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ประจําตัวสอบ

๑๐๐๑ นางสาว รุ่งทิพย์ ปักเสติ
๑๐๐๒ นางสาว ปรียานุช อินทร์จําปา
๑๐๐๓ นางสาว ประไพพร วิลัย
๑๐๐๔ นางสาว ภัทราภา มาระเนตร์
๑๐๐๕ นางสาว ศิริขวัญ ห้องริ้ว
๑๐๐๖ นางสาว อรอนงค์ แฮ้พฤกษ์
๑๐๐๗ นางสาว พัชชา เตอสุภาพ
๑๐๐๘ นางสาว รชนีกร อินเหล่าใหญ่
๑๐๐๙ นางสาว เฉลิมขวัญ โคฮุด
๑๐๑๐ นางสาว อริสรา จงประสิทธ์ิ
๑๐๑๑ นางสาว ฐิติพร สวรรณสิทธ์ิ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตําแหน่ง พนักงานบริการ (เสมียน)

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑๐๑๑ นางสาว ฐตพร สุวรรณสทธ
๑๐๑๒ นางสาว วาสนา สุขนา
๑๐๑๓ นางสาว รฐา ขันติศุข
๑๐๑๔ นางสาว ศศิธร ชังสัจจา
๑๐๑๕ นางสาว ใกล้กรานต์ วิงวอน
๑๐๑๖ นางสาว กรรณิกา อยู่สุข
๑๐๑๗ นางสาว อังคณา มณฑา
๑๐๑๘ นางสาว ชนิดาภา แก้วสลับสี
๑๐๑๙ นางสาว พัชรา แก้วเบี่ยง
๑๐๒๐ นางสาว พิชญา ขุนศาล
๑๐๒๑ นางสาว อรุโณทัย ด่านปาน
๑๐๒๒ นางสาว อภิญญา กลับประดิษฐ
๑๐๒๓ นางสาว นิดดา รูปทอง
๑๐๒๔ นางสาว สุพัตรา มณีใส
๑๐๒๕ นางสาว ชลิกา ผลวิชา
๑๐๒๖ นางสาว วิศัลยา แป้นกลัด
๑๐๒๗ นางสาว ภาวิตา พันธ์ยิ่งยก
๑๐๒๘ นางสาว ศุภลักษณ์ แป้นเจ๊
๑๐๒๙ นางสาว นวรัตน์ พรหมจันทร์จ
๑๐๓๐ นางสาว ศุภาวีร์ จิระชวโรจน์
๑๐๓๑ นางสาว นิศา จารุพงศ์ปัทมา
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๑๐๓๒ นางสาว ศิริวรรณ สิริสุริยกมลชัย
๑๐๓๓ นางสาว ลลนา กูดมา
๑๐๓๔ นางสาว กรวริน ธนโชควัฒน
๑๐๓๕ นางสาว ณัฐกุล สังข์พุก
๑๐๓๖ นางสาว ปวีณา สุวรรณะ
๑๐๓๗ นางสาว ฐิติมา เนียมเตียง
๑๐๓๘ นางสาว จิตศุภางค์ หอมมะลิ
๑๐๓๙ นางสาว อนิตา หนูสิงห์
๑๐๔๐ นางสาว ดวงพร ชะวะศิริ
๑๐๔๑ นางสาว จิดาพา สินเจริญ
๑๐๔๒ นางสาว ฟ้า โมกข์หลวง
๑๐๔๓ นางสาว กีรติ คารเพ็ชร์ทา
๑๐๔๔ นางสาว วริษฐา ลอยลม
๑๐๔๕ นางสาว ชนัญชิดา ผึ่งผาย
๑๐๔๖ นางสาว ภัชภิขา ศรีอ่อน๑๐๔๖ นางสาว ภชภขา ศรออน
๑๐๔๗ นางสาว ธรววรณ สวัสดีนาม
๑๐๔๘ นางสาว สุภาวดี สุขคํา
๑๐๔๙ นางสาว อําไพ แจ่มรุ่งฟ้า
๑๐๕๐ นางสาว ขนิษฐา ขาวเวียง
๑๐๕๑ นางสาว นัยน์ปพร ลี้เทียน
๑๐๕๒ นางสาว ภัคศุภางค์ เกสร
๑๐๕๓ นางสาว จารุวรรณ อินสุข
๑๐๕๔ นางสาว น้ําฝน ฉิมวัย
๑๐๕๕ นางสาว ชุลีกร จันทร์อร่าม
๑๐๕๖ นางสาว ทักษอร กําลังหาญ
๑๐๕๗ นางสาว จุฑามาศ ตั้งอารมย์
๑๐๕๘ นางสาว มณฑาทิพย์ ดิษาภิรมย์
๑๐๕๙ นางสาว พีระยา ทรงประวัติ
๑๐๖๐ นางสาว วาสนา รวมทรัพย์
๑๐๖๑ นางสาว ฐานิดา สวยงาม
๑๐๖๒ ว่าท่ี ร.ต.หญิง เกสราพรรณ ปานสอน
๑๐๖๓ นางสาว ทิชา เพิ่มพิบูลย์
๑๐๖๔ นางสาว ไจยภรณ์ ฝั้นสลายจ ณ
๑๐๖๕ นางสาว วาสนา ริ้วงาม
๑๐๖๖ นางสาว ดวงพร ชื่นสงวน
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๑๐๖๗ นางสาว สุพรรษา พูลเปี่ยม
๑๐๖๘ นางสาว เฟื่องชะตา ตู้จินดา
๑๐๖๙ นางสาว จีรวรรณ ช้างฉาว
๑๐๗๐ นางสาว สุพัตรา บึงราษฎร์
๑๐๗๑ นางสาว ศรุดา สมคําเพ็ชร
๑๐๗๒ นางสาว อภิญญา นิ่มเนตร
๑๐๗๓ นางสาว เกตุขวัญ นวลนุช
๑๐๗๔ นางสาว นิภาพร บุญณรงค์
๑๐๗๕ นางสาว พิณนภา ลมเชย
๑๐๗๖ นางสาว กัณสุดารัตน์ ครุฑศิริ
๑๐๗๗ นางสาว ณัฎฐธิดา หอชะเอม
๑๐๗๘ นางสาว ศุจีภรณ์ พลายเพ็ชร์
๑๐๗๙ นางสาว ภัทธิยา เหมาะชาติ
๑๐๘๐ นางสาว จีรนันท์ ลอยประสงค์
๑๐๘๑ นางสาว ชลลดา นามสง่า๑๐๘๑ นางสาว ชลลดา นามสงา
๑๐๘๒ นางสาว อรนิดา แก้วรุ่งเรือง
๑๐๘๓ นางสาว โสรยา ศรีอาจ
๑๐๘๔ นางสาว สุกัญญา ศรีฤทธ์ิ
๑๐๘๕ นางสาว เกษราณี สารีวงค์
๑๐๘๖ นางสาว นริศรา แสงดิษฐ์
๑๐๘๗ นางสาว เบญจวรรณ แสงดิษฐ์
๑๐๘๘ นาง มัตติกา ประสมทอง
๑๐๘๙ นางสาว ณฐกร เนียมนุช
๑๐๙๐ นางสาว นันทิวา ขันทองดี
๑๐๙๑ นางสาว ณัฐวรรณ บุญศรี
๑๐๙๒ นางสาว สายสมร ทองจันทร์
๑๐๙๓ นางสาว สุภาภรณ์ ราตรีโชติ 
๑๐๙๔ นางสาว ชลชญา เต็มนอง
๑๐๙๕ นางสาว สุนิษา นุชนงค์
๑๐๙๖ นางสาว ชลลดา เมฆรา
๑๐๙๗ นางสาว สุภาพร ริ้มพิบูล
๑๐๙๘ นางสาว ศิริรัตน์ อุดมมงคงไพศาล
๑๐๙๙ นางสาว มนัสชนก สขกระบิลุ
๑๑๐๐ นางสาว ปรียาภรณ์ แสงอรุณ
๑๑๐๑ นางสาว เตือนตา พงษ์เขียว
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๑๑๐๒ นางสาว มาริสา บุญธรรม
๑๑๐๓ นางสาว ทัศนีย์ เฮงชัยโย
๑๑๐๔ นางสาว วาณี สุขสุเหิม
๑๑๐๕ นางสาว สุมัชฌา อัชวากุล
๑๑๐๖ นางสาว ปาจรีย์ ปัญจะ
๑๑๐๗ นางสาว กวินตรา อินทรชาติ
๑๑๐๘ นางสาว ทัศนีย์ ศรีละพุก
๑๑๐๙ นางสาว อรัชพร มีดกลัด
๑๑๑๐ นางสาว สรณ์ศิริ เสาวดี
๑๑๑๑ นางสาว สมศิริ กําจรกิตติคุณ
๑๑๑๒ นางสาว อัจฉรี ทองอ่อน
๑๑๑๓ นางสาว ลัดดาวัลย์ กระเหิมหาญ
๑๑๑๔ นาง จินตนา สุดอ่อน
๑๑๑๕ นางสาว เอมอร สว่างงาม
๑๑๑๖ นางสาว พัฒร์ติมา โชติช่วง๑๑๑๖ นางสาว พฒรตมา โชตชวง
๑๑๑๗ นางสาว วรัญญา ส่งทอง
๑๑๑๘ นางสาว รัชตา ขุนนุชนารถ
๑๑๑๙ นางสาว ยุพาพรรณ ปานไว
๑๑๒๐ นางสาว เสาวภา ซุ่นเซ่ง
๑๑๒๑ นางสาว กัญญาณัฐ คชรัตน์
๑๑๒๒ นางสาว ศิริวรรณ อ่ําทับ
๑๑๒๓ นางสาว กุลธิดา เหมาะชาติ
๑๑๒๔ นางสาว กิ่งกาญจน์ จ้อยเจือ
๑๑๒๕ นางสาว วัชรี ทรพับ
๑๑๒๖ ว่าท่ี ร.ต.หญิง พวงจินดา โจมสว่าง
๑๑๒๗ นางสาว ปุณยนุช เมาลิกุล
๑๑๒๘ นางสาว ปวีณา ชูชีวัน
๑๑๒๙ นางสาว บุญเจริญ จิตจวง
๑๑๓๐ นางสาว สิรีธร ยางเดิม
๑๑๓๑ นางสาว ธนพร องคเชษฐ
๑๑๓๒ นางสาว นพรัตน์ พรมเอียม
๑๑๓๓ นางสาว ขนิษฐา ประเสริฐสันติสุข
๑๑๓๔ นางสาว ชลธิชา จิตตสวัสดิ์ไทยจ
๑๑๓๕ นางสาว ปาริฉัตร ศรีวชา
๑๑๓๖ นางสาว วิชชุดา ผลอินทร์หอม
