
เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

02000001 นาย วัชรพงษ์ ต๊ะพรหม
02000002 นางสาว อรัชพร หอมประสิทธ์ิ
02000003 นางสาว วรกานต์ จันทร์มาตร์
02000004 นางสาว สาวิณี วัตตธรรม
02000005 นาย สุธินันท์ สินธุชาติ
02000006 นางสาว เวฬุวรรณ ชวนละคร
02000007 นางสาว ข้อลีฝ๊ะ สินเจริญ
02000008 นางสาว โชติกา ทองประเสริฐสุข
02000009 นางสาว ดวงกมล ถาวรกุล
02000010 นางสาว อุษา เลหนุด
02000011 นาย จันดา ศิริโส
02000012 นาย ธวัชชัย ศรีวะรมย์
02000013 นาย ชัยพร จุ้ยประเสริฐ
02000014 นางสาว อรุณโรจน์ ประกอบทรัพย์
02000015 นางสาว ปัญจมานัน จันทร์แจ่มหล้า
02000016 นางสาว รัตนาวลี ยอดเสรณีย์
02000017 นางสาว อังคณา เอ่ียมส าอางค์
02000018 นางสาว ธิดารัตน์ เอ้โถ
02000019 นางสาว ชนาภา สุขสุมิตร
02000020 นาย ปฏิภาณ พงค์ลังกา
02000021 นาย ธนภัทร อุดมสิริสถาพร
02000022 นางสาว ศิริพร เนตรสุขแสง
02000023 นางสาว พิมพ์วิภา มัยวิสัย
02000024 นางสาว ปิยรัตน์ เหลวกูล
02000025 นาย กิตติธัช รอดเคราะห์
02000026 นางสาว ทิพปภา แซ่หลี
02000027 นางสาว อุษณีย์ มาสุข
02000028 นางสาว วาสินี บรรเจิดธนากุล
02000029 นาย นิธิกร ฐานประเสริฐกุล
02000030 นางสาว ศิรวรัชญ์ วรชิน
02000031 นางสาว ณฐิฌา ผิวทอง
02000032 นางสาว สุปราณี เปร่ืองการ
02000033 นางสาว นรินทร์ทิพย์ ประกอบทรัพย์
02000034 นางสาว นุชนาฏ จิตร์พงศ์พันธ์ุ
02000035 นางสาว นวพร บุญสอน
02000036 นางสาว วริศรา วศินานุรักษ์

เอกสารแนบทายประกาศส ำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ   ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบขอเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเปนพนักงานราชการทั่วไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสารแนบทายประกาศส ำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ   ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบขอเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลา สถานที่ ในกํารประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเปนพนักงานราชการทั่วไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02000037 นางสาว กุสุมา พิทักษ์พันธกุล
02000038 นางสาว พัชาวดี สุนทร
02000039 นางสาว เนตรชนก เริงสันเทียะ
02000040 นางสาว ธิดารัตน์ ถวิลหวัง
02000041 นางสาว พิมพิศา พชรพิสุทธ์ิ
02000042 นางสาว นฏกร ประสมสุข
02000043 นางสาว เบญจมาภรณ์ ทาแจ่ม
02000044 นาย ดนัย รอดเริง
02000045 นางสาว วิรัญญา จันเครือย้ิม
02000046 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จุฑามาศ ภูนวลน้อย
02000047 นางสาว ชาริณี สุระค าแหง
02000048 นาย ณัฐพงษ์ โคตรบุญมา
02000049 นาย ทิวากร ละลาย
02000050 นางสาว ธนวรรณ โพธ์ิศรี
02000051 นางสาว นฤภร ชูสุวรรณ
02000052 นาย ธนายุต ไข่ม่วง
02000053 นางสาว นริศสา เเสงศิลาวุฒิกุล
02000054 นางสาว สุภาวิณีย์ กลมสวรรค์
02000055 นางสาว นิภากร อยู่ชัง
02000056 นางสาว สุนันทา สระทองแพ
02000057 นางสาว เบญจวรรณ อนุเคราะห์
02000058 นางสาว ขวัญหทัย เหล่าทอง
02000059 นางสาว ปรียาภรณ์ บุญรักษ์
02000060 นางสาว สุมาลี วาระทรัพย์
02000061 นางสาว ปัทมาภรณ์ ดวงจอมดี
02000062 นางสาว ณัฐริกา แสงวิเศษ
02000063 นางสาว พิชญ์สินี ธุวดาราตระกูล
02000064 นาง รุ่งนภา จ าเนียรกิจ
02000065 นาย กฤษฎา โปรยเจริญ
02000066 นางสาว ศิริญญา สาระพัด
02000067 นางสาว เจนจิรา เกิดบึงพร้าว
02000068 นาย จักรพงษ์ โพธ์ิขี
02000069 นางสาว ธานทิพย์ บุญล้อม
02000070 นางสาว ธัญกัญจน์ แท่งทอง
02000071 นางสาว ประภัสสร พวงแก้ว
02000072 นางสาว ธัญลักษณ์ หมอป่า



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02000073 นาย วิศรุต เล่ือนจันทร์
02000074 นาย กิตติภูมิ กันหาอาจ
02000075 นางสาว กัญวรา ดอกเด่ือธวัล
02000076 นาย เสฏฐวุฒิ บริสุทธ์ิ
02000077 นางสาว ดาวรุ่ง ไพรผ่องแผ้ว
02000078 นางสาว มานิดา แดงนาค
02000079 นางสาว ลัดดาวัลย์ งามตรง
02000080 นางสาว อทิตา น้อยสกุล
02000081 นาย กิติศักด์ิ คุ้มแก้ว
02000082 นางสาว พิรญาณ์ เขียวค า
02000083 นาง สุภัสสร กรานชง
02000084 นางสาว นหงหยก รักษาชอบ
02000085 นาย นพดล วงศ์เป่าสุขกรี
02000086 นางสาว สุก ญญา ฟ้าหยาด
02000087 นางสาว อชิรญา เทพวงษา
02000088 นางสาว สุพิชญา แก่นจ้าย
02000089 นางสาว ศุภธิดา แคว้นคอนฉิม
02000090 นางสาว จิณณาพัฒน์ ผิวเกล้ียง
02000091 นางสาว กานต์ธิดา คงเจริญ
02000092 นาย วิจิตร ทองสวัสด์ิ
02000093 นางสาว ภัทรนัน โพธิผละ
02000094 นางสาว นัจนันท์ เปรมปรีดา
02000095 นางสาว รัฐณาวดี ฦาชา
02000096 นางสาว สุรางคนา นวลทอง
02000097 นางสาว ดุจดาว เอ่ียมละออ
02000098 นาย ศักด์ิเกษม มาอุ่น
02000099 นางสาว วิไลลักษ์ พัดโบก
02000100 นางสาว กรรณิการ์ ศรีเจริญ
02000101 นางสาว มินทร์รฐา อริยะวรารมย์
02000102 นางสาว นฤมล คงแก้ว
02000103 นางสาว ณฐมน ทวีสิงห์
02000104 นางสาว ภคพร มาลัยเจริญ
02000105 นาย อรรถวุฒิ ปราบปรี
02000106 ว่าท่ี ร.ต. กมลศิษฐ์ ค าบุญมา
02000107 นางสาว นฤมล พรหมยา
02000108 นางสาว ปนัดดา หอมยศ

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02000109 นางสาว ณัฐยา มาลา
02000110 นาย กิตติศักด์ิ ชุมภูธิมา
02000111 นางสาว วิไรรัตน์ ศรีเลิศ
02000112 นางสาว จารุวรรณ แจ่มวิถีเลิศ
02000113 นางสาว ณัฐกนก ศิริศักด์ิไพบูลย์
02000114 นางสาว นิลาวัลย์ พลภูงา
02000115 นางสาว ภัสสกาญจน์ กานต์รวีกุล
02000116 นางสาว วศินี เขียวเขิน
02000117 นาย ทศพร ชูปาน
02000118 นาย สิริชัย คงมี
02000119 นางสาว ณัฐกานต์ จรไธสง
02000120 นางสาว พรชุดา แม้นมาตย์
02000121 นางสาว เสาวลักษณ์ ดาษด่ืน
02000122 นางสาว ปัญญารัตน์ ขุนรักษ์
02000123 นางสาว สุพัตรา กมลฤกษ์
02000124 นาย อาลี เบ็ญดูโสะ
02000125 นางสาว หทัยภัทร ก้งเส้ง
02000126 นางสาว เพ็ญพักตร์ ทองผา
02000127 นางสาว สุรัสวดี ค าทา
02000128 นางสาว กนกพร รัตน์รอดกฤษณ์
02000129 นางสาว วลัยกร จบมะลุม
02000130 นางสาว อุไรวรรณ คงขาว
02000131 นางสาว สุมินตรา สืบหงษ์
02000132 นางสาว นิชาภา เล็กวิญญาณ
02000133 นางสาว จริยา แสงบู่วัฒนา
02000134 นางสาว ปริมประภา พิมทอง
02000135 นางสาว ขวัญกมล คงฤทธ์ิ
02000136 นางสาว ณัฐฐานิสา ไตรเสนีย์
02000137 นางสาว ชนากานต์ สุวรรณวงศ์
02000138 นางสาว ภัทรภร กานต์รวีกุล
02000139 นางสาว ภัชรินทร์ มาลา
02000140 นางสาว สุภาพ สหุนัยต์
02000141 นางสาว นิภาพร บุญงาม
02000142 นางสาว อภิชญา ปลาดศรี
02000143 นางสาว ปริสรา จิวะเจริญชัย
02000144 นางสาว นัชชา สิงเกิด

