
15910001 นางสาว สุภมาส นิ่มเขียว
15910002 นาย วีรณัฐ ลียากาศ
15910003 นางสาว ปาริสา เชาว์ฉลาด
15910004 นางสาว สาวิตรี ดีอินทร์
15910005 นางสาว บงกช นิลกาญจน์
15910006 นางสาว เนตรณพิศ นาคอ่วมค้า
15910007 นางสาว สุธามาศ มั่นหลง
15910008 นาย วิวัฒน์ สากา
15910009 นางสาว สายรุ้ง วงศ์สามารถ
15910010 นางสาว แจ่มจันทร์ อินอ่อน
15910011 นาง ธัญญลักษณ์ คงประเสริฐ
15910012 นางสาว นวรัตน์ ประภูชะกัง
15910013 นางสาว สุภาภรณ์ นามบุญสา
15910014 นาย เรืองวิทย์ ศลโกสุม
15910015 นาย วรพันธ์ จินตะเชาวน์
15910017 นาย อภิวัฒน์ วงศ์ชูจันทร์
15910018 นาย วัลลภ กรานวงษ์
15910019 นางสาว ทิพย์รพี พุกชาญค้า
15910021 นางสาว เจนจิรา นันทะเวช
15910023 นาย พีระยุทธ แก้วอิศวร
15910024 นางสาว ปนัดดา การดี
15910025 นางสาว โสภิตา       อิศรางกูร ณ อยุธยา
15910030 นางสาว จิตตินันท์ ชาติทองสุข
15910032 นางสาว วรัมพร วงษ์วรภาส
15910034 นางสาว จารุศร ทองค า
15910035 นางสาว จารุวรรณ นพพันธ์
15910037 นางสาว ปิยวรรณ พุม่พวง
15910038 นางสาว จิรวรรณ โสะพันธ์
15910040 นางสาว ลัดดาวรรณ ปฏิเวทย์
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15910042 นางสาว มุตา ศิริจันทร์
15910057 นางสาว วันวิสาข์ ค าสอน
15910060 นาย ภูริวัจน์ ธนาโรจน์ปิติพร
15910071 นางสาว ฉัตราภรณ์ ทองปนแก้ว
15910074 นาย เกรียงศักด์ิ บุญชู
15910075 นางสาว พิมพ์ชนก สรรคประสิทธิ์
15910083 นางสาว สุพัตรา หาญชัย
15910084 นางสาว มลนิภา จ่าค า
15910087 นางสาว กัญธิมา เทศทอง
15910089 นางสาว อริสรา หิริโอตัปปะ
15910092 นาย อาดิส มาศวิเชียร
15910101 นางสาว ณัฐนันท์ ไกรเลิศรัตนชัย
15910104 นาย ภราดร นุชประเสริฐ
15910105 นางสาว วิลาสินี โพธิวัฒน์
15910109 นางสาว ธันยพร ปนะวงศ์
15910111 นางสาว ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด
15910112 นางสาว พรพิมล ศักด์ิสมบูรณ์
15910117 นางสาว เพ็ญนภา กุลมงคล
15910122 นาย จิรวัฒน์ สิรพัฒนพิพัฒน์
15910126 นาย ชนพล บูรณะบุตร
15910129 นางสาว ผุสดี สุขพิบูลย์
15910131 นาย ปกป้อง ยะกัณฐะ
15910132 นางสาว จันทิรา สิทธิรักษ์
15910140 นาย ภูรพี คงเดิม
15910141 นางสาว อารยา ทามัน
15910143 นางสาว กมลชนก เจริญศรี
15910145 นาง พลอยไพลิน ครูฮกซ่ิว
15910149 นางสาว สุนันทา อุสาหะ
15910156 นางสาว กนกวรรณ นามวัฒน์โสภณ
15910163 นาย อรรถพล ใจค า
15910165 นางสาว เปรมฤทัย อุ่นเรือน
15910168 นางสาว พัชราวรรณ โชติธนภาคย์
15910169 นาย พัสกร ทะสานนท์
15910176 นางสาว วิภาวรรณ ศรัทธารัตน์
15910180 นาย รุ่งทวี บานศรี