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๑๑๓๗ นางสาว เนตรจริยา ปราณีตพลกรัง
๑๑๓๘ นางสาว อาริสา พรมกระโทก
๑๑๓๙ นางสาว สุรัตติกานต์ สิทธิไพศาล
๑๑๔๐ นางสาว ศรีสุดา เอียมดี
๑๑๔๑ นางสาว เจนจิรา วังแง่
๑๑๔๒ นางสาว น้ําอ้อย เพ็ชร์สุข
๑๑๔๓ นางสาว จุฑาทิพย์ อ่อนน้อย
๑๑๔๔ นางสาว ชนิดา ทุมชะ
๑๑๔๕ นางสาว สุมิตรา ยางเดิม
๑๑๔๖ นางสาว พรภวันต์ พวงเพ็ญ
๑๑๔๗ วาท่ี ร.ต.หญิง ณฐมน ห้วยชัย
๑๑๔๘ นางสาว ณภาภัช สีรักษ์
๑๑๔๙ นางสาว วราภรณ์ เสือเกิด
๑๑๕๐ นางสาว สิภัทรา ต๊ะวิชัย
๑๑๕๑ นางสาว ศลิษา ใจหาญ๑๑๕๑ นางสาว ศลษา ใจหาญ
๑๑๕๒ นางสาว จามจุรี มาเยอะ
๑๑๕๓ นางสาว สาวิตรี ดํานานจิตร
๑๑๕๔ นางสาว นวรัตน์ เฮงชัยโย
๑๑๕๕ นางสาว รจเรศ อุดมศรี
๑๑๕๖ นางสาว เพ็ญพัฒน์ รักษาวงศ์
๑๑๕๗ นางสาว ปริชญา บวงสรวง
๑๑๕๘ นางสาว สุปราณี ชาชิด
๑๑๕๙ นางสาว กมลรัตน์ นาคสวาสดิ์
๑๑๖๐ นางสาว ศกุณตลา แหล่ป้อง
๑๑๖๑ นางสาว วราพร คงเจริญ
๑๑๖๒ นางสาว วันวิสาข์ ฟักขํา
๑๑๖๓ นางสาว ศิริจรรยา สินเจริญ
๑๑๖๔ นางสาว พรพิมล ด้วงพิบูลย์
๑๑๖๕ นางสาว พรพรรณ อ่อนธนู
๑๑๖๖ นางสาว พิมพ์ลดา กลิ่นกระจาย
๑๑๖๗ นางสาว วิลัยพร ทองพันธ์
๑๑๖๘ นางสาว ธนิตา ภูมิภักดี
๑๑๖๙ นางสาว กญัญ์พิชญา อนันตชินะญญ ญ
๑๑๗๐ นางสาว ขวัญตา ช่างทอง
๑๑๗๑ นาง จินตนา ถึงแสง
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๑๑๗๒ นางสาว ธนาพร ทรัพย์เสริมพร
๑๑๗๓ นางสาว มยุรี ดวงจันทร์
๑๑๗๔ นางสาว สุชาดา หลวงเทพ
๑๑๗๕ นางสาว สุธาสินี ชมภูเทศ
๑๑๗๖ นางสาว ประไพจิตร นาคเส็ง
๑๑๗๗ นางสาว ศศิธร นาคอ่อน
๑๑๗๘ นางสาว พรชนก คําเทศ
๑๑๗๙ นางสาว ขวัญใจ คงเจริญ
๑๑๘๐ นางสาว เอมอร ผลกมล
๑๑๘๑ นางสาว รัตนาภรณ์ หงษ์ทอง
๑๑๘๒ นางสาว ทอปัด กิจเจริญ
๑๑๘๓ นางสาว สาธินี ราชบุญชะ
๑๑๘๔ นาง เสาวณี จอมเผือก
๑๑๘๕ นางสาว เพชรรัตน์ คําทวี
๑๑๘๖ นางสาว พรลักษมี กําลังหาญ๑๑๘๖ นางสาว พรลกษม กาลงหาญ
๑๑๘๗ นางสาว วิจิตรา สงวนจะบก
๑๑๘๘ นางสาว กาญจนา นิ่มนวล
๑๑๘๙ นางสาว วิลาวัณย์ ชาติไทย
๑๑๙๐ นางสาว ณัฐกานต์ คูศรี
๑๑๙๑ นางสาว ปัณชญา จันทร์แดง
๑๑๙๒ นางสาว สิริลักษณ์ จิ้มลิ้ม
๑๑๙๓ นางสาว วรวรรณ ตํานานวาลย์
๑๑๙๔ นางสาว ธนาภรณ์ แซ่ลิ้ม
๑๑๙๕ นางสาว สุดาวัลย์ ธัญญการณ์
๑๑๙๖ นางสาว รวีญา ขริบเอม
๑๑๙๗ นางสาว จุฑามาศ จาอ่อน
๑๑๙๘ นางสาว สุวรรณา สุชาติ
๑๑๙๙ นางสาว ชมภูนุช สร้อยอากาศ
๑๒๐๐ นางสาว ณัฐพร เจิมจวง
๑๒๐๑ นางสาว กรรณิกา มณีโชติ
๑๒๐๒ นางสาว ชมพูนิก อรัญศรี
๑๒๐๓ นางสาว นันทวัน มณีโชติ
๑๒๐๔ นางสาว จีระวรรณ นชนาคาจ ณ ุ
๑๒๐๕ นางสาว ปวันรัตน์ รําพึงจิต
๑๒๐๖ นางสาว ศุภิสรา แดงประทุม
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๑๒๐๗ นางสาว อรภัสญา หอมมาก
๑๒๐๘ นางสาว นิตยา รอดเคราะห์
๑๒๐๙ นางสาว นิภาภรณ์ ทอมุด
๑๒๑๐ นางสาว สําราญรัตน์ อุ่นอภิธรรม
๑๒๑๑ นางสาว กันยาวรรณ ปานจร
๑๒๑๒ นางสาว พนิตตา เทศนา
๑๒๑๓ ว่าท่ี ร.ต.หญิง นันท์นภัส พ้นภัย
๑๒๑๔ นางสาว สิรินาถ ฤทธิ์ธา
๑๒๑๕ นางสาว อุไรวรรณ โอนอ่อน
๑๒๑๖ นางสาว บุศรา โพธิ์กลัด
๑๒๑๗ นางสาว รุ่งรัตน์ จันทร์เจริญศรี
๑๒๑๘ นางสาว ปรียานุช กิตติภรณ์กุล
๑๒๑๙ นางสาว นิภาพร จันทร์ดี
๑๒๒๐ นางสาว นัดดา รอดศาสตร์
๑๒๒๑ นางสาว จฑารัตน์ สนธิรอด๑๒๒๑ นางสาว จุฑารตน สนธรอด
๑๒๒๒ นางสาว สุบงกช เพ่งไพฑูรย์
๑๒๒๓ นางสาว กมลณสร มาธรรม
๑๒๒๔ นางสาว ผกาทิพย์ จันทร์เรือง
๑๒๒๕ นางสาว พรพรรณ อําพันทอง
๑๒๒๖ นางสาว ประภาศิริ จินดาเรือน
๑๒๒๗ นางสาว กนกวรรณ ขําเสง่ียม
๑๒๒๘ นางสาว วิรงรอง รักษาผล
๑๒๒๙ นางสาว สุนทรี ทองดําหยู
๑๒๓๐ นางสาว อมรรัตน์ พาด้วง
๑๒๓๑ นางสาว อิงอร จําปาหอม
๑๒๓๒ นางสาว ปฐวี แฉล้มนงนุช
๑๒๓๓ นางสาว อริศรา ทองดําหยู
๑๒๓๔ นางสาว ทิวาพร ลาภอุดมเลิศ
๑๒๓๕ นางสาว ปวีณา พ่ึงพันธ์
๑๒๓๖ นางสาว ทิพาวรรณ สมิงทัพ
๑๒๓๗ นางสาว เพ็ญนภา อยู่พ่วง
๑๒๓๘ นางสาว สิรี อ่วมพ่วง
๑๒๓๙ นางสาว เนตรนภา ตาลประเสรฐิฐ
๑๒๔๐ นางสาว ทิพวรรณ มีบํารุง
๑๒๔๑ นางสาว พลอยชมพู แฉล้มนงนุช
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๑๒๔๒ นางสาว กมลมาลย์ หนูป้ัน
๑๒๔๓ นางสาว ปรียาภัทร์ วัณโณ
๑๒๔๔ นางสาว ขนิษฐา ศรีรุ่งเรือง
๑๒๔๕ นางสาว พัชรินทร์ มีศรีผ่อง
๑๒๔๖ นางสาว สุพัตรา เจียมเอย
๑๒๔๗ นางสาว วรวรรณ พิมลอักษร
๑๒๔๘ นางสาว ยุพา แก้วใส่เงิน
๑๒๔๙ นางสาว ณชัญญณัฐฏ์ เจริญอินทร์
๑๒๕๐ นางสาว นิสากร พิศาลรัตนคุณ
๑๒๕๑ นางสาว พิมลพรรณ กลิ่นอุบล
๑๒๕๒ นางสาว ชุดาภรณ์ จาคีเกษตร
๑๒๕๓ นางสาว วันดี คงสกุล
๑๒๕๔ นางสาว สุพัตรา มั่งมีผล
๑๒๕๕ นาง ขนิษฐา ชัชวาล
๑๒๕๖ นางสาว มัชติกา พรหมสรินทร์๑๒๕๖ นางสาว มชตกา พรหมสุรนทร
๑๒๕๗ นางสาว ปรียานุช กลิ่นเกษร
๑๒๕๘ นางสาว อรทัย แก้วคํา
๑๒๕๙ นางสาว พัชรินทร์ คงทน
๑๒๖๐ นางสาว นฏกร บุญเรือง
๑๒๖๑ นางสาว เวชิรัช จันทบุตร
๑๒๖๒ นางสาว จิราพร ลิ้มติ้ว
๑๒๖๓ นางสาว พรกัญญา ฆ้องสีทา
๑๒๖๔ นางสาว เพ็ญระวี เทียนแอม
๑๒๖๕ นางสาว ปานนุท พวงประดู่
๑๒๖๖ นาง บุปผา แซ่เจน
๑๒๖๗ นางสาว วิชุตา ศรีบุตร
๑๒๖๘ นางสาว สาธิญา แก้วมลคล
๑๒๖๙ นางสาว ดวงกมล ศิริผล
๑๒๗๐ นางสาว ณัฐกฤตา กลิ่นอาจ
๑๒๗๑ นางสาว กันธิมา จันทนะโสตถิ์
๑๒๗๒ นางสาว จันทิมา เติมอารมณ์
๑๒๗๓ นางสาว เพ็ญสุดา ถาวร
๑๒๗๔ นางสาว อรรถพร บญอินทร์ุญ
๑๒๗๕ นางสาว ดรุณี อุไรกุล
๑๒๗๖ นางสาว สิริลักษณ์ พลจารัตน์
