
 

 

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

เขารับราชการ  

เปนพนักงานราชการ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 



กําหนดการสอบภาควิชาการ 

ใหผูท่ีมีสิทธิ์สอบภาควิชาการมาดาํเนินการตามขั้นตอน ดังนี้.- 

๑. สอบภาควิชาการ ในวันที่ 17 พ.ค. 61 
- เวลา  ๑๐.3๐ น.   ใหผูที่มีสิทธิส์อบ  มารายงานตัว ณ   โรงพลศึกษา พนับริการ  

กองบริการ กรมการทหารชาง คายภาณุรังษ ีอําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี   เพื่อรับฟงคําชี้แจง
การปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ และดําเนินการดานธุรการ (หากไมมารายงานตัวตามเวลาที่
กําหนด ถือวาสละสิทธิ์) 
 - สอบภาควิชาการ ตั้งแตเวลา 14.00 – 16.00 น. (เมื่อเริ่มทําขอสอบแลว ผูที่เขา
หองสอบชากวาเวลาที่กําหนด 15 นาทีจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ) 

๒. การแตงกาย 
 - เสื้อยืดแขนส้ันไมมีปกสีขาว กางเกงวอรม รองเทากีฬา 

๓. สิ่งที่สามารถนําเขาหองสอบได 
     - บัตรประจําตัวสอบ  

- บัตรประชาชน 
 - ปากกา    

- นาฬิกาขอมือแบบอนาล็อก (แบบเข็ม)  เทานั้น 
 

หมายเหต ุ :  ใหผูสมัครสอบตรวจสอบความถูกตองของ  ชื่อ  –  สกุล  และ
หมายเลขประจําตัวสอบ   หากไมถูกตอง  หรอืมีรายการแกไข  ใหแจงที่หมายเลข
โทรศัพท 032 – 337014  ตอ  53125 หรือมาตดิตอดวยตนเองท่ี กองกําลังพล 
กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี ในวันและเวลาราชการ 

 