3

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

15910186 นาย นรินทร์เดช น้ าทิพย์
15910191 นางสาว ศิริมาดา มงคลวิทย์
15910192 นางสาว บุษบา ปัญญาชน
15910198 นาย ทอม วงศ์จันทร์วัง
15910201 นางสาว ศศิธร ได้ไซร้
15910202 นางสาว อภิญญา ข าไข
15910206 นางสาว ปรียานุช เรืองเพชร
15910212 นางสาว ทิพวรรณ แก้วหนู
15910217 นางสาว เบญญทิพย์ ตะคอนรัมย์
15910222 นางสาว เนตรนภา ปรีเปรม
15910226 นาย คมจักร บริรักษ์
15910245 นางสาว อริศรา พันยะฤทธิ์
15910249 นางสาว จรรยาลักษณ์ อิ่นค า



15920001 นางสาว กาญจนา กลัดสิงห์
15920004 นางสาว พัชยา ชัยฑวังกูล
15920006 นางสาว สุจิรา ใจกล้า
15920011 นางสาว สุดารัตน์ เหล่ารอด
15920015 นางสาว พลอยทิพย์ วงเวียน
15920016 นางสาว อภิญญา วัฒนานันท์
15920017 นางสาว ณัชชารีย์ ฐิติวัฒนจิรกิจ
15920025 นาย อนุพนธ์ ศิริไทย
15920030 นางสาว สุวณีย์ ข าสุข
15920039 นางสาว สุชาดา รักผ้ึง
15920043 นาย กิติวุฒิ ไผ่พุทธ
15920044 นาย โยธิน ปล่ังเปล่ง
15920047 นางสาว กรรณิการ์ ก่อเกิดสกุล
15920051 นาย ธนบัตร จงจิต
15920055 นางสาว วัสมน บุญชูศรี
15920056 นาย ณัฐชนม์ โชคชัย
15920057 นาย จตุรวิทย์ แสนดวง
15920062 นาย ธนกร เกษดี
15920064 นาย คนธ์พงษ์ คณาชัยวิรุจน์
15920072 นางสาว ชญาดา อาจสุโพธิ์
15920073 นางสาว นภัสสร เซ่งมาก
15920074 นางสาว สุพรรณี พิลารัตน์
15920075 นางสาว พรรณนิภา มณีปกร
15920095 นางสาว ฐิติพร นวลบุญ
15920096 นางสาว ธัญดา พัชรเปรมชัย
15920108 นางสาว พจนารถ ประเสริฐศิริ
15920110 นางสาว วิมลรัตน์ โอทารัมย์
15920111 นางสาว สุธินี แก้วก าพล
15920112 นางสาว ภิญญดา โพธิสาร
15920122 นางสาว สาวิตรี แสงประเสริฐ
15920124 นางสาว จันทพร จวงสอน
15920126 นางสาว ณัชชา ทองบาง
15920128 นาง รัชฎา พุทธมนต์
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หน่วยที ่1 ต ำแหน่งที ่1.2 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีว่ิเครำะห์นโยบำยและแผน
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15920136 นางสาว วารินทร์ แปงไสสงค์
15920139 นางสาว พัชรากร มีราช
15920142 นาง ถวิกา ค าใบ
15920146 นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ล่ิม
15920152 นาย พลกฤษณ์ ดีเจริญ
15920156 นางสาว อรธีรา วัฒนชโนบล
15920163 นางสาว วิวรรธนี บรรเทากุล
15920167 นางสาว กวิสรา จันท า
15920192 นาย ธนพนธ์ ตันไทย
15920196 นางสาว อภัสรา อินตานิ
15920198 นางสาว ปนัสยา สิระรุ่งโรจน์กนก
15920199 นาย วัชรพงษ์ ชุนจ ารัส
15920204 นางสาว พัชรียา พรมสงฆ์
15920216 นางสาว ธัญชนก อินทรพฤกษา
15920228 นางสาว อรอุมา สุวรรณรี
15920236 นางสาว มาริสา มีแก้ว
15920237 นางสาว ขนิษฐา หิมะโส
15920238 นางสาว กนกวรรณ พลีดี
15920250 นางสาว พิมพ์ชนก สุเต็ม
15920265 นางสาว ดวงใจ บรรจุสุวรรณ
15920267 นางสาว พนิดา ค าศรี
15920273 นางสาว กัลยรัตน์ โรจนโพธิ์
15920274 นางสาว เครือวัลย์ สารี
15920276 นางสาว นรากร สุขอ้วน
15920277 นางสาว พานิกา ค่วยค า
15920278 นางสาว พิชามญชุ์ ประสิทธิส์มบัติ
15920282 นางสาว พิมพ์ชนก แก่นลออ
15920299 นางสาว มณฑิชา อมรสิงห์
15920307 นางสาว กมลฉัตร วิโรจน์เมฆาวณิชย์
15920310 นางสาว สุพัตยา บางสวนหลวง
15920312 นางสาว แสงระวี ขันพิจิตร
15920313 นางสาว ปภาวรินท์ อารมย์ดี
15920317 นางสาว ณัฐพร ศรลัมพ์
15920335 นางสาว นงค์นุช สกุลไพบูลย์ดิลก
15920336 นางสาว รุ่งนภา พรมดี
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15920340 นางสาว ณฐพร ค าภูเงิน
15920341 นางสาว จุฑามาศ กสิกรณ์
15920342 ว่าที ่ร.ต. กมลสัณห์ ศรียารัณย
15920353 นางสาว กวินนา ด าส่งแสง
15920360 นางสาว ศิวพร สวนอยู่
15920361 นางสาว แอนนา วุน้กิ้ม
15920365 นางสาว ยศกมล ช่วยบ ารุง
15920366 นางสาว นวลละออง ดอนลาดลี
15920378 นางสาว พรปวีณ์ ตันศิริ
15920397 นางสาว ภัทรากรณ์ ชมเปราะ
15920398 ว่าที ่ร.ต. สวภณ อาวรณ์
15920401 นางสาว เพ็ญพักตร์ คืนชัยภูมิ
15920419 นางสาว วรรวิสา เอี่ยมศรี
15920421 นาย ธีศิษฏ์ ฐิติโชติรัตนา
15920422 นาง พิรุณรัตน์ เศรษฐสุทธิ
15920429 นาย อิสรภาพ โชชัย
15920438 นาย ภวินท์ จารุจิตต์
15920454 นาย พลาธิป สุขวิบูลย์
15920465 นาย นสิธร พันธุรั์ตน์
15920479 นาย เจษฐ์ภาคิน เรืองรัตน์
15920481 นางสาว น้ าอ้อย บุตรพรม
15920487 นาย อลงกรณ์ ถิระสัตย์
15920503 นางสาว จินตนา ศรีชมไชย
15920526 นางสาว นิชกานต์ สุระเสรี