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๑๒๗๗ นาง กษมกร ฉวีอินทร์
๑๒๗๘ นางสาว มินตรา กลัดงาม
๑๒๗๙ นางสาว ศุทธินี วงศจันทร์
๑๒๘๐ นางสาว ปวีณา เกลี้ยงดี
๑๒๘๑ นางสาว คณนันท์ จีนงาม
๑๒๘๒ นาง อัจฉรา สาโหมด
๑๒๘๓ นางสาว มะปราง เอี่ยมสะอาด
๑๒๘๔ นางสาว ศิริวิมล รสชุ่ม
๑๒๘๕ นางสาว ประภาศรี ชุนเกษา
๑๒๘๖ นางสาว พชรพรรณ โดมขุนทด
๑๒๘๗ นางสาว ภาณมาศ คําเฟือง
๑๒๘๘ นางสาว รุจิรา เวชประดิษฐ์
๑๒๘๙ นางสาว ศิริพร ขําเจริญ
๑๒๙๐ นางสาว สุพัตรา ขําเจริญ
๑๒๙๑ นางสาว เบ็ญจมาศ บญสม๑๒๙๑ นางสาว เบญจมาศ บุญสม
๑๒๙๒ นางสาว ภณิดา พุทธา
๑๒๙๓ นางสาว อรอนงค์ พรหมพา
๑๒๙๔ นางสาว อรวรรยา วัฒนาโภคยกิจ
๑๒๙๕ นางสาว นัทชา สุระอุดร
๑๒๙๖ นางสาว ปัทมา ศิริรัตน์
๑๒๙๗ นางสาว สิริลักษณ์ รักดี
๑๒๙๘ นางสาว ภาวิณี วงษ์เอ่ียม
๑๒๙๙ นางสาว จรัญญา สมจิต
๑๓๐๐ นางสาว ช่อทิพย์ โพธ์ิพันธ์ุ
๑๓๐๑ นางสาว กมลวรรณ จูแย้ม
๑๓๐๒ นางสาว ธัญวลัย ชัชวงษ์
๑๓๐๓ นางสาว มนสิกาน จากผา
๑๓๐๔ นางสาว วิรัชยาภรณ์ แย้มเมือง
๑๓๐๕ นางสาว ลลิตา ขาวช่วง
๑๓๐๖ นางสาว สมพร โพธิโน
๑๓๐๗ นางสาว จารุวรรณ แย้มปลื้ม
๑๓๐๘ นางสาว อรวรรณ วิเศษโกสิน
๑๓๐๙ นางสาว วราภรณ์ ไพศาลพฤกษ์กลณ ฤ ุ
๑๓๑๐ นางสาว ภัทรา เช้ือแก้ว
๑๓๑๑ นางสาว เจนจิรา นวลผกา
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๑๓๑๒ นางสาว ธิดารัตน์ จงประสิทธิผล
๑๓๑๓ นางสาว เพ็ญนภา ชูเลิศ
๑๓๑๔ นางสาว พรรณิกา ชัยสิทธ์ิ
๑๓๑๕ นางสาว สิริกัญญ์ ฆารโสภณ
๑๓๑๖ นางสาว ลักษิกา พิณทอง
๑๓๑๗ นางสาว ธมนวรรณ สุวรรณสินธ์ุ
๑๓๑๘ นาง ชุติกานต์ บวงสรวง
๑๓๑๙ นางสาว บุษบง อุ่นภักดิ์
๑๓๒๐ นางสาว วิภาวรรณ จันทร์อ้น
๑๓๒๑ นางสาว พรชิดา นุชสาย
๑๓๒๒ นางสาว อารินทร์ มณีวงษ์
๑๓๒๓ นางสาว วรันกาญจน์ อันภักดี
๑๓๒๔ นางสาว ฐิตาภรณ์ เท่ียงจิตต์
๑๓๒๕ นางสาว บุษกร วงษ์หุ่น
๑๓๒๖ นางสาว สมใจ ธรรมโชติ๑๓๒๖ นางสาว สมใจ ธรรมโชต
๑๓๒๗ นางสาว นันทิกา ยวงน้อย
๑๓๒๘ นางสาว อารยา กรงกลาง
๑๓๒๙ นางสาว กนกรัศม์ เหลาทอง
๑๓๓๐ นางสาว สุนันทา เสลานนท์
๑๓๓๑ นางสาว รสสุคนธ์ โตเหล็ก
๑๓๓๒ นางสาว สมฤทัย สืบสาย
๑๓๓๓ นางสาว สุชาดา พินเสนาะ
๑๓๓๔ นางสาว นิตรา ส่าโล
๑๓๓๕ นางสาว ชนิภรณ์ พรมสุ่ม
๑๓๓๖ นางสาว สุนิสา ชมหมู่
๑๓๓๗ นางสาว นัดดา นิลอร่าม
๑๓๓๘ นางสาว ธิตานันท์ ทนขุนทด
๑๓๓๙ นางสาว วาสนา จันทนะโสตถิ์
๑๓๔๐ นางสาว มนทิราพร บุตรสนธิ์
๑๓๔๑ นางสาว อรวรรณ บ่วงรักษ์
๑๓๔๒ นางสาว เบญจรัตน์ สนธิบ่าย
๑๓๔๓ นางสาว ธัญยรัตน์ สินคง
๑๓๔๔ นางสาว รพีพรรณ เจนจิตต์วรภณัฑ์ณ จ จ ณ
๑๓๔๕ นางสาว วรรณวิมล รัศมี
๑๓๔๖ นางสาว สิริรัตน์ ชูศรีสุข
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๑๓๔๗ นางสาว สนมพร นุ่มสาด
๑๓๔๘ นางสาว ศุภรานันท์ โพธ์ิเตียน
๑๓๔๙ นางสาว ณัชนันท์ เจนจิตต์วรภัณฑ์
๑๓๕๐ นางสาว บุญจิรา เกียวสัมพันธ์
๑๓๕๑ นางสาว ธัญญกร ไทยแท้
๑๓๕๒ นางสาว ชนม์นิภา น้ําดอกไม้
๑๓๕๓ นางสาว เมลิสา ชะมังรัมย์
๑๓๕๔ นางสาว อาภาภร สุวรรณสิงห์
๑๓๕๕ นางสาว ชลธิดา ชาติไทย
๑๓๕๖ นางสาว เกศสุดา เข็มทอง
๑๓๕๗ นางสาว อุทัยวรรณ นิยมดุสดี
๑๓๕๘ นางสาว พิมลรัตน์ ภพมณี
๑๓๕๙ นางสาว ลัทธวรรณ โครตศรีเมือง
๑๓๖๐ นางสาว เบญญาพร จุ้ยเจริญ
๑๓๖๑ นางสาว กัญญา แช่มประสิทธ์ิ๑๓๖๑ นางสาว กญญา แชมประสทธ
๑๓๖๒ นางสาว ธัญชนก ไซโต้
๑๓๖๓ นางสาว ชลิตา พวงเงิน
๑๓๖๔ นางสาว พีรวรรณ นิลอร่าม
๑๓๖๕ นางสาว ปริฉัตร บุญฤทธิ์
๑๓๖๖ นางสาว วิมพ์วิภา ป่ินทอง
๑๓๖๗ นางสาว แสงระวี แซ่เฮ้า
๑๓๖๘ นางสาว ช่อผกา แสงเจริญ
๑๓๖๙ นางสาว พัชญา บุญเกิด
๑๓๗๐ นางสาว พรรณพร พันธุมคุปต์
๑๓๗๑ นางสาว สุโรจนา โสภาพินิจ
๑๓๗๒ นางสาว สุชาวดี เช่ือมชิต
๑๓๗๓ นางสาว ทัศนีย์ จันทร์ทิพย์
๑๓๗๔ นางสาว พรทิพย์ ศรีบุญเรือง
๑๓๗๕ นางสาว สุพัตรา กลั่นกลิ่น
๑๓๗๖ นางสาว ณัฐกฤตา กลีบอุบล
๑๓๗๗ นางสาว ภัทนันท์ แสนสุข
๑๓๗๘ นางสาว ปภัสราพร สุวนิชกุล
๑๓๗๙ นางสาว จฑามาศ แจ่มสว่างจุ จ
๑๓๘๐ นางสาว ปรารถนา บุญประเสริฐ
๑๓๘๑ นางสาว จิตราภา เวชสานนท์
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๑๓๘๒ นางสาว เยาวนารถ ทัดเรณู
๑๓๘๓ นางสาว ประภัสสร บัวคําเกิด
๑๓๘๔ นางสาว นิมิตรา พลอยงาม
๑๓๘๕ นางสาว รุ่งรัตน์ เสาร์หงษ์
๑๓๘๖ นางสาว สุทธามาศ เสียงล้ํา
๑๓๘๗ นางสาว ปรางทอง ครามวิชิต
๑๓๘๘ นางสาว ณัฐพิชา เชิงทวี
๑๓๘๙ นางสาว พรพรรณ พันธ์ุเจริญ
๑๓๙๐ นางสาว ญาณกร สุรารักษ์
๑๓๙๑ นางสาว กนกพร ภิญโญ
๑๓๙๒ นางสาว รุ่งทิวา ขันธานุรักษ์
๑๓๙๓ นางสาว เบญจวรรณ หีบทอง
๑๓๙๔ นางสาว กัลยรัตน์ สลับลึก
๑๓๙๕ นางสาว นุกูล องอาจ
๑๓๙๖ นางสาว นฤมล การณราช๑๓๙๖ นางสาว นฤมล การณราช
๑๓๙๗ นางสาว วรรษมล การณราช
๑๓๙๘ นางสาว บังอร นาสงวน
๑๓๙๙ นางสาว วันทนา พุทธาราม
๑๔๐๐ นางสาว ฐิติกาญจน์ เนาว์สถาน
๑๔๐๑ นางสาว ศุภิกา พุ่มพูล
๑๔๐๒ นางสาว ชมพูนุช จันทิมา
๑๔๐๓ นางสาว จิรวรรณ อุตมะกูล
๑๔๐๔ นางสาว จินตนา ศรีสุวรรณ์
๑๔๐๕ นางสาว ขนิษฐา มหาละออง
๑๔๐๖ นางสาว พรศิริ สังข์ประเสริฐ
๑๔๐๗ นางสาว สราสินี เอ่ียมเกิด
๑๔๐๘ นางสาว มัณฑนา จันทร์นิเวศน์
๑๔๐๙ นางสาว อุมาพร นุชวงศ์
๑๔๑๐ นางสาว วิราสิณี พูหลํา
๑๔๑๑ นางสาว วงจิตร ภูพวก
๑๔๑๒ ว่าท่ี ร.ต.หญิง ทัศนีย์ สกุลนุ่ม
๑๔๑๓ นางสาว ธิตมิา ประเสริฐแช่ม
๑๔๑๔ นางสาว อภิญญา วันบันเทิงญญ
๑๔๑๕ นางสาว พีรดา พูลศักดิ์
๑๔๑๖ นางสาว สุพัตรา แต่งศรี



