
1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เลขประจ าตวัสอบ
2010100001 นางสาววิจิตรา พรหมดวง
2010100002 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแพง
2010100003 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีโยธี
2010100004 นายพันธ์นพ นาจะหมื่น
2010100005 นางสาวอัจฉราพร ตนหาร
2010100006 นางสาวภวริศา สิริวรรณสิน
2010100007 นางสาวธัญธิตา แก้วกัญหา
2010100008 นางสาวจิดาภา หาญสนาม
2010100009 นางสาวสุภาวดี ตรีสงค์
2010100010 นางดวงจันทร์ เอกะ
2010100011 นางสาวณัชชา โปษยานนท์
2010100012 นางสาววริษฐา ศรีเกียรติศักด์ิ
2010100013 นายสิทธิศักด์ิ ส่งกิตติโรจน์
2010100014 นางสาวดุสิตา บุญชนะเมธี
2010100015 นางสาวอังคณา ม่วงเอี่ยม
2010100016 นางสาวณัฏฐนันท์ สมไตร
2010100017 นางสาวธารินี อินทรีย์
2010100018 นางสาวฉวีวรรณ เพ็งพี
2010100019 นายเตโชดม ศรีชัย
2010100020 นางสาววรรณนิษา บุญเป็ง
2010100021 นางสาวชัญญาพร บัวใหญ่
2010100022 นางสาวศิริรักษ์ ไคร้แค
2010100023 นางสาวศศิกานต์ อักษรผอม
2010100024 นางสาวจิราภรณ์ เอียดขลิก
2010100025 นางสาวเอมอร ภูสมตา
2010100026 นางสาววิภารัตน์ โคตรสขึง
2010100027 นางสาวเมธินี แสงกล้า
2010100028 นายสุชน วงศ์พินิจ
2010100029 นางสาวยุวดี ระย้าย้อย
2010100030 นางสาวอนงค์นาฏ วุฒินาวิน

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ
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ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2010100031 นางสาวกนกทิพย์ มะโนใจ
2010100032 นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี
2010100033 นางสาวอาทิตยา ศรีรางวัล
2010100034 นางสาวอารียา ศรีมันตะ
2010100035 นางสาวเกวลี ศรีกาญจน์
2010100036 นางสาวชลธิชา อินทรละมัย
2010100037 นางสาวธิดารัตน์ สุดประโคนเขต
2010100038 นางสาวเพ็ญนภา ชินโน
2010100039 นางสาวนันท์นลิน หะยะ
2010100040 นายอนุกูล ศรีปัญจากุล
2010100041 นางสาวกาญจนา จริตสัตย์
2010100042 นางสาวมาลินี ศักด์ิสุวรรณ
2010100043 นางสาววรวลัญช์ อัครเวธน์ตระกูล
2010100044 นางสาวสุมิตรตา ผดุงสาร
2010100045 นางสาวอพิริยา คนึงคิด
2010100046 นางจิรัชยา ถนอมสิน
2010100047 นายวุฒิพงษ์ ด าเนินพงษ์
2010100048 นางสาวจุฑามาศ ก๋องเมือง
2010100049 นางสาวโศภา การสมกล้า
2010100050 นางสาวณัจฉรียา ไชยะเสน
2010100051 นางสาวนฤมล ลาดใหญ่
2010100052 นายปรัชญา กุลอ่อน
2010100053 นางสาวบุศรา สุขส าราญ
2010100054 นางสาววรัญญา กล่ินเกษร
2010100055 นางสาวสุฑัตตา สุวรรณทัต
2010100056 นางสาวปภาวรินท์ จารัตน์
2010100057 นายกีรติณรงค์ อุไรรัตน์
2010100058 นางสาวเสาวลักษณ์ อร่ามวัตร
2010100059 นายราเมศท์ สิงห์ยม
2010100060 นายสุดเขต ปิน่นิล