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑๐๐๑ นางสาว ธัญพร ธรรมสาลี

๑๐๐๒ นางสาว ณฐัวรรณ บุญมีพิพิธ

๑๐๐๓ นางสาว สุพรรษา สะอาดแกว

๑๐๐๔ นางสาว จามินทร จารุสิริวรรณกุล

๑๐๐๕ นางสาว วาสนา ริ้วงาม

๑๐๐๖ นางสาว กิตติยา ศาลา

๑๐๐๗ นางสาว นิตยา รอดเคราะห

๑๐๐๘ นางสาว ณฐัวรรณ สุวรรณฉวี

๑๐๐๙ นางสาว นภัสวรรณ โพธิ์ประสาท

๑๐๑๐ นางสาว วิลาสินี วงษกัณหา

๑๐๑๑ นางสาว ธิษตยา สุขดี

๑๐๑๒ นางสาว สมฤทัย ฤดี

๑๐๑๓ นางสาว โสภิดา เชื้อสมุท

๑๐๑๔ นางสาว จีรวรรณ ชางฉาว

๑๐๑๕ นางสาว ปวีณา พ่ึงพันธ

๑๐๑๖ นางสาว ศศธิร ลิละคร

๑๐๑๗ นางสาว อนนทนา ทองแพง

๑๐๑๘ นางสาว บังอร แตคง

๑๐๑๙ นางสาว กมลวรรณ นิลสนธิ

๑๐๒๐ นางสาว อารีรัตน พวงสุวรรณ

๑๐๒๑ นางสาว พรวดี ผิวคราม

๑๐๒๒ นางสาว โสรยา เปลี่ยนแกว

๑๐๒๓ นางสาว สุชาดา ตรงเท่ียง

๑๐๒๔ นางสาว สุกัญญา นพแกว

๑๐๒๕ นางสาว อรญา ทรงกิจ

๑๐๒๖ นางสาว อาธิติยา แกวเงิน

๑๐๒๗ นางสาว วนิดา เครอืทิวา

๑๐๒๘ นางสาว นรมน ดวงอาจนา

๑๐๒๙ นางสาว นุสรา ทิมพิทักษ

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ 2561

ตําแหนง พนักงานบริการ



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๐๓๐ นางสาว นริศรา กวางคีรี

๑๐๓๑ นางสาว วิลาสินี คงกลิ่น

๑๐๓๒ นางสาว กัลยรัตน บัวนาค

๑๐๓๓ นางสาว ภูษณิศา สวัสดี

๑๐๓๔ นางสาว นงคลักษณ เยาวนารถ

๑๐๓๕ นางสาว นันทนัช เกาลิ้ม

๑๐๓๖ นางสาว อภิญญา นิ่มนวล

๑๐๓๗ นางสาว ปณฑิตา ครุฑนอย

๑๐๓๘ นางสาว นันทวัน พงศอริยมงคล

๑๐๓๙ นางสาว พรหมภัสสร เชี่ยวเชิงเอก

๑๐๔๐ นางสาว รัชดาภรณ ศรีทอง

๑๐๔๑ นางสาว วนัสรินทร อิ่มทรัพย

๑๐๔๒ นางสาว นลินี นาคโสม

๑๐๔๓ นางสาว สุภาพร คูประเสริฐ

๑๐๔๔ นางสาว นันทนภัส แกวฉลาด

๑๐๔๕ นางสาว สุดาวัลย ศรีธาตุ

๑๐๔๖ นางสาว จิราภรณ พันธุแสงสวัสดิ์

๑๐๔๗ นางสาว ตวงพร รอดผล

๑๐๔๘ นางสาว ธันยพร แกวดวง

๑๐๔๙ นางสาว เมทินี ขุนอาวุธ

๑๐๕๐ นางสาว วิภานี อุบลรัตน

๑๐๕๑ นางสาว มธุริน ปวัลชนัญชิดา

๑๐๕๒ นางสาว ธัญลักษณ ตากอง

๑๐๕๓ นางสาว สุธิดา ชมชื่น

๑๐๕๔ นางสาว เบญจวรรณ แสนกลา

๑๐๕๕ นางสาว ปรียาภรณ ไลยรัตน

๑๐๕๖ นางสาว อัญชนา หมื่นเอ

๑๐๕๗ นางสาว ขนิษฐา พลัดภัยพาล

๑๐๕๘ นางสาว วิราพรรณ คลูิ้มจีรสิริ

๑๐๕๙ นางสาว ศศธิร ทองกองเกีย

๑๐๖๐ นางสาว ภัทราภา มาระเนตร

๑๐๖๑ นางสาว นฤมล แยมสรวล

๑๐๖๒ นางสาว นฤพัชร บุญปลอด



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๐๖๓ นางสาว สุริยากร หิรัญวงศ