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๔๑๗ นางสาว ณัชชา สุภาพันธ์ุ
๑๔๑๘ นางสาว สุดธิดา ฉายแสง
๑๔๑๙ นางสาว อนงค์นาถ กิจเดช
๑๔๒๐ นางสาว กานดา คําดี
๑๔๒๑ นางสาว สุวินันท์ น้อยเงิน
๑๔๒๒ นางสาว สุทธิญา ปักกะตา
๑๔๒๓ นางสาว กนกภรณ์ สมัยสมภพ
๑๔๒๔ นางสาว ปวีนัท โนชัยต๊ะสอน
๑๔๒๕ นางสาว อัญมณี สุขสนาน
๑๔๒๖ นางสาว มาริษา นุ้ยดํา
๑๔๒๗ นางสาว จุไรรัตน์ บัวมาต
๑๔๒๘ นางสาว ฐาปนี แย้มวรรณ์
๑๔๒๙ นางสาว วารุณี ขําเลิศ
๑๔๓๐ นางสาว สุพัตรา วงศ์ตันพัฒนา
๑๔๓๑ นางสาว หทัยรัตน์ นิลเพชร๑๔๓๑ นางสาว หทยรตน นลเพชร
๑๔๓๒ นางสาว วลัยรัตน์ โพธ์ิเงิน
๑๔๓๓ นางสาว นิสา ดิษยิ้ม
๑๔๓๔ นางสาว ขนิษฐา เทพบาท
๑๔๓๕ นางสาว อาริยา ตันตินันท์
๑๔๓๖ นางสาว ณัฐิกา แสงใส
๑๔๓๗ นางสาว พรพิมล ผลเล็ก
๑๔๓๘ นางสาว อัยลดา รักษ์กําเนิด
๑๔๓๙ นางสาว เสาวลักษณ์ นุ่มสาด
๑๔๔๐ นางสาว พิชญ์นาฏ ขุนทอง
๑๔๔๑ นางสาว วันทนา มากไมตรี
๑๔๔๒ นางสาว สุพัฒ วิเศษสุวรรณวัต
๑๔๔๓ นางสาว จันจิรา ยางเยี่ยม
๑๔๔๔ นางสาว ปารณีย์ ครุฑน้อย
๑๔๔๕ นางสาว อัญมณี แสนโชติ
๑๔๔๖ นางสาว เกศรินทร์ หลอดทองแดง
๑๔๔๗ นางสาว นันทิตา ใกล้ชิด
๑๔๔๘ นางสาว สุภาวดี บุญพริ้ง
๑๔๔๙ นางสาว สกัญญา แย้มบาลุ ญญ
๑๔๕๐ นางสาว มุกดา รุ่งแสง
๑๔๕๑ นางสาว เกสร เข็มรัมย์