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ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2010100061 นายสมประสงค์ เพ็งทับ
2010100062 นางฉัตรปวีณ์ จารุทัศน์โรจน์
2010100063 นางสาวฐิติมา สุขอยู่
2010100064 นางสาวสุนันทา ภูเขาใหญ่
2010100065 นางสาวมิลตรา ศรีจันทร์
2010100066 นายเกียรติศักด์ิ ติระ
2010100067 นางสาวอัญฐริญา ทองดี
2010100068 ว่าที ่ร.ต.ศักด์ิสิทธิ์ โพธิว์ิฑูรย์
2010100069 นางสาวปุณณภา วงษ์สุวรรณ
2010100070 นางสาวรัตชา รอดสัมฤทธิ์
2010100071 นางสาวพิชญภา ไชยศริริ
2010100072 นายสุรชัย กฤษสุวรรณ
2010100073 นางธิดาวรรณ เพชรสีทอง
2010100074 นางสาวอโณทัย ธะราวุฒิ
2010100075 นางสาวดุจเพชร ดวงรัศมี
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2140100001 นางสาวกัญญารักษ์ บุญเกิด
2140100002 นายบุญประสิทธิ์ ทับพร
2140100003 นางสาวกฤติยา ธนะศรีมา
2140100004 นางสาวชนันท์ญา ทองย้อย
2140100005 นายสุริยน ทับโชติ
2140100006 นางสาวนิศากร วิเท่ห์
2140100007 นางสาวขวัญ แก้วก าเหนิด
2140100008 นางสาวศศิวิมล ต้านกลางดอน
2140100009 นางสาวอธิชา ปัญญามา
2140100010 นายพงษ์พัฒน์ ก้อนจันทร์เทศ
2140100011 นางสาวเพชรรัตน์ แซ่โล้
2140100012 นางสาวสโรชา ศิริศุภนนท์
2140100013 นางสาวนิธินันท์ ชนะศรีภูมิ
2140100014 นางสาวชนิดา เตชะไตรภูมิ
2140100015 นางสาวกรรณิการ์ อุตมา
2140100016 นางสาวสุธิดา สุขสมบูรณ์
2140100017 นางสาวนุจิตรา ฉิมไทย
2140100018 นางสาวพรพิมล รุ่งเรือง
2140100019 นายศรีสวัสด์ิ ศาตะโยธิน
2140100020 นางสาวศุภสิริ กิตติคุณ
2140100021 นางสาวธนาภา ชูจันทร์
2140100022 นางสาวดาราวดี คงรอด
2140100023 นางสาวกาญวิภา กล่ินชู
2140100024 นางสาวธนัชญา ยืนยาว
2140100025 นางภัคจิรา วิสิทธพงษ์
2140100026 นางสาวแพรพลอย พิพัฒพงค์ชัย
2140100027 นางสาวชนกนาถ ศุภบุญ
2140100028 นายปิยะพัทธ์ เข็มพงษ์
2140100029 นางสาวสิรินดา แวงวรรณ
2140100030 นางสาวหนึ่งฤดี ศรีมอย
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ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2140100031 นางสาวพุทธิภา ชะอุ่ม
2140100032 นางสาวศศิธร นันทนพิบูล
2140100033 นายธนัท นัยอนันต์
2140100034 นายราชันย์ ไผ่แผน
2140100035 นายอิมรอน อูเซ็ง
2140100036 นายคุณานนต์ กล่ินเกษร
2140100037 นางสาวรัฐนันท์ บูรณะ
2140100038 นางสาวสิริลักษณ์ ติเพียร
2140100039 นางสาวธัญรัตน์ สาคร
2140100040 นางสาวสาวิตรี ชัยสวัสด์ิ
2140100041 นางสาวจีราภรณ์ พรมฉิม
2140100042 นางสาวจณิสตา ลอยโคกสูง
2140100043 นายศรัณย์ น้อยสระ
2140100044 นางสาวจันทิมา ปุมพิมาย
2140100045 นายกมลชัย ศรีเทพ
2140100046 นางสาวนราพร รัตนพันธ์
2140100047 นางสาวชุตาภา โรจน์ปักษาเทพ
2140100048 นางสาวณัฐวดี ชัยเทพ
2140100049 นางสาวศิริวรรณ สายวัน
2140100050 นางสาวดวงเดือน จุฑาศรี