15930001 นางสาว ธัญนันท์ ทองฉาย
15930002 นางสาว ณิชกานต์ เพชนะ
15930003 นางสาว สุรีรัตน์ ศรีสุข
15930005 นางสาว วรรณภา พงษ์ผล
15930006 นางสาว สุรัตน์ สีเหนี่ยง
15930008 นางสาว สุภาวดี ข าเจริญ
15930009 นางสาว นัฐฐา ศรีเศรษฐมาตย์
15930010 นาง พรทิพย์ นุชเทศ
15930011 นางสาว สุนันทา เภอขุนทด
15930013 นางสาว ทัศนีย์ ยินดีงาม
15930014 นางสาว ณัฐฐิยาภรณ์ เม็งทะเหล็ก
15930016 นางสาว ขันแก้ว พ่อครวงค์
15930023 นางสาว นพรพรรณ ต๊ะอ้าย
15930024 นาง ดาวสวรรค์ สุขนาคกิจ
15930028 นาย วีรศักด์ิ ศรีนวล
15930030 นางสาว สุภาพร คงชาญแพทย์
15930033 นางสาว นภัสวรรณ อ้นปัญญา
15930038 นาย พรนิรันดร์ พรหมสกุล
15930042 นาย ทองค า ค าลือ
15930044 นางสาว เรมิกา เต็มพรรณ
15930045 นางสาว ณัฐปภัสร์ พิริยาอดิศัย
15930046 นางสาว อรวรรณ ทองโกฎิ
15930053 นางสาว นภัสนันท์ เดือนหงายแจ่ม
15930056 นางสาว อุษา บุญบัวทอง
15930057 นางสาว ปนัดดา ดารดาษ
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หน่วยที ่1 ต ำแหน่งที ่1.3 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีบ่ันทึกขอ้มลู