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๔๕๒ นางสาว ภทรวรรณ พิมดี
๑๔๕๓ นางสาว อาลิสา หลีเฮง
๑๔๕๔ นางสาว ชาริตา รุ่งโรจน์นภากร
๑๔๕๕ นางสาว สุชานันท์ จันทรดํารงค์
๑๔๕๖ นางสาว พรนิรัตน์ สุน้อง
๑๔๕๗ นางสาว วรางคณา ทองสันเทียะ
๑๔๕๘ นางสาว ลลิตา สิงห์พละ
๑๔๕๙ นางสาว มนิดา แสนสุมา
๑๔๖๐ นางสาว นันทนา กลิ่นหอม
๑๔๖๑ นางสาว อนงค์นาฏ แสงอินทร์
๑๔๖๒ นางสาว ภูริดา แสงอินทร์
๑๔๖๓ นางสาว ณัชชาภรณ์ รอดเครือทอง
๑๔๖๔ นางสาว ธารทิพย์ ยิ่งงามแก้ว
๑๔๖๕ นางสาว ณัฐธิดา ศรีจันทร์
๑๔๖๖ นางสาว อาภาภรณ์ สังข์ทอง๑๔๖๖ นางสาว อาภาภรณ สงขทอง
๑๔๖๗ นางสาว ธนวรรณ ประเสริฐอินทร์
๑๔๖๘ นางสาว ทิพวรรณ ศรัทธาผล
๑๔๖๙ นางสาว เมศยา คชสิงห์
๑๔๗๐ นางสาว ลักขณา อินทรสาย
๑๔๗๑ นางสาว อภิญญา คล้ําเจริญ
๑๔๗๒ นางสาว ทัสนันทน์ แย้มรัศมี
๑๔๗๓ นางสาว วิภาดา ยอดศรี
๑๔๗๔ นางสาว ปลายมนัส คิญชกวัฒน์
๑๔๗๕ นางสาว ธมลวรรณ ยอดศรี
๑๔๗๖ นางสาว ศรีวรรณ คําศรี
๑๔๗๗ นางสาว สุภาวดี นาคโสม
๑๔๗๘ นางสาว ณัฐิดา สีดอกบวบ
๑๔๗๙ นางสาว ปิยาภรณ์ กุลทัพ
๑๔๘๐ นางสาว นาตยา บุษบา
๑๔๘๑ นางสาว สุวดี ปัญญาดี
๑๔๘๒ นางสาว จริยา อินโอภาษ
๑๔๘๓ นางสาว ปิยาพร เพ็งละแก้ว
๑๔๘๔ นางสาว ชิดชนก คําขัน
๑๔๘๕ นางสาว สุนิสา คล้ายศิริ
๑๔๘๖ นางสาว นันทนา จันทร์สุภา



