ประธาตุ
3010100026 กาตาสาย นางสาวสุนันทา กาตาสาย
3010100027 ทองใบ นางสาวปาณิสรา ทองใบ
3010100028 เส็งมี นางสาวนุชจเรศ เส็งมี
3010100029 ไชยสุมงั นางสาวอุษาวดี ไชยสุมัง
3010100030 ศิลา นางสาวปวีณา ศิลา
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3010100031 กนัทาหา ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรพีพรรณ กันทาหาญ
3010100032 ตะ๊จนัทร์ นางสาวบุศกร ต๊ะจันทร์
3010100033 สุภาพวมิ นางสาวกมลวรรณ สุภาพวิมล
3010100034 อ่ิมจนัทร นางมัลลิกา อ่ิมจันทร์
3010100035 พิมเสน นางสาวปิย์วรา พิมเสน
3010100036 ยศสมบติั นางสาวภูษณิศา ยศสมบัติ
3010100037 พทุธโกม นางสาวเสาวนีย์ พุทธโกมล
3010100038 วงศเ์ทพ นางสาววารุณี วงศ์เทพ
3010100039 พรหมเน นายภคมน พรหมเนตร
3010100040 เลขมาศ นางสาวรัชณี เลขมาศ
3010100041 ววิฒัน์เก นายจักรกฤษณ์ วิวัฒน์เกษมชัย
3010100042 แสนคาํ นายดิสรณ์ แสนคํา
3010100043 ปัญนาวี นางสาววราพร ปัญนาวี
3010100044 เจียมเรือ นางสาวนฤมล เจียมเรือน
3010100045 ทรศพัย์ นางสาวสุภัสตรา ทรศัพย์
3010100046 วสุิวรรณ นางสาวอัณชุลี วิสุวรรณ
3010100047 จนัทร์สอ นางสาววิภา จันทร์สอน
3010100048 จนัทร์กร นางสาวจิดาภา จันทร์กระจ่าง
3010100049 คลา้ยสุบิ นางสาวรัตนาภรณ์ คล้ายสุบิน
3010100050 สมเรือง นางนงลักษณ์ สมเรือง
3010100051 สุขสง นายหัสฎา สุขสง
3010100052 เกตุพนัธ์ นางสาวรจนา เกตุพันธ์
3010100053 กาสินพิล นางสาวอรพรรณ กาสินพิลา
3010100054 บวัทอง นางสาววัฒนา บัวทอง
3010100055 แสงสุคน นางสาวปิยธิดา แสงสุคนธ์
3010100056 จนัทร์หอ นางสาวทักษอร จันทร์หอม
3010100057 รงคเ์ดชป นางสาวศรินรัตน์ รงค์เดชประทีป
3010100058 สิงห์คาํ นางสาววีรยา สิงห์คํา
3010100059 เหมือนเงิ นางสาวชฎาภรณ์ เหมือนเงิน
3010100060 วาจาสตัย นางสาวรวีวรรณ วาจาสัตย์
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3010100061 ยงูทอง นางสาวพัชรี ยูงทอง
3010100062 สุขสวสัดิ นางสาวศุภาวรรณ สุขสวัสดิ์
3010100063 รัศมี นางสาวพัชรา รัศมี
3010100064 มีศรี นางสาวอัญชิสา มีศรี
3010100065 เรืองมณี นางสาวธนัชพร เรืองมณี
3010100066 บุปผาวลั นางสาวพรรวิษา บุปผาวัลย์
3010100067 ทองวเิชีย นางสาวทุมวดี ทองวิเชียร
3010100068 มุสิกสูตร นางสาวสุภชา มุสิกสูตร
3010100069 ร่ืนมล นายสมชาย รื่นมล
3010100070 บวัแกว้ นางสาวรัชนี บัวแก้ว
3010100071 ปริญญาพ นางสาวริษา ปริญญาพุฒิพงษ์
3010100072 โพธ์ิพรม นางวารินทิพย์ โพธิ์พรม
3010100073 โคตรอาษ นายอิทธิ โคตรอาษา
3010100074 สีนวนลงั นางสาวจิราภรณ์ สีนวนลัง
3010100075 ใยนิรัตน์ นางสาวพรกช ใยนิรัตน์
3010100076 ขนัทองดี นายพีรพัฒน์ ขันทองดี
3010100077 อินทร์จนั นางสาวพัชรี อินทร์จันทร์
3010100078 ปุณประเ นางสาวเนตรชนก ปุณประเสริฐ
3010100079 โพธ์ิไพจิ นางสาวพิมลวรรณ โพธิ์ไพจิตร
3010100080 สุยะสุข นางสาวอณัญญา สุยะสุข
3010100081 ชีคาํ นางสาวสุทธิลักษณ์ ชีคํา
3010100082 กระจ่างย นายทศพล กระจ่างยุทธ
3010100083 หนุนดี นางสาวกุลวรางค์ หนุนดี
3010100084 สุขสาร นางสาวจิราภรณ์ สุขสาร
3010100085 พิมพสุ์วร นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์สุวรรณ์
3010100086 ปริญญาพ นางสาวพัชรีพร ปริญญาพุฒิพงษ์
3010100087 สีอ่อน นางสาววรรณิดา สีอ่อน
3010100088 เทศทอง นางสาวนิราวรรณ เทศทอง
3010100089 ป้อมสุวร นางสุชาณี ป้อมสุวรรณ
3010100090 สิริวรรณ นางสาวภวริศา สิริวรรณสิน
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3010100091 พนัธ์ทอง นางสาวจุไรวรรณ พันธ์ทอง
3010100092 สาระภกั นางสาวพัชราภรณ์ สาระภักดี
3010100093 แจ่มกระ นางสาวสุภาพร แจ่มกระจ่าง
3010100094 ศีลาฆะ นางสาวนพรัตน์ ศีลาฆะ
3010100095 ธนะเนต นางสาวเขมจิรา ธนะเนตรเนติ
3010100096 บวัรัตน์ นางสาวภาวินี บัวรัตน์
3010100097 ห่อหุม้ดี นายยุทธนา ห่อหุ้มดี
3010100098 มณีสายท นางสาวชยพรรณ์ มณีสายทอง
3010100099 พลูสวสัดิ นางสาววริศรา พูลสวัสดิ์
3010100100 เพียรมาก นางสาวศริตา เพียรมาก
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