2140100051 นางสาวจิรนันท์ กันยามา
2140100052 นางสาวชุติกาญจน์ สุขสะอาด
2140100053 นางสาวณัฐชานันท์ ศิริพันธุ์
2140100054 นายชวพล ชลิศราพงศ์ ชวพล ชลิศราพงศ์
2140100055 นางสาวศิริรัตน์ รูปไสย
2140100056 นายชรินทร์ วิทยวัตรเจริญ
2140100057 นางสาวณิชาภัทร มูลทองชุน
2140100058 นางสาวมณีรัตน์ เกาะม่วงหมู่
2140100059 นางสาวณัฐคิรากร แก้วรุ่ง
2140100060 นางสาวปริญญ่า นาคปน
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ชื่อ - สกุล
2140100061 นางสาวสิริยา อ่อนทอง
2140100062 นางสาวจณิสตา หงษ์ค าเมือง
2140100063 นายกิตต์ิอนันต์ รุจิณรงค์
2140100064 นางสาวปรวรรณ เฉลิมราษฎร์
2140100065 นางสาวจิรพรรณ วัฒนาวรรณะ
2140100066 นายธนเทพ แรงเขตวิทย์
2140100067 นางสาวนงเยาว์ เหลืองวุฒิธรรม
2140100068 นางสาวปาลิตา ชูทิพย์
2140100069 นางสาวณัฐนรีย์ ชาติเฉลิมพันธ์
2140100070 นางสาวชญานี แสงสุก
2140100071 นางสาวกชพรรณ วีระพล
2140100072 นายอธิวัฒน์ นนท์แก้ว
2140100073 นายเอกฤทธิ์ ทองยวง
2140100074 นางสาวจิราภรณ์ ยาสมุทร
2140100075 นายกฤตยชญ์ พิบูลรังสรรค์
2140100076 นายถิรวัฒน์ เกียรติบ ารุง
2140100077 นางสาวโสรวีร์ พรมนาด
2140100078 นายวิกรม อร่ามวิทย์
2140100079 นางสาวปุณณรัตน์ สงยัง
2140100080 นายกิตติพล ทาโพนทัน
2140100081 นางสาวอรปรียา รุ่งสง
2140100082 นายพีรภัทร ธานีรัตน์
2140100083 นางสาวสุวธิดา บุญสมศรี
2140100084 นางสาวกันตินันท์ วิไลลักษณ์
2140100085 นายฮาซัน เซ็งมะ
2140100086 นางสาวญาดา รอดสมนาม
2140100087 นางสาวณัฐชกานต์ แก้วเปีย้
2140100088 นายอานนท์ นภาวงศ์
2140100089 นางสาวธนัญณรินทร์ ธงขาว
2140100090 นางสาวกนกวรรณ หวานแช่ม
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ชื่อ - สกุล
2140100091 นางสาวกัญญา จินากูล
2140100092 นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีบัวคล่ี
2140100093 นางสาวพรรนิภา มาสขาว
2140100094 นางสาวสุชาวดี สิงโหพล
2140100095 นางสาวสุดารัตน์ หอยมณี
2140100096 นางสาวสิริโสภาวรรณ รัตนสูรย์
2140100097 นางสาวฑิฆมัพร สารจันทร์
2140100098 นางสาวสริตา บัวแก้ว
2140100099 นายยศวิน หลวงนุช
2140100100 นางสาวนุชรี แก้วเขียว
2140100101 นางสาววรรณนิสา มิ่งขวัญ
2140100102 นางสาวปิยวรรณ ศรีสมานุวัตร
2140100103 นางสาวสุดาวดี ยิ่งคง
2140100104 นางสาวภาวิณา ชัยศิริ
2140100105 นางสาวเกศรา สอนสูงเนิน
2140100106 นางสาวศุภดี กาหลง
2140100107 นางสาวนภัสสร เทพโพธา
2140100108 นางสาวลัดดามาศ สิงห์กิ่ง
2140100109 นางสาวกิตติยา จ าปาม่วง
2140100110 นางสาวแพรววรัตน์ ค าดี
2140100111 นางสาววริษฐา ทับทิม
2140100112 นายบดินทร์ นพคุณ
2140100113 นายวรพงษ์ แซ่คู
2140100114 นางสาววัฒนภรณ์ พลดี
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