๑๐๖๔ นางสาว สิริลักษณ เกิดกองทรัพย

๑๐๖๕ นางสาว กชพร โพธิ์ผลิ

๑๐๖๖ นางสาว วรรณวิศา เตียสกุล

๑๐๖๗ นางสาว อารีรัตน บัวจีน

๑๐๖๘ นางสาว สุภาพร อนทอง

๑๐๖๙ นางสาว ปทุมทิพย อุตตะมะ

๑๐๗๐ นางสาว สุภัตรา จินดาวงษ

๑๐๗๑ นางสาว ภัทรสุดา สรวิตร

๑๐๗๒ นางสาว สุวิสา เถื่อนเกา

๑๐๗๓ นางสาว ก่ิงกาญจน เห้ียมหาญ

๑๐๗๔ นางสาว นรินทร แกวสะอาด

๑๐๗๕ นางสาว วิลาสินี ศุภชัย

๑๐๗๖ นางสาว ชยามร กลัดทรัพย

๑๐๗๗ นางสาว ศริิวรรณ รอบจังหวัด

๑๐๗๘ นางสาว จิราวรรณ พลอยงาม

๑๐๗๙ นางสาว จิราภา บุญนอย

๑๐๘๐ นางสาว แกวตา พรหมพิทักษ

๑๐๘๑ นางสาว ปยธิดา สนองค

๑๐๘๒ นางสาว เพ็ญพิชชา อินทรสุวรรณ

๑๐๘๓ นางสาว อัญชลี วาสุ

๑๐๘๔ นางสาว ปยภรณ งามขํา

๑๐๘๕ นางสาว พชรพร สวามีชัย

๑๐๘๖ นางสาว ชลลดา จังพานิช

๑๐๘๗ นางสาว อิษยา จันทนะโสต

๑๐๘๘ นางสาว ณฐัชารินทร กลัดมี

๑๐๘๙ นางสาว พรพิมล สิงหจันทร

๑๐๙๐ นางสาว สิริกาญจน ซุนเซง

๑๐๙๑ นางสาว สุภาพร หมื่นบริภัตร

๑๐๙๒ นางสาว ชวาลา จันทรตรง

๑๐๙๓ นางสาว สุกัญญา อินสวน

๑๐๙๔ นางสาว อมลวรรณ สามี

๑๐๙๕ นางสาว ชัญญาพัชญ แสงวราพรสิทธิ์



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๐๙๖ นางสาว จินดาพร เทพนิมิตร