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๔๘๗ นางสาว วนารี อินทรักษา
๑๔๘๘ นางสาว กมลชนก แซ่ลิ้ม
๑๔๘๙ ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิภาพร คําวิเศษ
๑๔๙๐ นางสาว วรรณา ดํากิจ
๑๔๙๑ นางสาว อารี พยัพตรี
๑๔๙๒ นางสาว คนิจฐา บุญเฟื่อง
๑๔๙๓ นางสาว ประวีณา สะลีมา
๑๔๙๔ นางสาว ศศิณี เพ็งสุวรรณ
๑๔๙๕ นางสาว สิริพร โปยกัก
๑๔๙๖ นางสาว ภาวิณี สําราญวงศ์
๑๔๙๗ นางสาว ฉัตริน หอมไกร
๑๔๙๘ นางสาว นรารัตน์ พวงนวม
๑๔๙๙ นางสาว พิมพ์ปวีณ์ ศรีบุปผา
๑๕๐๐ นางสาว วาริศา แก้วน้ําเย็น
๑๕๐๑ นางสาว อัจฉรา ปานน้อย๑๕๐๑ นางสาว อจฉรา ปานนอย
๑๕๐๒ นางสาว ทิพวรรณ สวัสดิ์รักษา
๑๕๐๓ นางสาว ยุวลักษณ์ พุ่มโพธิ์
๑๕๐๔ นางสาว อมรวดี ศิริสวัสดิ์
๑๕๐๕ นางสาว กมลรัตน์ ป่วนหลํา
๑๕๐๖ นางสาว ไอลดา เรืองเนตร์
๑๕๐๗ นางสาว ศิริวรรณ จันทร์หอม
๑๕๐๘ นางสาว ภัทรานิษฐ์ วงค์ฮู้
๑๕๐๙ นางสาว เขมิกา เอ่ียมเจริญศักดิ์
๑๕๑๐ นางสาว กรรณิการ์ นามสุข
๑๕๑๑ นางสาว ชญาณี จานวงค์
๑๕๑๒ นางสาว ธนัชพร พัฒนดํารงกุล
๑๕๑๓ นางสาว สุภาวดี ประเสริฐพงษ์
๑๕๑๔ นางสาว อภิรดี ช้อนทอง
๑๕๑๕ นางสาว พิมศิริ นิลอร่าม
๑๕๑๖ ว่าท่ี ร.ต.หญิง รุ่งลดา หอมจันทร์
๑๕๑๗ นางสาว ชนนี กุณพันธ์
๑๕๑๘ นางสาว กรกช นิ่มแสงธรรม
๑๕๑๙ นางสาว นิภา ปลัดศรี
๑๕๒๐ นางสาว ศิริพร สิทธิศักดิ์
๑๕๒๑ นางสาว โสลัดดา ตันกิตติกุล