๑๐๙๗ นางสาว รุงทิพย ผูกนอย

๑๐๙๘ นางสาว อภัสนันท พุมสอาดทศรัตน

๑๐๙๙ นางสาว นภัสศรณ พุมสอาดทศรัตน

๑๑๐๐ นางสาว บุศรินทร กลั่นเกตุ

๑๑๐๑ นางสาว เพ็ญนภา ชัมภารีย

๑๑๐๒ นางสาว เปรมฤดี จันทกนก

๑๑๐๓ นางสาว จารุวรรณ วิบูลยกลาง

๑๑๐๔ นางสาว ภมรพรรณ จันขะ

๑๑๐๕ นางสาว ศภุางค ฟกแกว

๑๑๐๖ นางสาว ภัทรานิษฐ บํารุงราชภักดี

๑๑๐๗ นางสาว อรพิศา วาหกกุล

๑๑๐๘ นางสาว อังศุมา นอยจิตต

๑๑๐๙ นางสาว ศรัณญา ศรีนวลจันทร

๑๑๑๐ นางสาว ศภุจิรัตน ศรีนวลจันทร

๑๑๑๑ นางสาว วทิชา อุบลรัตน

๑๑๑๒ นางสาว ณฐัธิดา แสงสุวรรณ

๑๑๑๓ นางสาว ธนิษฐา หลอดทอง

๑๑๑๔ นางสาว อาภาณี มณีตัน

๑๑๑๕ นางสาว พรกนก ศรีสุวรรณ

๑๑๑๖ นางสาว ประภัสภรณ ศรโีรจน

๑๑๑๗ นางสาว เยาวลักษณ นิลสาริกา

๑๑๑๘ นางสาว สุภัทรา เบิกบาน

๑๑๑๙ นางสาว สุวรรณทิพย กล่ําศรีทอง

๑๑๒๐ นางสาว สุดธิดา แกวมุกดา

๑๑๒๑ นางสาว ลลินธร เอ่ียมแดง

๑๑๒๒ นางสาว จารุณี อินทรแกว

๑๑๒๓ นางสาว ศรสวรรค วิวัฒน

๑๑๒๔ นางสาว ศริินันท คลายวิมุติ

๑๑๒๕ นางสาว วิมลวรรณ สวางอารมณ

๑๑๒๖ นางสาว ธัญวรรณ หุนเอ่ียม

๑๑๒๗ นางสาว นภสร คุณารักษ

๑๑๒๘ นางสาว ศริิมาศ มะโนนอย



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๑๒๙ นางสาว ธิติมา ศรหีิรัญ

๑๑๓๐ นางสาว คมัภีรพรรษ โฉมหงษ

๑๑๓๑ นางสาว ศภุนิดา ขําชวด

๑๑๓๒ นางสาว ขนิษฐา ขุนทอง

๑๑๓๓ นางสาว มาริษา ปานลา

๑๑๓๔ นางสาว รัตติกร บวรเวศ

๑๑๓๕ นางสาว วิลาวัณย จําปาทอง

๑๑๓๖ นางสาว เปมิกา สรอยขาว

๑๑๓๗ นางสาว ภัคจิรา บํารุงสินทรัพย

๑๑๓๘ นางสาว ลลิตา ขุนทอง

๑๑๓๙ นางสาว รัตนาภรณ ตูแกว

๑๑๔๐ นางสาว สุภาวดี ชําดิษ

๑๑๔๑ นางสาว เพ็ญประภา ภิรมยชม

๑๑๔๒ นางสาว จิราภรณ จันทรแมน

๑๑๔๓ นางสาว สมฤทัย สืบสาย

๑๑๔๔ นางสาว กมลชนก แซจู

๑๑๔๕ นางสาว วิภาดา การบรรจง

๑๑๔๖ นางสาว พัชรา หอยระยา

๑๑๔๗ นางสาว ธัญทิสา เหลืองอราม

๑๑๔๘ นางสาว พาฝน นามติง

๑๑๔๙ นางสาว เมษยา มีมาก

๑๑๕๐ นางสาว ศริิวรรณ อยูเย็น

๑๑๕๑ นางสาว พัชรินทร แซแจว

๑๑๕๒ นางสาว วาสนา พานทอง

๑๑๕๓ นางสาว อัญชลี ทองดี

๑๑๕๔ นางสาว พิมผกา ศุขเกษม

๑๑๕๕ นางสาว อนัญลักษณ หอมแสน

๑๑๕๖ นางสาว วราลักษณ กิจประมวญ

๑๑๕๗ นางสาว บุญรักษา ชูนาค

๑๑๕๘ นางสาว พลอยไพลิน คุณละ

๑๑๕๙ นางสาว อังคณา บัวทอง

๑๑๖๐ นางสาว อิงควรา คมเจริญ

๑๑๖๑ นางสาว พิราวรรณ สินธนากรสกุล



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๑๖๒ นางสาว รัชนู เนียมพูนทอง

๑๑๖๓ นางสาว อัญชิสา สืบชัย

๑๑๖๔ นางสาว รัตนาภรณ เปรมแจม

๑๑๖๕ นางสาว มณีรัตน ชวนชื่น

๑๑๖๖ นางสาว นันธิญา ไกรเพชร

๑๑๖๗ นางสาว ศริิพร วารีวหา

๑๑๖๘ นางสาว ฐวิกาญจน ชุมผาง

๑๑๖๙ นางสาว อารยา ยอดโอวาท

๑๑๗๐ นางสาว สิริรัตน แกวนุย

๑๑๗๑ นางสาว ธนพร สุริมี

๑๑๗๒ นางสาว กฤษณา รุณนก

๑๑๗๓ นางสาว ชาลิสา ทองปาน

๑๑๗๔ นางสาว อรพรรณ มุลคอน

๑๑๗๕ นางสาว อารียา สมบุญศรี

๑๑๗๖ นางสาว กฤติยาภรณ พระโยธา

๑๑๗๗ นางสาว จิตติมา สุขรัตน

๑๑๗๘ นางสาว รัมภรดา ยามาล

๑๑๗๙ นางสาว อทิตยา พูลเพ่ิม

๑๑๘๐ นางสาว พัชราภรณ ชิงชัย

๑๑๘๑ นางสาว บุญฑริกา พูลเพ่ิม

๑๑๘๒ นางสาว พนาภรณ มนตพลับ

๑๑๘๓ นางสาว นุชนาท สุรัตนกุล

๑๑๘๔ นางสาว สุวรรณา วงรถ

๑๑๘๕ นางสาว สุพัตรา จันทรตรี

๑๑๘๖ นางสาว อรนุช ปนประยูร

๑๑๘๗ นางสาว สุนิสา ยอดครู

๑๑๘๘ นางสาว ยุพดี ทวีสุข

๑๑๘๙ นางสาว สุวนันท หนูสุข

๑๑๙๐ นางสาว อาสมะ ดาหะตอ

๑๑๙๑ นางสาว ทรรศฝน เทศวัฒนา

๑๑๙๒ นางสาว พรณิกา สาวเกษม

๑๑๙๓ นางสาว ทิฆัมพร วรบุตร

๑๑๙๔ นางสาว จิรภัทร จันทรนอก



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๑๙๕ นางสาว ธานิตา พุมเรืองศรี

๑๑๙๖ นางสาว วราพร สนามชัย

๑๑๙๗ นางสาว ปรียาภัทร ตันสิงห

๑๑๙๘ นางสาว ปยธิดา นครพันธ

๑๑๙๙ นางสาว พิชญา บุษราคํา

๑๒๐๐ นางสาว สุมินตรา ทับทิม

๑๒๐๑ นางสาว ชลิตา นุชแทน

๑๒๐๒ นางสาว สุรีรัตน เทศสมบูรณ

๑๒๐๓ นางสาว สิรินดา นุชนารถ

๑๒๐๔ นางสาว ณฐักฤตา กลีบอุบล

๑๒๐๕ นางสาว ฑิตฐิตา ตวมศรี

๑๒๐๖ นางสาว กรวรรณ สังขสนั่น

๑๒๐๗ นางสาว ปญุดา สีทา

๑๒๐๘ นางสาว ชอทิพย โพธิ์พันธุ

๑๒๐๙ นางสาว สุณิศา อยูคุม

๑๒๑๐ นางสาว กอบกุล แกวศักดิ์

๑๒๑๑ นางสาว สมนา สมศักดิ์

๑๒๑๒ นางสาว ศริิวรรณ นันยา

๑๒๑๓ นางสาว ณฐัวรรณ ทับนอย

๑๒๑๔ นางสาว ฐานิฏฐ จันทรเจริญ

๑๒๑๕ นางสาว ศริินญา วงษสวาง

๑๒๑๖ นางสาว ปวรรณรัตน วิจารณ

๑๒๑๗ นางสาว โชติกา ทับทิม

๑๒๑๘ นางสาว วราภรณ บัวผัน

๑๒๑๙ นางสาว วีรดา แววทับเทศ

๑๒๒๐ นางสาว ธันยชนก ออนนาเรนทร

๑๒๒๑ นางสาว อัจฉรา แฉงบาง

๑๒๒๒ นางสาว สินีนาถ ดีแจม

๑๒๒๓ นางสาว พรสวรรค มาอยูดี

๑๒๒๔ นางสาว พลอยไพลิน วรรณสําเริง

๑๒๒๕ นางสาว อนิตา สายสุด

๑๒๒๖ นางสาว นฤมล สมานแกว

๑๒๒๗ นางสาว สุกฤตา ลิ้นทอง



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๒๒๘ นางสาว อุนเรือน สุขเมือง

๑๒๒๙ นางสาว อรอนงค สะเทือน

๑๒๓๐ นางสาว จันทรธิมา พรมแสน

๑๒๓๑ นางสาว ภัทรพรรณ หงษทอง

๑๒๓๒ นางสาว ศริิลักษณ เชื้อสายมธุรส

๑๒๓๓ นางสาว บุษกร วงษหุน

๑๒๓๔ นางสาว สุกานดา ฟกโต

พ.อ............................................................. กรรมการ/เลขานุการ



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๒๐๐๑ นางสาว วันทกานต จงจุดเทียน

๒๐๐๒ นางสาว ชนาธิป พุทธรักษี

๒๐๐๓ นางสาว กันยา ไพรวัลย

๒๐๐๔ นางสาว ทิพยวรรณ หัสขิน

๒๐๐๕ นางสาว ศริิญาณี ตองออน

๒๐๐๖ นางสาว กนก ประไพ

๒๐๐๗ นางสาว กัลยา ดีรื่น

๒๐๐๘ นางสาว สุพรรณี มีไกรลาด

๒๐๐๙ นางสาว จินตนา บุตรขวัญ

๒๐๑๐ นางสาว นันทนา จันทรสุภา

๒๐๑๑ นางสาว โสภา ม่ันคง

๒๐๑๒ นางสาว สิริวิมล ยงศรปีญญฤทธิ์

๒๐๑๓ นางสาว รุงนภา สุกแดง

๒๐๑๔ นางสาว ยุวดี เกษมสถาพร

๒๐๑๕ นางสาว สุภัทรา สมนึก

๒๐๑๖ นางสาว เมติยา ลี้เทียน

๒๐๑๗ นางสาว อัญศฎามณี หมอทิพย

๒๐๑๘ นางสาว วรรณิษา อาจคงหาญ

๒๐๑๙ นางสาว อุสาห มีโชค

๒๐๒๐ นางสาว จินดาวรรณ สวางจิตต

๒๐๒๑ นางสาว กรรณาภรณ กระดังงา

๒๐๒๒ นางสาว วริษา สวัสดี

๒๐๒๓ นางสาว สุนิสา ศรีจินดา

๒๐๒๔ นางสาว นพวรรณ เพชรมณวีงศ

๒๐๒๕ นางสาว ณฐัสุรางค พุมมา

๒๐๒๖ นางสาว พิมผกา พินรุง

๒๐๒๗ นางสาว ภัทรา ศรีบุญรอด

๒๐๒๘ นางสาว ปานจิตต ศรีโหร

๒๐๒๙ นางสาว ขนิษฐา พักวงษทอง

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตําแหนง พนักงานธุรการ

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

เขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕61



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๒๐๓๐ นางสาว ธิดารัตน กาลพัฒน

๒๐๓๑ นางสาว นุชจรินทร ไกรวงษ

๒๐๓๒ นางสาว ณชันิกมล แกวตา

๒๐๓๓ นางสาว จิราวรรณ บุญเกตุ

๒๐๓๔ นางสาว นันทิยา การะภาพ

๒๐๓๕ นางสาว ปุญชญา พุมไพศาลชัย

๒๐๓๖ นางสาว วิชินี ทิพยโอสถ

๒๐๓๗ นางสาว ปานนุท พวงประดู

๒๐๓๘ นางสาว ปภากร หนูหริ่ง

๒๐๓๙ นางสาว ณชิกมล อัศวินพินิจกุล

๒๐๔๐ นางสาว ณฐันรี เพ่ิมพูน

๒๐๔๑ นางสาว วารี คณา

๒๐๔๒ นางสาว วีณา คงเจริญ

๒๐๔๓ นางสาว จริยา ชั่งเย็น

๒๐๔๔ นางสาว สุนิศา ทองดี

๒๐๔๕ นางสาว ชฎาพร คชาใหญ

๒๐๔๖ นางสาว สุชัญญา ฉ่ําโสฬส

๒๐๔๗ นางสาว สโรชา อยูเปยม

๒๐๔๘ นางสาว นายหญิง สงจันทร

๒๐๔๙ นางสาว สุปราณี ไสหลา

๒๐๕๐ นางสาว กัญชรส พุฒซอน

๒๐๕๑ นางสาว เกวลี เสียงใหญ

๒๐๕๒ นางสาว สุมิตตา ภูเดนดวง

๒๐๕๓ นางสาว จิราภรณ เปกลาง

๒๐๕๔ นางสาว ฐิติรัตน อํานวยผล

๒๐๕๕ นางสาว รัชดาภรณ เชื้อสมุทร

๒๐๕๖ นางสาว ศริสถา ปญจทวี

๒๐๕๗ นางสาว จารุนันท สระทองอ้ือ

๒๐๕๘ นางสาว สิรินภัส เสารหงษ

๒๐๕๙ นางสาว ดวงพร อินทรแปลง

๒๐๖๐ นางสาว ณฐัธิดา ทิศญานะ

๒๐๖๑ นางสาว จารุวรรณ พรมอุดม

๒๐๖๒ นางสาว สุนิสา จันทรปรุง



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๒๐๖๓ นางสาว จิตวรรณ อินทสร

๒๐๖๔ นางสาว นิลาวรรณ เย็นใส

๒๐๖๕ นางสาว นิศารัตน เตชะนันท

๒๐๖๖ นางสาว ปรัศนียา อุนรั้ว

๒๐๖๗ นางสาว สุพัตรา นําชาง

๒๐๖๘ นางสาว ออมเดือน พิมพออน

๒๐๖๙ นางสาว ศภุิชชฌา คนรํา

๒๐๗๐ นางสาว รุงนภา จงประดับชัย

๒๐๗๑ นางสาว ภูริดา แสงอินทร

๒๐๗๒ นางสาว มานิตา ผดุงชุติไชย

๒๐๗๓ นางสาว อนันตพร นิ่มวิศิษย

๒๐๗๔ นางสาว เมธินี เรืองประดิษฐ

๒๐๗๕ นางสาว สิตานัน จอมทิพย

๒๐๗๖ นางสาว ธิดา ปรีเปรม

๒๐๗๗ นางสาว นภาพร คาํดี

๒๐๗๘ นางสาว ปทิตตา งามญาติ

๒๐๗๙ นางสาว ประภัสสร แกวทอง

๒๐๘๐ นางสาว ชฎาพร แขวงทนงค

๒๐๘๑ นางสาว อัจฉรา พรหมสอาด

๒๐๘๒ นางสาว เจนจิรา จันทาแลว

๒๐๘๓ นางสาว ทิพยวรรณ ศรีตองออน

๒๐๘๔ นางสาว รุจิรดา ฟาคนอง

๒๐๘๕ นางสาว เครือมาศ พุมสงวน

พ.อ............................................................. กรรมการ/เลขานุการ



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๓๐๐๑ นางสาว ขนิษฐา พุทธรักษี

๓๐๐๒ นางสาว ปณิตา คําสุนทร

๓๐๐๓ นางสาว ปติญา หอมเชย

๓๐๐๔ นางสาว บุญญรัตน ปลิดดอก

๓๐๐๕ นางสาว วิชุดา ผูอาด

๓๐๐๖ นางสาว กนกวรรณ ทองดี

๓๐๐๗ นางสาว วันทนา สนธิ

๓๐๐๘ นางสาว นิศารัตน อยูเปยม

๓๐๐๙ นางสาว ปาลิดา แกวยอด

๓๐๑๐ นางสาว ภัทธิยา เหมาะชาติ

๓๐๑๑ นางสาว กนกกร จันทรมณี

๓๐๑๒ นางสาว พิมลวรรณ สามี

๓๐๑๓ นางสาว สิรินทิพย เหลาสมบูรณ

๓๐๑๔ นางสาว วิมลรัตน ชุมวรฐายี

๓๐๑๕ นางสาว นิรชา แปนโคกกรวด

๓๐๑๖ นางสาว อภิญญา แจมจันทรา

๓๐๑๗ นางสาว ปวีณา พนิกร

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕61

ตําแหนง พนักงานสูทกรรม

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

พ.อ............................................................. กรรมการ/เลขานุการ



หมายเลข
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๔๐๐๑ นาย ธนวัฒน พันชะสูตร

๔๐๐๒ นาย จรินทร แสนสี

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕61

ตําแหนง ชางโลหะ

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

พ.อ............................................................. กรรมการ/เลขานุการ



หมายเลข
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๕๐๐๑ นาย วัฒนพงษ เอมโอด

๕๐๐๒ นาย จักริน ไกรเพ็ชร

๕๐๐๓ นาย ธนัตถ พันธุจินดา

๕๐๐๔ นาย ปราณัท ชูวงศ

๕๐๐๕ นาย เดชาทร เจริญภักดี

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕61

ตําแหนง ชางกลโรงงาน

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

พ.อ............................................................. กรรมการ/เลขานุการ