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๕๒๒ นางสาว สมฤทัย อินฉ่ํา
๑๕๒๓ นางสาว นวรัตน์ สวัสดี
๑๕๒๔ นางสาว อรวดี ปัญญาสุพพัตกุล
๑๕๒๕ นางสาว เนาวรัตน์ น้อยดา
๑๕๒๖ นางสาว ชวัลลักษณ์ จงเจริญ
๑๕๒๗ นางสาว กมลรัตน์ ซิ้มเจริญ
๑๕๒๘ นางสาว ดุสิดา อ่วมชม
๑๕๒๙ นางสาว ณัฐรินทร์ เพ็ชรสุวรรณ์
๑๕๓๐ นางสาว สร้อยเพชร เดชฉกรรจ์
๑๕๓๑ นางสาว เสาวลักษณ์ ห่วงทอง
๑๕๓๒ นางสาว กาญจนา หนูหุ่น
๑๕๓๓ นางสาว กมลวรรณ ลักษิตานนท์
๑๕๓๔ นางสาว ณัฏฐนันธ์ ป้อมเซียงพิณ
๑๕๓๕ นางสาว วาสนา วรรณดี
๑๕๓๖ นางสาว สชาดา ฉายเนตร๑๕๓๖ นางสาว สุชาดา ฉายเนตร
๑๕๓๗ นางสาว พัชร์นันท์ สมิทธ์แสวงกูร
๑๕๓๘ ว่าท่ี ร.ต.หญิง จริยา แก้ววารี

พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ

พล.ต............................................................. ประธานกรรมการฯ



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หมายเลข
ประจําตัวสอบ

๒ นาย เอกพล อาจหาญ

ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ตําแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์

๒๐๐๑ นาย เอกพล อาจหาญ
๒๐๐๒ นาย เฉลิมฤทธิ์ ตันธนะชัย
๒๐๐๓ นาย อู่ทอง พันธ์ไทย
๒๐๐๔ นาย พลไพศาล บวรโชติปกรณ์
๒๐๐๕ นาย ธํารง คงเปรม
๒๐๐๖ นาย ปรีชา เทพสาลี
๒๐๐๗ นาย วีระยุทธ ทองเครือ
๒๐๐๘ นาย เสน่ห์ แจ่มกระจะ
๒๐๐๙ นาย อภิชาต วิเศษสิงห์
๒๐๑๐ นาย มนตรี เสริมแฟง๒๐๑๐ นาย มนตร เสรมแฟง
๒๐๑๑ นาย สมชาย อ้อยทอง
๒๐๑๒ นาย ศิราวุธ ชูโฉม
๒๐๑๓ นาย สุเทพ พิบูลแถว

พล.ต.......................................................... ประธานกรรมการฯ
พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หมายเลข
ประจําตัวสอบ

นาย คณาพร ค้มนาน

ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ตําแหน่ง ช่างโลหะ

๓๐๐๑ นาย คุณาพร คุมนาน
๓๐๐๒ นาย ชํานาญ สวัสดี
๓๐๐๓ นาย เอกนรินทร์ เกิดกูล
๓๐๐๔ นาย ธราพงศ์ อบเชย
๓๐๐๕ นาย เจนณรงค์ สาระศาสิน

พล.ต.......................................................... ประธานกรรมการฯ
พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หมายเลข
ประจําตัวสอบ

๔๐๐๑ นาย วิชาญ ละมลนอก

ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ตําแหน่ง ช่างกลโรงงาน

๔๐๐๑ นาย วชาญ ละมูลนอก
๔๐๐๒ นาย ศราวุฒิ ชํานาญคง
๔๐๐๓ นาย มารุต อินสม
๔๐๐๔ นาย สัตยา ห่ืออินทร์
๔๐๐๕ นาย เจษฎา ดวงชื่น
๔๐๐๖ นาย ประดิษฐ์ พระนอนเขต
๔๐๐๗ นาย อานันท์ รัตนจันทร์
๔๐๐๘ นาย จารุกิตต์ิ ชุมภู
๔๐๐๙ นาย อภินันท์ ไชยเดชกําจร
๔๐๑๐ นาย นทคม พลกําลัง๔๐๑๐ นาย นทคม พูลกาลง
๔๐๑๑ นาย วัชรพันธ์ ศรีประภา

 ปพล.ต.......................................................... ประธานกรรมการฯ
พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หมายเลข
ประจําตัวสอบ

๕ นาย ภษิต ทกข์เปลื้อง

ยศ - ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า

๕๐๐๑ นาย ภูษต ทุกขเปลอง
๕๐๐๒ นาย วีรภัทร เขียววงษ์จันทร์
๕๐๐๓ นาย จิรพันธ์ ชมชื่น
๕๐๐๔ นาย ทรงยศ สุขเกลอ
๕๐๐๕ นาย ธเนศ อุ่นเรือน
๕๐๐๖ นาย ชนินทร์ เจิมจันทึก
๕๐๐๗ นาย ธนพนธ์ เรือนงาม
๕๐๐๘ นาย ธนสร ปรางเปรมปรี
๕๐๐๙ นาย วศิน ขันธ์สุวรรณ์
๕๐๑๐ นาย เกียรตินันท์ ขําม่วง๕๐๑๐ นาย เกยรตนนท ขามวง
๕๐๑๑ นาย สุวิชาญ แวดไธสง

พล.ต.......................................................... ประธานกรรมการฯ
พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ