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02000145 นางสาว อัจฉราภา ดวงอัน
02000146 นาย ณัฐพล พิมพ์สุวรรณ
02000147 นางสาว จอมขวัญ กายฤทธ์ิ
02000148 นางสาว ชลลดา อินลวง
02000149 นางสาว มลิวรรณ ม่ันวงค์
02000150 นางสาว จารุวรรณ ค ายา
02000151 นางสาว ธนิษฐา ต้ังทองณรงค์
02000152 นางสาว ทิวากร เมืองอิน
02000153 นางสาว อภิญญา หวันเน
02000154 นางสาว นุชจรีภรณ์ พลบูรณ์
02000155 นางสาว ธัญพิชชา ด้วงน้อย
02000156 นางสาว ปวริศา รัตนคช
02000157 นางสาว รดา โพธ์ินิล
02000158 นาย นพดล เอ่ียมทอง
02000159 นางสาว ประภาพร สุวิชานกุล
02000160 นางสาว กรรณิการ์ พัศระ
02000161 นางสาว สุนิสา สินน้ าค า
02000162 นางสาว พัชราภรณ์ เฟ่ืองฟู
02000163 นางสาว ประภาพร สินศาสตร์
02000164 นางสาว ศิริวรรณ มูลเมืองมา
02000165 นาย ฐปณต รสานนท์
02000166 นางสาว วรรณนิภา ประดิษฐพงษ์
02000167 นางสาว กัญญณัช วงค์ค า
02000168 นางสาว จีรนันท์ วิชญพันธ์
02000169 นางสาว กีรติกา มะเนาะ
02000170 นางสาว พรรณทิพย์ภา ทิพยผ่อง
02000171 นางสาว อภิฤดี ทิพย์อินพรม
02000172 นาย สุรศิษฏ์ เรืองธนวัฒน์สกุล
02000173 นาย สารวัตร ย้ิมแฉ่ง
02000174 นางสาว สิริยา มะสะกุล
02000175 นางสาว ปิยะพร พันพิลา
02000176 นางสาว ธีราพร ชนะณรงค์
02000177 นางสาว อรวรรณ เทียนทุมพันธ์
02000178 นางสาว มณฑิพา สะเกษ
02000179 นางสาว วรฎางค์ ชุนหโสภณ
02000180 นางสาว หทัยกาญจน์ สุดตา

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 
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02000181 นางสาว อัจจิมา ไชยมณี
02000182 นางสาว เกตุนภา ผิวผุด
02000183 นางสาว น้ าทิพย์ จิตมาตย์
02000184 นางสาว ชนิกานต์ ปัญจพิทยากุล
02000185 นางสาว วรรณวิกา แสงภิบาล
02000186 นางสาว ยุวรัตน์ หาญบัวแก้ว
02000187 นางสาว ญาณิศา ส่งแสง
02000188 นางสาว กรรณิการ์ สาฤกษ์
02000189 นางสาว กุลสตรี สอนไชยา
02000190 นางสาว ธิดามาศ แสนค า
02000191 นางสาว นุชฎาพร พุทธกุล
02000192 นางสาว พิชญ์สินี ป่ินค า
02000193 นางสาว นัทฑิดา นาคมา
02000194 นางสาว นันท์สุชา ละมูล
02000195 นางสาว ปาริชาติ เอ่ียมสกุล
02000196 นางสาว อุมาพร นันทรัตน์
02000197 นางสาว นฤมล ไชยพร
02000198 นางสาว กันต์สินี เกียรติบูรณกุล
02000199 นางสาว สุวพัชร ชัยปัน
02000200 นางสาว กาญจนา เครือจันทร์
02000201 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ มัชฌิมาภิโร
02000202 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี
02000203 นางสาว ธมนพรรณ ไชยมงคล
02000204 นางสาว พลอยไพลิน ด าดี
02000205 นางสาว จิราภา ไหมสมบุญ
02000206 นางสาว กรองกาญจน์ เอ่ียมอนุพงษ์
02000207 นางสาว กาญจนา คุ้มสิงสัน
02000208 นางสาว โสภิตา สุขกฤต
02000209 นางสาว สุทธิดา พิทักษ์
02000210 นาย อรรถชัย อินติยะ
02000211 นางสาว ชลินญาดา สักขาไม้
02000212 นางสาว นิฐธาดา ทองเดช
02000213 นางสาว กัลยาณี ภัสสร
02000214 นางสาว โชติกา สุขกิจบุญนิธิ
02000215 นางสาว สุดารัตน์ ขุนทอง
02000216 นางสาว สุดารัตน์ เสือเล็ก
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02000217 นางสาว ชนากานต์ ช้างต่อ
02000218 นางสาว โสพิรา จันทร์เส้ง
02000219 นางสาว แพรวขวัญ ร่ืนอุดม
02000220 นางสาว นิลยา สุกรินทร์
02000221 นางสาว ชนากานต์ ศิริมงคล
02000222 นางสาว ปิยะณัฐ อ่อนไสว
02000223 นางสาว อัญชนา หนูดี
02000224 นางสาว กิติมาภรณ์ เขียวเซ็น
02000225 นางสาว ศรัญญา ชูสิน
02000226 นาง นิลยา วงษ์ศรีแก้ว
02000227 นางสาว อรอุมา บุญจันทร์
02000228 ว่าท่ี ร.ต. ศุภลักษณ์ กระสายเงิน
02000229 นางสาว ณัฐมน สีแก้ว
02000230 นางสาว กรรณิกา หุ่นเก่า
02000231 นางสาว ชลิสตา เดชาบุญญะ
02000232 นางสาว วายุดา เลิศวงหัต
02000233 นางสาว ศิริธร แท่นย้ัง
02000234 นางสาว ภัทรานิษฐ์ อ่ าปลอด
02000235 นางสาว พิธีกร สุขส าราญ
02000236 นางสาว ณัฐฑริกา เจริญวงศ์
02000237 นางสาว ชัชวีวรรณ ทรงกุล
02000238 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จีรภา ขุมข า
02000239 นางสาว สายหยุด กันนา
02000240 นางสาว เกวลิน ชมชีพ
02000241 นางสาว กนกพิชญ์ พรหมสุวรรณ
02000242 นาย ณัตธวุฒิ นารีนุช
02000243 นางสาว ผกาพรรณ ลัมยศ
02000244 นางสาว วิภาภรณ์ ด ารงค์ไทย
02000245 นางสาว ลินดา วิมลสถาพร
02000246 นางสาว เยาวรักษ์ อาจวิชัย
02000247 นางสาว สุพัตรา มากดี
02000248 นาย ปฐมพงศ์ ฤกษ์ดี
02000249 นาย ภูริช เลาะวิถี
02000250 นางสาว สุภาพร ชูด า
02000251 นางสาว ภาริตา ชูรัตน์
02000252 นางสาว ฤทัยรัตน์ วงษาเนาว์

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02000253 นางสาว วรางคณา บ่อค า
02000254 นางสาว จันทร์จิรา มุสิกพงศ์
02000255 นางสาว นิราวรรณ ด้วงเกิด
02000256 นางสาว สร้อยสุดา ทีฆาพล
02000257 นางสาว ศุจิกา พงษ์สกุล
02000258 นางสาว อารีรัตน์ บุรกรณ์
02000259 นางสาว อนุศรา ศรีประจันทร์
02000260 นางสาว ชนกนันท์ ราพวงศ์
02000261 นางสาว ธณิกา ภิรมย์สุข
02000262 นางสาว ธมนพัชร์ เรือนบุรี
02000263 นาย ฉัตรชัย ก้านก่ิง
02000264 นางสาว มนฤทัย อินทวัฒน์
02000265 นางสาว เปรมฤทัย สกุลยา
02000266 นางสาว สุนิษา หมัดอาหมีน
02000267 นางสาว ณัฐวดี ฤทธิวงค์
02000268 นาย สงกรานต์ ชามาตร
02000269 นางสาว ศุภนิดา สาราบรรณ์
02000270 นางสาว จุฑาภรณ์ คงทองศรี
02000271 นางสาว ศรีสุข วัฒนสนธิ
02000272 นางสาว จินตาภา พัฒนไพบูลย์วงศ์
02000273 นางสาว นปภา โพธ์ิพ่วง
02000274 นาย อภิชาต จุ่นสาย
02000275 นางสาว ประภัสสร ใยคง
02000276 นางสาว นภศร คชพรม
02000277 นางสาว วัฒนาลัย ชัยชาญวิทย์
02000278 นาย ณัฐชัย จิตรจริต
02000279 นาย วัลลภ รูปสวย
02000280 นางสาว พิริยา แสงธูป
02000281 นางสาว ภัทริน ศรีมันตะ
02000282 นางสาว กรนันท์ ลุนอุดม
02000283 นาย อริยะ ท้วมเพ่ิมผล
02000284 นางสาว น้ าผ้ึง ทวีโชคสิริกุล
02000285 นาย คาริส พงศาปาน
02000286 นาย ชัยนิล ทองเปลว
02000287 นางสาว นลินี โพธาสินธ์
02000288 นางสาว ชิชากรณ์ มังกร
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02000289 นางสาว วรัญญา เชาว์แหลม
02000290 นางสาว นงลักษณ์ สังขพิไล
02000291 นาย อนันต์ อุณาวงค์
02000292 นางสาว ปิยธิดา สุพรรณโมกข์
02000293 นางสาว กนกมณี มีมัง
02000294 นางสาว จริยา ศรีอุบล
02000295 นางสาว เบญจพร ละวีวัลย์
02000296 นางสาว กานต์นภัส พรหมคล้าย
02000297 นางสาว ชุติมา โคกสมบัติ
02000298 นางสาว จิรวดี ตันค ามูล
02000299 นาย ฉัตรชัย ถ่ินจีนวงษ์
02000300 นางสาว รัตนาพร จันทร์น้อย
02000301 นางสาว นมัสยา มโนการ
02000302 นางสาว กัลยาณี ถาณะราช
02000303 นางสาว ลลิตา กะปินชลานนท์
02000304 นาย เจตวัฒน์ จารุฤกษ์
02000305 นางสาว อนันตรา ปัญญะ
02000306 นางสาว สุดาภรณ์ พรมสร
02000307 นางสาว สมิตา ค าสม
02000308 นางสาว มัณฑนา ชูทอง
02000309 นางสาว มนันรัชต์ สุริหิรัญมงคล
02000310 นาย วิชญะ แสงวงศ์รัศมี
02000311 นาย ศุภชัย วัฒนากังชัย
02000312 นางสาว อมรรัตน์ สิทธิ
02000313 นางสาว พัทธนันท์ อยู่เกตุ
02000314 นางสาว พนิดา แตงจันทร์
02000315 นางสาว ชุตินธร บัวเนียม
02000316 นางสาว เยาวพาณี ดีวงค์
02000317 นางสาว อังคณา เสนปาน
02000318 นางสาว ธัญญรัตน์ สมจิตต์
02000319 นางสาว ชิสา ตันติวัฒนกุล
02000320 นางสาว ขวัญฤทัย แทนด้วง
02000321 นางสาว กาญจนา โสดผักแว่น
02000322 นางสาว วรรณวิสา มินเสน
02000323 นางสาว ประพาฬรัตน์ บุญมา
02000324 นางสาว ภิรญา แข็งแรง
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02000325 นางสาว นรารัตน์ ม่ันสัตย์
02000326 นาย สุธิชัย สมเขียว
02000327 นางสาว ระพีพรรณ สร้อยไชย
02000328 นางสาว ทิพวรรณ มีพรรณ
02000329 นางสาว รมิดา อินทรบุญน้อย
02000330 นางสาว ณัฐวดี เจริญพร
02000331 นางสาว ปรียาภรณ์ สีม่วง
02000332 นางสาว ปริศนา ชัยนวล
02000333 นางสาว กนิษฐา เตียวประยุสกุล
02000334 นาย ดนุพล ต้นโพธ์ิ
02000335 นางสาว ธนีพร เกิดสมศรี
02000336 นางสาว รัตติยา โกพลรัตน์
02000337 นางสาว วิสุดา สบายดี
02000338 นาย ณภัทร สุขสังขาร
02000339 นางสาว ธนาพร พรมสาร
02000340 นางสาว ณัฐณิชา ก่ิงโคกกรวด
02000341 ว่าท่ี ร.ต. หญิง สุจิตตรา ภูมิพนา
02000342 นางสาว นภารัตน์ สายค ามี
02000343 นาย ธนาคม สร้อยสิงห์
02000344 นางสาว อนุสรา บุญพราย
02000345 นางสาว จตุพร จันทร์ค าเรือง
02000346 นาย สถิตย์ ตาปราบ
02000347 นางสาว วณิชชา ตันติอมรพงษ์
02000348 นางสาว รัชนีพร วิชาเงิน
02000349 นางสาว ช่อผกา แสนชมภู
02000350 นาย สัจจา เดโชพล
02000351 นางสาว ศศิมาภรณ์ ไชยมงคล
02000352 นางสาว มณฑาทิพย์ คงมีศรี
02000353 นางสาว ปัทมา มาศประสิทธ์ิ
02000354 ว่าท่ี ร.ต. จิรศักด์ิ ยกซ่ือ
02000355 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุภาภรณ์ธนาภา แสงใส
02000356 นางสาว จินตพร ก๋งเอ่ียม
02000357 นางสาว กานจนา พลารชุน
02000358 นางสาว ภาณีณัฏฐ์ ปรียธนานนท์
02000359 นางสาว เนตรชมัย ป่ินแก้ว
02000360 นางสาว จรีมาศ เทพมณฑา
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ช่ือ - สกุล 

02000361 นางสาว ปนัดดา ประวัติ
02000362 นางสาว กัญฐิสา นุตนก
02000363 นางสาว วรัญญา นามวงศ์
02000364 นางสาว อัญชิษฐา ทับทิมศรี
02000365 นาย ทศพร ตกพันธ์
02000366 นาย ภาคภูมิ รัตนกฤตยากุล
02000367 นางสาว ณัฐาพร ชูติกุลัง
02000368 นางสาว ธนัชชา รักท้วม
02000369 นางสาว วรินทรา พูลเกษม
02000370 นาย ศิวกร นนทฤทธ์ิ
02000371 นางสาว อรอนงค์ มณีใส
02000372 นางสาว กุลฉัตร กาญจนะ
02000373 นางสาว ศิรประภา วาสนาเรืองไร
02000374 นางสาว ปิยนุช ดวงวิญญาณ
02000375 นางสาว ปัณณภัสร์ พีรสกุลสิทธ์ิ
02000376 นางสาว มนลิตา สารัตน์
02000377 นางสาว เมฑาวี วสันต์
02000378 นางสาว กุสุมา พรหมจันทร์
02000379 นางสาว ณัฐพลัฏฐ์ นาควัชรญาณ
02000380 นางสาว หยาดพิรุณ แสงมณีย์
02000381 นางสาว สุธาสินี ส่งแสง
02000382 นางสาว กัลยารัตน์ สวัสดี
02000383 นาย สรพงษ์ โสวพรรณ
02000384 นางสาว ชลาลัย รัตแสนศรี
02000385 นางสาว ณัฐนิชา เกิดสกุล
02000386 นางสาว ธนิดา เพาะผล
02000387 นางสาว วนิดา ศรีกุดหว้า
02000388 นางสาว สุเรณู เบญจแพทย์
02000389 นางสาว กวิลพัชร อัฐปัน
02000390 นางสาว เกษราพร วิวันชัย
02000391 นางสาว สรวงสุดา ค ายันต์
02000392 นาย รัตภูมิ คงด้วง
02000393 นางสาว ดวงพร มณีนิล
02000394 นางสาว สุรัฎฐิญา กลางประพันธ์
02000395 นางสาว อารียา ก าเนิดศิริกุล
02000396 นาย ศุภาชัย โทเพชร
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ช่ือ - สกุล 

02000397 นาย รชต เสนารัตน์
02000398 นาย จิรายุ การะเกษ
02000399 นางสาว ชนัญญา ยามเลย
02000400 นางสาว ปรียานุช อินทร์พิทักษ์
02000401 นางสาว วันดี นิลอร่าม
02000402 นางสาว ศิริลักษณ์ ขาวกอด
02000403 นาย ศรวัส วิเศษสินธ์ุ
02000404 นางสาว สุทธิดา มาลัยศรี
02000405 นางสาว อารฎาภรณ์ อินทญาติ
02000406 นางสาว ประภัสสร บุตรราช
02000407 นาง ฤกษ์ขวัญ เกียรติชัยพิพัฒน์
02000408 นาง สุภาวดี จันทร์หง่อม
02000409 นางสาว ธัญนันท์ ล้ิมใช้
02000410 นางสาว กนกวรรณ กองสอน
02000411 นางสาว จารุวรรณ นกเอ้ียง
02000412 นางสาว อภิญญา แสงแสน
02000413 นาย ธวัชชัย เต็มธนัน
02000414 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองสุข
02000415 นาย ศารทูล สุดสาย
02000416 นางสาว รัชดา วิเศษโกสิน
02000417 นางสาว ธัญสินี ป่ินดี
02000418 นางสาว จิราพร อ ามะรึก
02000419 นางสาว นันท์มนัส ป่ินดี
02000420 นางสาว จินตนา ช่ืนบาล
02000421 นางสาว นลินรัตน์ ตรากลางเรืองกิจ
02000422 นางสาว มณฑิรา สุรยุทธ
02000423 นางสาว ชญานิษฐ์ มะธิปิไข
02000424 ว่าท่ีร.ต.หญิง ไอริณณ์ สนิท
02000425 นางสาว ชยิสรา ยุวบุตร
02000426 นางสาว ภาวิณี แก้วเนตร
02000427 นาย นิยม ศรีน้อย
02000428 นาย สถาพร อร่ามเรือง
02000429 นางสาว จันทนา ดาศรี
02000430 นางสาว วริศนันท์ กองเขียว
02000431 นาย พรศักด์ิ ข้อย่ีแซ่
02000432 นางสาว สุดาทิพย์ ปุกคาม
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ช่ือ - สกุล 

02000433 นางสาว พัชรี สีลาชาติ
02000434 นางสาว ณัฐรัตน์ พุ่มเจริญ
02000435 นางสาว อโณทัย ชัยค าภา
02000436 นางสาว จิดาภา นิลเพชร
02000437 นางสาว ณัฐณิช ราชรินทร์
02000438 นางสาว สุนิตา บุญล้ า
02000439 นางสาว ศศิวิมล อินทนนท์
02000440 นางสาว จตุพร พรหมรักษ์
02000441 นางสาว วรรณพร ล่ิมมณีรัตน์
02000442 นางสาว นราทิพย์ ชูค า
02000443 นางสาว อภิชญา เช้ือบุญจันทร์
02000444 นางสาว กาญติมา ประวาฬ
02000445 นางสาว อัจจิมา บุตรชารี
02000446 นางสาว ภัทรานิษฐ์ นิสลา
02000447 นาย วรุฒ สุมทุมพฤกษ์
02000448 นางสาว ณัชชา แมตเมือง
02000449 นางสาว อัจฉรา จันทร์ตรง
02000450 นางสาว อาทิตยา อาจหยุด
02000451 นางสาว ลีเดียวาตี เบ็นบากา
02000452 นางสาว เบญจวรรณ ก ามา
02000453 นางสาว เพชรวลัย อนุรัตน์
02000454 นางสาว ปรียาพร หารอุดร
02000455 นาย วัชรพล ว่องมหาชัยกุล
02000456 นางสาว กัญญพร ทนันชัย
02000457 นางสาว กมลทิพย์ รัตนบวรชัย
02000458 นางสาว รัตนาภรณ์ ชุบร า
02000459 นางสาว พัชราพร ด้วงพรมโพธ์ิ
02000460 นางสาว ปิยมาภรณ์ ชมภูนุช
02000461 นางสาว ปฐมภรณ์ ทุมสวัสด์ิ
02000462 นางสาว ทิพวัลย์ มานะกาญ
02000463 นางสาว มาลินี ช่องงาม
02000464 นางสาว กนกพร นิลวิจิตร
02000465 นางสาว กรภัทร์ พรรณโรจน์
02000466 นางสาว สุวิมล ทองวิจิตร
02000467 นาย นิคม หันตุลา
02000468 นางสาว รุ่งอรุณ ทิพย์กาวี
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ช่ือ - สกุล 

02000469 นางสาว แพรลดา อิสรานุกูล
02000470 นางสาว สุฐาพร แสงนวล
02000471 นางสาว วันวิสา สีด า
02000472 นาย กฤตนน ฉ่ าวิเศษ
02000473 นางสาว อรพรรณ บุบผามาลา
02000474 นางสาว วิมลรัตน์ อะปะหัง
02000475 นางสาว กุลิสรา ดีนิคม
02000476 นางสาว ภาพิมล กองทอง
02000477 นางสาว แจ่มจิต ก่ิงก้ า
02000478 นางสาว อรอนงค์ ต้นเช้ือ
02000479 นาย วรัญธร รอบคอบ
02000480 นางสาว ปาณิสรา ศรีเกตุ
02000481 นาย อนันตพงษ์ งามข า
02000482 นางสาว ภาวินี ปรีดาเวศน์
02000483 นางสาว เยาวลักษณ์ แก้วทอง
02000484 นางสาว ศศิประภา คงช่วย
02000485 นางสาว กนกวรรณ กาญจนศุภร
02000486 นาย วิศรุต วงษ์ทอง
02000487 นางสาว ชนิตา เพ็ชรมณี
02000488 นางสาว น้ าทิพย์ โอฐย้ิมพราย
02000489 นางสาว พีรยา ยอดรัตน์
02000490 นางสาว ศรสวรรค์ ภัทรศิริพันธ์
02000491 นางสาว ปฐริกาล์ กุหลาบทิพย์
02000492 นางสาว อธิชา แก้วสีทอง
02000493 นาย รังสิมันต์ วัฒนจิตติ
02000494 นางสาว ปฐมาวดี เกิดยงค์
02000495 นางสาว สริยาภรณ์ เวชกุล
02000496 นางสาว จิรัชญา แก้วคง
02000497 นางสาว ศิริรัตน์ พันธ์ศิริ
02000498 นางสาว ปทุมพร สมพงษ์
02000499 นางสาว ธนาภรณ์ กองสา
02000500 นางสาว สุดารัตน์ งามข า
02000501 นางสาว ณัชชนก อินทโชติ
02000502 นางสาว เนศิรินทร์ น้อยโม้
02000503 นางสาว จุฬาลักษณ์ ชาติเผือก
02000504 นาย ณัฐพล ฤทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิ
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ช่ือ - สกุล 

02000505 นางสาว สาลินี เตโชชะ
02000506 นางสาว ชนากานต์ แสนเสน
02000507 นางสาว รัตนาพร พรหมดีราช
02000508 นาย กิตติวุฒิ ล้อมไธสง
02000509 นาย ชนะ พงศ์กูลเกียรติ
02000510 นางสาว พรไพลิน สารทอง
02000511 นางสาว แวววลี สุคนธ์
02000512 ว่าท่ีร้อยตรี อัครพล ไชยค าภา
02000513 นางสาว ตุลยรัตน์ ศรีสกุลไทย
02000514 นาย ฐากูร สิงหาเทพ
02000515 นาย พิชิต พลขยัน
02000516 นางสาว สิริปภัสสร กล่ าเลิศ
02000517 นางสาว กาญจนา ปรัชญาโณทัย
02000518 นางสาว เพชรปวีณ์ ชัยศิระเวทย์
02000519 นางสาว สุนิทรา อุทธา
02000520 นางสาว กมลชนก กอนแก้ว
02000521 นางสาว วิภาสินี เอก
02000522 นาย พฤทธิกร อินทรสาร
02000523 นางสาว เพ็ญนภา หอมภูงา
02000524 นางสาว ณิศวรา ศรีโยหะ
02000525 นางสาว ธนิษฐา หว่างภักดี
02000526 นางสาว อัฐภิญญา คงคา
02000527 นางสาว แพรมณี บุตรพุฒ
02000528 นางสาว อรุณรุ่ง อังคณานนท์
02000529 นาย นิติสิทธ์ิ กลยนีย์
02000530 นางสาว อุมาพร โสธร
02000531 นางสาว สาธิตา เหลืองสุก
02000532 นางสาว ดลพร มีสุขเสมอ
02000533 นางสาว ศุภลักษณ์ แหล่งทอง
02000534 นางสาว ณีรนุช ชวลิตวรานนท์
02000535 นาย วรวรรณ มะโนมะยา
02000536 นางสาว ณัฐวรรณ์ สุวรรณเจริญ
02000537 นางสาว สุนันทา สุพงษ์
02000538 นางสาว ภัทรนันต์ ดวงตาทิพย์
02000539 ว่าท่ี รต. ธัชนนท์ ก าเหนิดหล่ม
02000540 นางสาว นภาพร เส้งสกูล
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ช่ือ - สกุล 

02000541 นางสาว อังศณา หนูมี
02000542 นาย วิศรุต พุ่มพฤกษ์
02000543 นางสาว ศศินา บุตรวิเศษ
02000544 นางสาว สุวรัตน์ ชูทอง
02000545 นาย วีรยุทธ ลาภวงศ์
02000546 นาย สามารถ สายแก้ว
02000547 นางสาว คัทรียา อายุยืน
02000548 นางสาว รัตนา ยวงสอาด
02000549 นางสาว สิริญญา ทาพิทักษ์
02000550 นางสาว มัธณา สืบทับ
02000551 นางสาว ณัฐฐาวีร์ วรรธนะชูช่ืน
02000552 นางสาว บุญสิตา เหมพัฒน์
02000553 นางสาว กัญญาณัฐ ปัทมาตร
02000554 นางสาว ไอยดา ทิมจร
02000555 นางสาว มุนิล ทวาเรศ
02000556 นาย อภิวัฒน์ เกษสอน
02000557 นางสาว ประภาศรี ทองไชย
02000558 นางสาว ฌัชชา ป้องทอง
02000559 นาย ภาคภูมิ คงพันธ์ุ
02000560 นางสาว จุฑารัตน์ โพธ์ิศิลา
02000561 นางสาว จิตลดา ค าวงศา
02000562 นางสาว ธมลวรรณ ศรีหาบุตร
02000563 นาย ณัฐสิทธ์ิ จงรักษ์
02000564 นางสาว นัจญวา ง๊ะสมัน
02000565 นางสาว จิรัญญา เจริญพานิช
02000566 นางสาว นภัสสร ทองศรี
02000567 นางสาว วราภรณ์ สอนกลาง
02000568 นางสาว แครทลียา ทรัพย์สมใจ
02000569 นางสาว ภัสสรา โพธ์ิปฐม
02000570 นางสาว คณิษฐา หาญอาษา
02000571 นางสาว อัสรีย์นา หะยีหวัง
02000572 นาย วาทิตย์ รัตนบุรี
02000573 นางสาว อัญชลีพร ศิริ
02000574 นางสาว สิริกานต์ ทองผาสุข
02000575 นางสาว กาญจนา อินทวงค์
02000576 นางสาว ศจีมาส พรหมศิลป์
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ช่ือ - สกุล 

02000577 นาย วัชรินทร์ กลับทับลังค์
02000578 นางสาว พรพิรุณ หรุ่นนุพันธ์
02000579 นางสาว ศรินนา งามข า
02000580 นาย กรวีร์ สุทธิประภา
02000581 นางสาว ศริยา นิลประเสริฐศักด์ิ
02000582 นางสาว ทิพย์สุดา กองเนียม
02000583 นาย ณัฏฐพัชร เนติวัชรโยธิน
02000584 นางสาว อริยา อุปนันท์
02000585 นางสาว ทิพยวรรณ แก้วหนองปิง
02000586 นางสาว ณิชาวีร์ นามธรรม
02000587 นางสาว อรณิชา สิงห์สุวรรณ์
02000588 นางสาว ณิชานันท์ มาน้อย
02000589 นางสาว นัททพร ณ นคร
02000590 นางสาว สิวากร เถาทอง
02000591 นางสาว มณีรัตน์ เล่ียนพานิช
02000592 นางสาว กนกวรรณ สาขามุละ
02000593 นาย ธวัชชัย ทองประภา
02000594 นาย ทวี ตัญญาภักด์ิ
02000595 นางสาว เบญจพร ศรีสุวรรณ์
02000596 นางสาว ระอองแก้ว บุตรศรี
02000597 นางสาว นิศาชล ศรีเทพอุบล
02000598 นางสาว ณภัทรกาญจน์ ปานเพชร
02000599 นาย หัถชัย ทิพย์รัตน์
02000600 นางสาว ดวงใจ บ ารุงสาน์
02000601 นางสาว อัคมน อ้วนแก้ว
02000602 นาย ภควัต มณีทัศน์
02000603 นาย ณัฐศิษย์ หาญวงษ์บูรณา
02000604 นางสาว ขนิษฐา แก้วบัวดี
02000605 นาย สุเมธ พิมพ์พงษ์
02000606 นางสาว พัชร์ศศิ ปรางทอง
02000607 นางสาว เตือนใจ ตลุนจันทร์
02000608 นาย ณัฐวุฒิ รัตนเลิศ
02000609 นางสาว เดือนฉาย โหมนอก
02000610 นางสาว สุดาภรณ์ ศรีอ่อน
02000611 นางสาว นันท์นภัส เกิดวิเศษสิงห์
02000612 นางสาว กานต์มณี แสงฟู
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ช่ือ - สกุล 

02000613 นางสาว อรพรรณ วรพันธ์
02000614 นางสาว แสงเทียน ด้วงสงกา
02000615 นาย อรรถพล ช่ืนประโคน
02000616 นางสาว มารีนา มะหะหมัด
02000617 ว่าท่ี ร.ต. สุรศักด์ิ สุขหมอน
02000618 นางสาว พนิตนันท์ มงคลพงศ์สิริ
02000619 นางสาว อุมาภรณ์ ปุรินทราภิบาล
02000620 นางสาว ธณาภรณ์ ศรีนาราง
02000621 นางสาว ปิยะธิดา โพธ์ิไพร
02000622 นางสาว ธศวรรณ มีสุวรรณ์
02000623 นางสาว วรนุช มะโนศรี
02000624 นางสาว สโรชา กาสร
02000625 นางสาว สุอธิญา ทองเกล้ียง
02000626 นางสาว พัชราภรณ์ วิระทูล
02000627 นางสาว วรรณารินทร์ เหล่ียมบาง
02000628 นางสาว จันจิรา เกตุมณี
02000629 นางสาว วณัญญา วิเศษสมบัติ
02000630 นางสาว วิจิตรา ธุลารัตน์
02000631 นางสาว อริสรา เจริญสุข
02000632 นาย วินัย สมพงษ์
02000633 นางสาว นัฐฐินันท์ งามใสย์
02000634 นางสาว พรนภัส พงษ์แก้ว
02000635 นางสาว อรอนงค์ เพ็ญจ ารัส
02000636 นางสาว อุไรรัตน์ เย็นสุข
02000637 นางสาว มณีรัตน์ อินสว่าง
02000638 นางสาว รุ่งนภา พ่ึงศักด์ิ
02000639 นางสาว นลินญา สุขพรรณ์
02000640 นาย วุฒิชัย สุขะ
02000641 นางสาว จริยา กิตชัย อิสิสิงห์
02000642 นางสาว ขนิษฐา ย่ิงข า
02000643 นาย ณัฐพล แก้วกัญญาติ
02000644 นาย นฤเบศ จ าปา
02000645 นางสาว กมลรัตน์ กาญจนะวสิต
02000646 นางสาว เรณู พลสา
02000647 นางสาว ณิชกานต์ วงษ์ทอง
02000648 นางสาว ชนิกา สวัสดิมงคล
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ช่ือ - สกุล 

02000649 นางสาว วิลาวัล บุญชู
02000650 นางสาว สุพัตรา เอ่ียมเซ่ียม
02000651 นางสาว กมลชนก บุญเสน
02000652 นางสาว ดรัลรัตน์ มณีโรจน์
02000653 นางสาว วริศรา เจริญสุข
02000654 นางสาว สุนทรี ศรีสุนทรโวหาร
02000655 นางสาว เบญจวรรณ วิเชียรทอง
02000656 นาย สัณหกิจ เขตอนันต์
02000657 นาย ตรีภัทร อังคุลนาวิน
02000658 นางสาว นฤมล จักรชัย
02000659 นางสาว อนุธิดา นามวงษ์
02000660 นางสาว ป่ินดารา นุ่นสุวรรณ์
02000661 นาย วราวุฒิ กฤษแก้ว
02000662 นางสาว น้ าทิพย์ มายา
02000663 นางสาว จันทินี ชินวิไล
02000664 นางสาว วิภาวดี สมสกิจ
02000665 นางสาว นิสารัตน์ จันทร์เพ็ญ
02000666 นางสาว จารุณี ส าราญวงศ์
02000667 นางสาว อุไร เค้าหอม
02000668 นางสาว สุปรียา กองแก้ว
02000669 นางสาว ภัสสร์ศศิร์ ฉาดสูงเนิน
02000670 นางสาว วนัสนันท์ เท่านันท์
02000671 นาย ทินวัตร โคตรบุปผา
02000672 นาย ฤทธิพร สอดโสม
02000673 นางสาว ชัชริญา บุตรเต
02000674 นางสาว พบพักต์ พุ่มฉัตร
02000675 นางสาว ปรียาพร เทศลาภ
02000676 นางสาว พัชรี จันที
02000677 นางสาว จินต์จุฑา สุขเจริญ
02000678 นางสาว ดารุณี เพ็งคล้าย
02000679 นางสาว จิตตรา คงม่วงหมู่
02000680 นาย สุจริต ทองสุก
02000681 นางสาว อรัญญา บุตรฤทธ์ิ
02000682 นางสาว วรรณิศา รักดี
02000683 นาย สุวิทย์ ทองสุก
02000684 นางสาว ธัญพิมล ทองไทย
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ช่ือ - สกุล 

02000685 นางสาว พรทิพย์ บุญเทียน
02000686 นางสาว เกศรินทร์ เกษบึงกาฬ
02000687 นางสาว ณิชาภา ตึกกว้าง
02000688 นางสาว ศุภรัตน์ แจ่มจ ารัส
02000689 นาย สมบูรณ์ วัดอ่อน
02000690 นางสาว ธนิตา นุกูล
02000691 นางสาว นุชรีย์ สวนแก้ว
02000692 นาย วสันต์ ประเสริฐพงษ์
02000693 นางสาว จารุวรรณ แย้มทิพย์
02000694 นางสาว ภัทรธิดา ไพศาลจิตร
02000695 นาย นนทนันท์ สามัญบุตร
02000696 นางสาว อาภาพร เขียมวัชระ
02000697 นางสาว เยาวดี มณี
02000698 นางสาว วรัญญา มูลสาร
02000699 นางสาว อารีนา วิมลจิตต์
02000700 นางสาว จรรยา ป้อมแก้ว
02000701 นาง สกัยรัตน์ ศรีสวย
02000702 นาย วีรภัทร โอบอ้อม
02000703 นางสาว สุชัญญา อุทธิยา
02000704 นางสาว อารียา วิมลจิตต์
02000705 นางสาว ปนัดดา ทองเส่ียน
02000706 นางสาว มินตรา เรืองศรี
02000707 นางสาว ศิรประภา สุขรมย์
02000708 นางสาว สิรินยา เนียมมูสิก
02000709 นางสาว ปิยนุช ม่วงเกตุ
02000710 นางสาว พิมลนาฏ พุฒด้วง
02000711 นาย จักรภัทร พลตรี
02000712 นางสาว เบญจวรรณ ศิริอารุณปัญญา
02000713 นางสาว ศันสนีย์ หนูพระอินทร์
02000714 นางสาว เจนจิรา หนูห่วง
02000715 นางสาว เนตรนภา ค าชาลี
02000716 นางสาว สิริกาญจน์ กุลเวิล
02000717 นางสาว โสภิดา วงศ์ชาชม
02000718 นาย เตชินท์ อัมพลานุกูล
02000719 นาย รัชชานนท์ พลดงนอก
02000720 นางสาว พิมพ์พิสุทธ์ิ สิงห์ทอง
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ช่ือ - สกุล 

02000721 นางสาว สุธิตา นารินทร์
02000722 นางสาว ฐาปนี โคตรสุโพธ์ิ
02000723 นางสาว จุฑามาศ ค าปันทิพย์
02000724 นางสาว ชญานิศ พละเอ็น
02000725 นางสาว วรรณ์ณา มะลิวัลเครือ
02000726 นางสาว นาลินี สมศรี
02000727 นางสาว กันธิชา เตือนสติ
02000728 นางสาว ดาราวรรณ ชูทอง
02000729 นางสาว อภิญญา ประไพเพ็ชร
02000730 นางสาว สุจินดา ธีรเมทินี
02000731 นางสาว มนัสมนต์ ภัทรธีรดล
02000732 นางสาว เยาวภา สังฆะนาม
02000733 นางสาว ชญานิศ เวชกุล
02000734 นาย พิชชากร ใจลังกา
02000735 นางสาว ลัดดาวัลย์ การชู
02000736 นางสาว พรรษมน สนน่ิม
02000737 นางสาว สุดาทิพย์ โฉมขวัญ
02000738 นางสาว จิราภา สินมาตร์
02000739 นางสาว นริสรา หมีทอง
02000740 นางสาว ณิชนิตา แช่มเล็ก
02000741 นาย พัชรพล อินสาค า
02000742 นางสาว ขวัญจิรา เครือรัตน์
02000743 นางสาว อัจฉราภรณ์ วิริยกิจวิบูลย์
02000744 นางสาว ธนาภรณ์ ศิริโชติธิติกุล
02000745 นางสาว ปุณยปวีณ ใจบุญ
02000746 นางสาว กนกวรรณ เครือรัตน์
02000747 นาง ธัญญพัทธ์ อาสาธะนา
02000748 นางสาว เจมจิรา ปรีชา
02000749 นาย สถาพร เวชกรณ์
02000750 นางสาว วรัทยา เสง่ียมเจริญชัย
02000751 นางสาว นริศรินทร์ อินพลอย
02000752 นาย พงศธร ใจดี
02000753 นางสาว สิรามล ม่ันแสง
02000754 นางสาว มัณฑนา ถาค าภา
02000755 นางสาว ปรียานันท์ สีค า
02000756 นางสาว สมสุดา พิศวงปราการ
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02000757 นาย ยงยุทธ จ่ากุญชร
02000758 นางสาว ศุภิสรา บุญมา
02000759 นางสาว นิระชา ศรีสงคราม
02000760 นางสาว จุฑารัตน์ สุขเกตุ
02000761 นางสาว ธนัชพร ยศสุนทร
02000762 นางสาว สิริรัตน์ สติม่ัน
02000763 นาย ภราดล ปัญญาสัมปทา
02000764 นางสาว พัชรา จีนมะเริง
02000765 นางสาว อ้อมเดือน บุดดาวงศ์
02000766 นางสาว อริสา นนทรา
02000767 นางสาว กัญญาณัฐ แสนค าภา
02000768 นางสาว รุ้งณภา ทองมา
02000769 นาย วรยุทธ์ ม่วงแสง
02000770 นางสาว ชวัลนุช กันแต่ง
02000771 นางสาว ธนพร มานวกุล
02000772 นาย เจตน์สฤษฎ์ิ สัจจฤทธิกูล
02000773 นางสาว นิภาพร มะหะพันธ์ุ
02000774 นางสาว พิชชานันท์ ศรีน้อยพรม
02000775 นางสาว สุนิสา มักเกษตรกิจ
02000776 นาย วันชัย โพธิโสโนทัย
02000777 นางสาว ซาร่า มณี
02000778 นางสาว สาริศา พงษ์เพชร
02000779 นาย ธนัช พุดจีบ
02000780 นาย อนวัช บัวนาค
02000781 นางสาว อรนลิน ล่ิวรุ่งโรจน์
02000782 นางสาว ธิดารัตน์ ชะบังรัมย์
02000783 นาย ชัยวัฒน์ กุลวิวัฒน์
02000784 นาย ชูเกียรติ เชียงแมน
02000785 นางสาว เมธาวี คชวงศ์
02000786 นางสาว กนกวรรณ ริมสมุทร์
02000787 นางสาว จารุวรรณ ลายสาคร
02000788 นางสาว ประภาวรินทร์ อินทร์สืบวงศ์
02000789 นาย เกียรติภูมิ หล้าค ามี
02000790 นาย ธีรณัฐ เคร่ืองจักร
02000791 นางสาว เพ็ชรรัตน์ นามนิล
02000792 นางสาว นัทธมน ครุฑใจกล้า
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02000793 นาย เอกภพ บุญอาจ
02000794 นางสาว ศรุตยา สุขย้อย
02000795 นางสาว ศรัญญา ยศสุนทร
02000796 นางสาว ภัทรพร นนทฤทธ์ิ
02000797 นาง อ้อยใจ เรียงคุณ
02000798 นางสาว ธมภร สุจริตพานิช
02000799 นางสาว ฉัตรธสนัน สรรวงษ์ละคร
02000800 นางสาว นฤมล สุจารีย์
02000801 นาย เกรียงไกร ดวงแก้ว
02000802 นางสาว กชพร งามสูงเนิน
02000803 นาย สุเมธ ค าทอน
02000804 นาย ธนัสถ์ ศรีหรัญ
02000805 นางสาว ปภาดา ศรีสุวรรณ
02000806 นาย กวีวรรธก์ วงษ์วรรณ
02000807 นางสาว ภาวดี ทรายผักแว่น
02000808 นาย นิวัฒน์ ไตรพิษ
02000809 นาย บารมี ติตถะสิริ
02000810 นางสาว สุชานันท์ ภูธร
02000811 นางสาว กาญจนา ตียวรุณกรณ์
02000812 นาย จิรายุ เทพทุ่งหลวง
02000813 นางสาว รอซีดะห์ เจะอาแซ
02000814 นางสาว นุรอยฮาน บาราเฮง
02000815 นางสาว กนต์รพี แวบากา
02000816 นางสาว นิตยา ถานันตา
02000817 นางสาว ชนาพร ศรีทอง
02000818 นางสาว สุวิมล วังหิน
02000819 นางสาว ขวัญจิรา ชุสิงห์แค
02000820 นางสาว พัชรภรณ์ จงจิต
02000821 นางสาว ณัฏฐธิดา กุณาพันธ์
02000822 นางสาว ชลิดา ยันตรัตน์
02000823 นาย ธีรวัฒน์ สันโส
02000824 นางสาว สุไวดา มาดีน
02000825 นางสาว กุลวรา พรหมบังเกิด
02000826 นางสาว ชิดชนก แซ่เลียว
02000827 นางสาว ศุภากร เจริญรักษ์
02000828 นางสาว จันทิมา แก้วพรหม
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ช่ือ - สกุล 

02000829 นางสาว เฟ่ืองฟ้า อินไชยา
02000830 นางสาว พัชรินทร์ ภูพาดศรี
02000831 นางสาว ธัญฤทัย ย่ิงด านุ่น
02000832 นางสาว เพ็ญนภา หนูรอด
02000833 นาย อานนท์ สุจจิตรจูล
02000834 นางสาว สาธิดา จีนสุข
02000835 นางสาว ถิรนันท์ คันธา
02000836 นางสาว จิณห์วิภาญ์ แก้วท่าไม้
02000837 นางสาว จันทร์ศิริ ทองรอด
02000838 นางสาว อนัสดา ทองแก้ว
02000839 นาย จิตรทิวัส เศวตโพธิทอง
02000840 นางสาว ณรีรัศม์ เปรมอ าพล
02000841 นางสาว ศิรภัสสร จันทรประภาพกุล
02000842 นางสาว ชุติมา วงศ์จินดา
02000843 นางสาว ทิตยาภรณ์ บุญกิจ
02000844 นางสาว ปภัสสร คงขลิก
02000845 นางสาว นนทพร จิตรีมิตร
02000846 นาย ธีรเมธ ใยยะธรรม
02000847 นางสาว กาญจนา งามสมชาติ
02000848 นาย ธีรภัทร ใยยะธรรม
02000849 นางสาว ณิชกมล วิสุทธิพันธ์ุ
02000850 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ทิราภรณ์ มูสิกชาติ
02000851 นางสาว ธีรกานต์ เจริญโชติสังข์
02000852 นางสาว รุ่งนภา ชัยชนะ
02000853 นางสาว บุญธิดา ทองจันทร์
02000854 นางสาว ชัญญา วุฒิกาญจนวัตร
02000855 นางสาว ขวัญพร ศิริเขตร์
02000856 นางสาว อัจฉราภรณ์ บรรเทาทุกข์
02000857 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อุปจันทร์
02000858 นางสาว ปุญญาภา สมาสกุล
02000859 นางสาว กฤตยา ปาลลา
02000860 นางสาว ประกายกานต์ รักรุย
02000861 นางสาว เพ็ญนภา ปะโนรัมย์
02000862 นางสาว ธิชาดา ด่านรุ่งโรจน์
02000863 นางสาว ปภัสสร ลุนลี
02000864 นางสาว ชัญญณัท มะณู
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ช่ือ - สกุล 

02000865 นางสาว ปริยพิชญ์ วงษ์ขันธ์
02000866 นางสาว ทิวาพร วงค์พะเนา
02000867 นางสาว กมลชนก สิทธิศักด์ิ
02000868 นางสาว ศุภวดี กองพรม
02000869 นางสาว วรินธร แสนล าบุญ
02000870 นาย รศิษกร แก้งค า
02000871 นางสาว มนธิชา โพธิราช
02000872 นางสาว ภัทรพร อุทอง
02000873 นาง สุพรรษา ไผทฉันท์
02000874 นางสาว การะเกด การินตา
02000875 นางสาว สุดารัตน์ อุดมศรี
02000876 นางสาว ศุภาวรรณ วิลัยศิล
02000877 นางสาว สุปราณี จิตเรณู
02000878 นางสาว นันท์นภัส นวลมาก
02000879 นางสาว บุษยมาศ ทองดี
02000880 นางสาว พิชชาภา เชยชมวงษ์
02000881 นางสาว วิภาดา กะวน
02000882 นางสาว เนตรอัปสร สัตยามะระ
02000883 นางสาว ณิชากร นาวา
02000884 นางสาว ณัฐกานต์ เร่ิมศรี
02000885 นางสาว กัญจน์ดารัตน์ จิรัชญานันท์
02000886 นางสาว ธิดารัตน์ ทองกาสี
02000887 นางสาว วรรษาชล พรหมรินทร์
02000888 นางสาว เกศิณี ประสาทน้ าเงิน
02000889 นาย ฉัตรดนัย ไกรแก้ว
02000890 นาย อดิศักด์ิ ทองอ้ม
02000891 นาย ภัทรเดช อาชีวปาริสุทธิ
02000892 นางสาว ญาดา วัชระมโนกานต์
02000893 นางสาว ศุภารมย์ มีเนตรข า
02000894 นางสาว ณัฐสุดา คามพิทักษ์
02000895 นางสาว น้อมฤดี มูลสาร
02000896 นาง สุนิษา สิงหเดช
02000897 นางสาว ภาวดี บุญท้วม
02000898 นางสาว ดุษณี ชาญแท้
02000899 นางสาว วนิดา ผจงกิจการ
02000900 นางสาว สุกัญญา บัวทอง
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ช่ือ - สกุล 

02000901 นางสาว วณิชยา ศรีไตรเฮือง
02000902 นางสาว ศิริรัตน์ ท้าวเมืองใจ
02000903 นางสาว นิชนิภา ชัยภักดี
02000904 นาย นภัทร์ดนัย ทองสุข
02000905 นางสาว มาลัยพร คล้ายเมือง
02000906 นางสาว ปิยธิดา รักษาราษฎร์
02000907 นางสาว ประภาพร เกิดเกตุป่ิน
02000908 นางสาว อนงนุช วาสุโพธ์ิ
02000909 นางสาว ปรางค์ทิพย์ สงเมือง
02000910 นางสาว ณัฐวดี ศรีภักดี
02000911 นางสาว ณัฏฐณิชา ชูนวล
02000912 นาย ประสารศิลป์ ค าโฮง
02000913 นาย ปฏิพัทธ์ ศรีพิรุณพวงศ์
02000914 นางสาว ฆรีมา หลวงรักษ์
02000915 นางสาว พรปวีร์ วงศ์แก้ว
02000916 นาย สมชาติ สุวงศ์ธนสาร
02000917 นางสาว จริญญา อ่ิมท่ัว
02000918 นางสาว ฐิตาภา ดีหมีน
02000919 นางสาว โสรญา ศุภเลิศ
02000920 นางสาว สุุมณฑา จันทร์พัฒน์
02000921 นางสาว วิภาดา พรมนิล
02000922 นาย วรากร กันอรุณ
02000923 นางสาว คณัสนันท์ บุญชู
02000924 นางสาว ศตพร บัญญัติศิวะพจน์
02000925 นางสาว จิราพร น้อยศรี
02000926 นางสาว วีร์สุดา โคตรัตน์
02000927 นาย กัญญาภัทร หอมสมบัติ
02000928 นางสาว ณิชากร นาคนิยม
02000929 นางสาว สุกัญญา พลเลิศ
02000930 นางสาว ศิริพร จันทร์เกตุ
02000931 นางสาว อาทิตยา วัฒน์ธนกิจกุล
02000932 นางสาว วัชรา ม่วงประเสริฐ
02000933 นางสาว นฤมล ชวนอยู่
02000934 นางสาว อันธิฌา มุสิกชาติ
02000935 นางสาว เสาวรีย์ สังหา
02000936 นางสาว ชไมพร เช้ือแดง
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02000937 นาย ภาณุวิชญ์ ภาณุวิชญ์
02000938 นาง สุธาสินี พงษ์ประเสริฐ
02000939 นางสาว พัทราวดี มณฑา
02000940 นางสาว พรสิริ ฉิมเจ้ย
02000941 นางสาว นิภารัตน์ ลิขิตเขียน
02000942 นางสาว ขนิษฐา บุญช่วย
02000943 นางสาว ปิยะตา นกวอน
02000944 นางสาว พัชรพร กองเสียงสังข์
02000945 นาย จักริน พุ่มไสว
02000946 นางสาว ศิราภรณ์ เต็มเป่ียม
02000947 นางสาว ดาอัยน่า เทพคุณ
02000948 นางสาว นวรัตน์ ผุดผ่องพรรณ
02000949 นางสาว กชกร ม่ังอะนะ
02000950 นางสาว ปวีณา ข าสงค์
02000951 นางสาว เกศรินทร์ มะลิออน
02000952 นางสาว วดีพร อิงอนุรักษ์สกุล
02000953 นางสาว รัตติยากร เรืองรัมย์
02000954 นางสาว สุวรรณี ศาลา
02000955 นางสาว ณัชปภา พิมพ์หาร
02000956 นาย ศุภวิชญ์ สีจันทร์ด า
02000957 นาย คมเพชร จันทสุวรรณ
02000958 นางสาว วันวิสาข์ สิงหนสาย
02000959 นาย เกียรติตระการ จงดู
02000960 นาย ไอศูรย์ จงดู
02000961 นาย ณัฐพงศ์ วงษ์เกษม
02000962 นางสาว ภัทรนันท์ เผ่าต๊ะใจ
02000963 นางสาว พัชราภรณ์ เผ่าต๊ะใจ
02000964 นางสาว อารียา ไขกล
02000965 นางสาว เกวลิน สังข์ทอง
02000966 นาย ยุทธพล ฉิมไทย
02000967 นางสาว พิศมัย อวนชะนะ
02000968 นางสาว ศิริทิพย์ เรืองยศ
02000969 นางสาว เอ้ือพรรณ ทรัพย์เฉลิม
02000970 นางสาว พรสุดา พรมโคตร
02000971 นางสาว เบญจมาศ ศรีโพน
02000972 นางสาว ไลล่า เหมธานี
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ช่ือ - สกุล 

02000973 นางสาว ยิหวา พินิจการ
02000974 นางสาว นัทดาว มู่สา
02000975 นางสาว ณัฐริกา ไชยสินธ์ุ
02000976 นางสาว อัชฌาพร ร่วมทอง
02000977 นางสาว สิริกานต์ ธิวะโต
02000978 นางสาว คีตภัทร พรหมวิชัย
02000979 นางสาว กมลเนตร ภูดี
02000980 นางสาว อภิสรา กาต๊ิบ
02000981 นางสาว จิตราภรณ์ หมายมี
02000982 นางสาว นิฮิซาน นิตยรักษ์
02000983 นางสาว มลธิรา เขียวย้อย
02000984 นางสาว ฐิติวรดา ดีเหลือ
02000985 นางสาว ชญาดา พลแสน
02000986 นางสาว ดารารัตน์ ฉลาด
02000987 นางสาว อทิตยา ฉลาด
02000988 นางสาว อาทิตยา ย้ิมย่อง
02000989 นาย จักรพงษ์ สะรุโณ
02000990 นางสาว ธิดารัตน์ ทองค า
02000991 นางสาว จิราเจตน์ พรมด า
02000992 นาย นราธิป แพรสีนวล
02000993 นางสาว พรณ์ธิภา วงษสุวรรณ์
02000994 นางสาว อรกนก ศรีแก้ว
02000995 นางสาว ชนากานต์ พรหมประดิษฐ์
02000996 นางสาว ชนกเนตร หยาดตะคุ
02000997 นาย จิรวัฒน์ สมบุญ
02000998 นางสาว อุทัยวรรณ ประพฤติตรง
02000999 นางสาว จิตตรา ริมรักษา
02001000 นางสาว ปภัสสร พุ่มภัทรชาติ
02001001 นางสาว รวีวรรณ เจ๊ะกาเซาะ
02001002 นางสาว ธมลวรรณ จันทรโณทัย
02001003 นางสาว ซูไฮบะห์ ดราแม
02001004 นางสาว ปุญยวีย์ อรรถบท
02001005 นางสาว ปาหนัน มากมี
02001006 นางสาว ศิรดา อาสนาชัย
02001007 นางสาว สุทธาสินี แสนค า
02001008 นางสาว พิมลณัฏฐ์ รวงงามสิน

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02001009 นางสาว อัมพิกา ฟองอินทร์
02001010 นางสาว เบญจรงค์ ปลอดฤทธ์ิ
02001011 นางสาว กมลวรรณ นิรมลรัตน์
02001012 นาย สปัณณ์ นวลนก
02001013 นางสาว อรุณกมล ธรรมธุระ
02001014 นาย ภากร รุ่งเรือง
02001015 นางสาว ภัทรมน ส่งแสง
02001016 นางสาว สุธิดา โนรี
02001017 นางสาว พิมพ์พร วิทักษบุตร
02001018 นาย อภิวัฒน์ ปลักปลา
02001019 นางสาว ฐิติชญา ศรีรักษ์
02001020 นางสาว สุพัตรา นาสุข
02001021 นางสาว นันทิตา ท าทอง
02001022 นางสาว สิริกัลยา สมัคร
02001023 นางสาว โยธิตา โสภาอุทก
02001024 นางสาว ดวงฤทัย หลักเพ็ชร์
02001025 นางสาว ณัฐิกาญจน์ พลเย่ียม
02001026 นาย ภานุรุจ ต้ังสัตยาธิษฐาน
02001027 นางสาว ภัทรฌา นิวรณ์
02001028 นาย กฤษณะ ธาตุทอง
02001029 นางสาว กรรณิการ์ ใจเมืองมูล
02001030 นางสาว เกียรติสุดา ชินศิริ
02001031 นางสาว พวงแข เช่ียวชาญ
02001032 นางสาว วิภาวดี บรรยง
02001033 นางสาว จุฑามาศ ข้ึนสันเทียะ
02001034 นางสาว สุภาวดี จันทรปาน
02001035 นางสาว สุปรีดี พรหมจักร์
02001036 นางสาว มัตติกา จันทร์สว่าง
02001037 นางสาว จันทร์จิรา ช ามะลี
02001038 นาย สุรศักด์ิ แสนโสม
02001039 นางสาว ปวีณา สัจจาแก้ว
02001040 นางสาว จิราพร สุวรรณรินทร์
02001041 นางสาว ณัฐธยาน์ ยืนยงทิพย์ทอง
02001042 นางสาว วิลัยพร สุทธิ
02001043 นางสาว ชญานิศา พุทธอินทรา
02001044 นาย ธีรพงษ์ ปานโต
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ช่ือ - สกุล 

02001045 นาง พรญาณี ฤทธิราช
02001046 นาย อิคลาส ราร่องค า
02001047 นางสาว นฤมล ชลนะ
02001048 นางสาว ธันยพร ค าสิทธิ
02001049 นาง ธนมล สินภิบาล
02001050 นางสาว จรัสกาญจน์ กลีบทอง
02001051 นาย โชติ พงษ์ศศิธร
02001052 นางสาว ซูณีตา เจ๊ะเต๊ะ
02001053 นางสาว ฮาปีซา ปูเตะ
02001054 นางสาว เสียงพิณ เพชรชู
02001055 นาย โกวิท ทะขันแก้ว
02001056 นางสาว สุธิดา ทุ่มแก้ว
02001057 นางสาว ตอยยีบะ บินฮาริส
02001058 นางสาว มินระดา โคตรศรีวงค์
02001059 นางสาว มนิศรา สวัสด์ิ
02001060 นางสาว กฤติกา สมณะ
02001061 นางสาว นฤมล มาอุ่น
02001062 นางสาว สุวภัทร วิงชุน
02001063 นางสาว ธัญชนก พิมเสน
02001064 นางสาว ตรีเนตร เเก้วน้อย
02001065 นางสาว จินดารัตน์ สุขสีใจ
02001066 นางสาว จริยา กล่ินอุบล
02001067 นางสาว ภูริชญา ทองจีน
02001068 นาย กันตพิชญ์ ศรประสิทธ์ิ
02001069 นางสาว สุทธิดา วงศ์พนาไพร
02001070 นางสาว ธัญชนก ธนวัตโสภณ
02001071 นางสาว นันทวัน ราชคม
02001072 นางสาว พิศมัย หาญณรงค์
02001073 นางสาว ณัฐชญาภรณ์ วิโรจน์สกุล
02001074 นางสาว ทิพย์สุดา กามินี
02001075 นางสาว ดวงดาว ศรีนักราช
02001076 นางสาว จิราพัชร แก้วนุ้ย
02001077 นางสาว ธมนวรรณ บริบูรณ์
02001078 นางสาว ธมลลพรรษ อินทอง
02001079 นางสาว เสาวลักษณ์ อมรศิริโชค
02001080 นางสาว นูรไอนี โต๊ะนาฮุง
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ช่ือ - สกุล 

02001081 นางสาว นูรไอนา โต๊ะนาฮุง
02001082 นาง ฐิติกาญจน์ เรืองช่วย
02001083 นางสาว จุไรรัตน์ สิงห์ทอง
02001084 นางสาว จันทวัณณา คุ้มทอง
02001085 นางสาว จุฑาทิพย์ สุมน
02001086 นางสาว นงนุช รัตนบุรี
02001087 นางสาว นิศา รัตนบุรี
02001088 นางสาว ภศิชา พัฒนจันทร์
02001089 นางสาว กัญญ์วรา วราหะ
02001090 นางสาว ณัฐกาญจน์ อาษา
02001091 นาย สิรวิชญ์ รักษายศ
02001092 นางสาว มนันยา บุญรอด
02001093 นางสาว ศิริพร ค าไทย
02001094 นางสาว สุนีรัตน์ จ านงค์วุฒ
02001095 นางสาว ณัฐนรี ถ้ าทิมทอง
02001096 นาย ปฐมพงศ์ ค าเกล้ียง
02001097 นางสาว อุษณี สีสวนแก้ว
02001098 นางสาว ภัททิยา เกิดสุข
02001099 นางสาว ทิพากร ฤทธิแสง
02001100 นางสาว ภวรรณตรี เถระพันธ์
02001101 นางสาว เปมิกา แก้วปัญญา
02001102 นางสาว ชนมน หิรัญธนานนท์
02001103 นางสาว ชุติมา นาคเทียน
02001104 นางสาว เสาวลักษณ์ แสงชมภู
02001105 นางสาว สุฑามาส แก้วสระแสน
02001106 นางสาว ชลฑิชา อัมภรัตน์
02001107 นางสาว ปณาลี ศรีแดงบุตร
02001108 นางสาว นภัสสร วังซ้าย
02001109 นางสาว สุทธิดา แก้วมะณีย์
02001110 นางสาว สิริรัตน์ อินต๊ะแสน
02001111 นางสาว อัฐภิญญา วิพาหา
02001112 นางสาว คันธรัตน์ เสถียรอินทร์
02001113 นางสาว นริศรา ขอกลาง
02001114 นางสาว พนิดา พงค์วันนา
02001115 นางสาว ขนิษฐา ศรีมาค า
02001116 นางสาว พรนิภา หลวงเดช
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ช่ือ - สกุล 

02001117 นางสาว อุสนานีย์ นิตา
02001118 นางสาว นุชนาฏ นิมิตรพงศ์
02001119 นางสาว นุชาดา นิมิตรพงศ์
02001120 นาย ภูผาภูมิ วิชาเดช
02001121 นางสาว วนิชา ติดหล้า
02001122 นางสาว โสภิดา บุญเรือง
02001123 นางสาว ปุณณดา หวลไหม
02001124 นางสาว ลลิตา ประพันธ์
02001125 นางสาว วัชรีภรณ์ เนตรแสงสี
02001126 นาง ดาริญา ดิษโสภา
02001127 นางสาว พิชญ์สินี ทรัพย์จอเพชร
02001128 นางสาว อลิษา ฐานะ
02001129 นางสาว นันทวรรณ สมศรี
02001130 นางสาว นิชกานต์ สุขพันธ์
02001131 นาย นรนิติ ชมภูหลง
02001132 นางสาว ทัชพร สุริยา
02001133 นางสาว สุชานันท์ สิงห์ทอง
02001134 นางสาว สุภาวดี สีทอง
02001135 นางสาว กชกร พรมมา
02001136 นางสาว บุษยา ราชพิบูลย์
02001137 นางสาว พัชราภา อยู่คอน
02001138 นางสาว เรวดี ภูวงษ์
02001139 นางสาว สมากร ศรจุฬาไกร
02001140 นางสาว ศิริลักษณ์ เจริญรัมย์
02001141 นางสาว อนันตรา บัวศรี
02001142 นางสาว ภัทราวดี จิตร์แจ้ง
02001143 นางสาว วิมนต์ ปัญญาศานติ
02001144 นาย พีณาเรฐ แพลอย
02001145 นาง ฐิติมา เดชอุดม
02001146 นางสาว ทิพรัตน์ ไทยดี
02001147 นางสาว สุกัญญา ศรีลานนท์
02001148 นางสาว พิชามญชุ์ุ ภูนบทอง
02001149 นางสาว สุดาวรรณ ขามทอง
02001150 นางสาว พัชรี ประสงค์ดี
02001151 นางสาว จริยาภรณ์ รักคุณ
02001152 นางสาว รุ่งทิวา แสงค า
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ช่ือ - สกุล 

02001153 นางสาว ศิริเดือน เลาหเจริญกุล
02001154 นางสาว ภัทรวดี เพียรพานิต
02001155 นางสาว ใจสุจินต์ สวนไผ่
02001156 นางสาว พัชราภรณ์ เหล่ามาลา
02001157 นางสาว วนิดา ถาวร
02001158 นางสาว ธัญญลักษณ์ โสพันธ์
02001159 นางสาว รัตนา บุญศิริ
02001160 นางสาว ชุติมา คงทอง
02001161 นางสาว อภิญญา ศรีโชติ
02001162 นางสาว กนกวรรณ อ่ิมอาบ
02001163 นางสาว นิศารัตน์ ศรีนวล
02001164 นางสาว สุทธิดา สุริวงค์
02001165 นางสาว อรวรรณ หม่ันแม่น
02001166 นาย กุ่อณี ตุงเหยต
02001167 นางสาว โสภา สุวรรณพันธ์
02001168 นางสาว พิมพ์พิชชา ชินชา
02001169 นางสาว กุลธิดา ด่านตระกูล
02001170 นางสาว จิรัชญา แก้วคง
02001171 นางสาว ศิริพร ไพรวัลย์
02001172 นางสาว สุภัตรา ชูสังไชยกุล
02001173 นางสาว รินลดา สมจิตร์
02001174 นาย เจตริน สิงหะโรทัย
02001175 นางสาว สุพรรษา เอการัมย์
02001176 นางสาว ปรีณาพรรณ สงยาง
02001177 นางสาว ศิริรัช เเพ่งสภา
02001178 นางสาว นันท์นภัส ละออง
02001179 นางสาว พีชญาดา หม่ันหมาย
02001180 นางสาว ศศิวิมล ปรางค์ศรีอรุณ
02001181 นางสาว ฐิติพร ปุดประโคน
02001182 นาย เอกลักษณ์ นนทะการ
02001183 นาย มาวิน พวงประเสริฐ
02001184 นางสาว ทิพวรรณ สีค ามาย
02001185 นาย ทรงวุฒิ ชูทรัพย์ประเสริฐ
02001186 ว่าท่ีร.ต.หญิง ขวัญเรือน พรหมบุตร
02001187 นางสาว อัจฉรินทร์ คูละสุวรรณ
02001188 นางสาว ภาวิดา เนตรน้อย
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2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02001189 นางสาว เอ้ือมพร หล้าปวงค า
02001190 นาย รชต เท่ียงผดุง
02001191 นางสาว วิสาขา เปกไธสง
02001192 นางสาว วิมลสิริ เทพแก้ว
02001193 นางสาว ณัฐชยา เพ็ชคง
02001194 นางสาว ศรีสุดา อังคะค ามูล
02001195 นาย พัทธนันท์ เข็มเงิน
02001196 นางสาว นงค์ลักษณ์ มลิวัลย์
02001197 นาย อรรถวิทย์ ปุณยถิรปรีดา
02001198 นางสาว พรทิพา จันทรังษี
02001199 นางสาว ณิชภัทร ศิริพันธ์
02001200 นาย พชร ลครชัย
02001201 นางสาว วรวรรณพร ศรีเมือง
02001202 นางสาว พัชรวิภา วรอินทร์
02001203 นางสาว ลลิตา ทรงผาสุข
02001204 นางสาว เอมอัชนา นามสาย
02001205 นางสาว จุฑาวัณย์ พ่ึงพระพุทธ
02001206 นางสาว ศุภรัตน์ เพ็ญศรี
02001207 นาย รวิพล ไชยวรรณ์
02001208 นางสาว เบญจพร สกูลนิวัติ
02001209 นาย ประชารักษ์ วงศ์จอม
02001210 นางสาว อุ้มทิพย์ แสนสุข
02001211 นางสาว ยุวลักษณ์ ใจศักด์ิ
02001212 นางสาว นภาพร อุ่นเสนีย์
02001213 นางสาว สุวนันท์ อ่ิมดี
02001214 นางสาว จันทิมา ยุพาพิน
02001215 นางสาว พิมพ์พิศา พิพัฒวงศ์
02001216 นาย ธนบุตร เดชวุฒิกุล
02001217 นาย รังสรรค์ เข็มมา
02001218 นางสาว กาญดารัตน์ เพ็งสุวรรณ
02001219 นางสาว จิราพัชร กาญจนพรหม
02001220 นางสาว จิราภา กาญจนพรหม
02001221 นางสาว จิรัฐิติกาล กรรมณี
02001222 นางสาว อังค์วรา นาคทิม
02001223 นางสาว สวรรยา ค าจันแก้ว
02001224 นางสาว รวิวรรณ สกุลพานิช
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ช่ือ - สกุล 

02001225 นางสาว กัญญา ศาสกุล
02001226 นางสาว นิภาวรรณ ขาวสังข์
02001227 นาย สุรศักด์ิ เหลืองอร่าม
02001228 นางสาว ธัญธรณ์ พัทธเสน
02001229 นางสาว จิรัชญา ชมภูม่ิง
02001230 นางสาว จุฑาทิพย์ วังตา
02001231 นาย ยุทธเกียรติ เพนเดช
02001232 นางสาว อมรรัตน์ หอมมะลิ
02001233 นางสาว ปิยะฉัตร พงษ์ทรัพย์
02001234 นางสาว สุดารัตน์ สืบพันธ์
02001235 นางสาว ปิยวราลักษณ์ หนองนงค์
02001236 นางสาว อาทิตยา พูลอ้อย
02001237 นางสาว คริษฐา อนันตพงศ์
02001238 นางสาว อังศณา จันทร์ณรงค์
02001239 นางสาว จิตติมณฑ์ พวงไพวัน
02001240 นางสาว ศิรัณย์ เขียนสายออ
02001241 นางสาว นารีรัตน์ สิทธิพรหม
02001242 นางสาว กมลชนก ศรีต่างวงษ์
02001243 นางสาว ฉัฐณัฐ ณฐเกษม
02001244 นาย ภราดร วิจิตรจินดา
02001245 นางสาว นงลักษณ์ วิมานรัก
02001246 นาย ศักด์ิศิริ เฟ่ืองแก้ว
02001247 นาย ระพีพัฒน์ นิตุธร
02001248 นางสาว บุญญรัตน์ พันธ์ุอุ่น
02001249 นางสาว ปาลิกา แช่มประเสริฐ
02001250 นางสาว อรวรรณ ท าอินแก้ว
02001251 นาย เดชบดินทร์ เอ่ียมสะอาด
02001252 นางสาว อรทิวา ชาพิทักษ์
02001253 นางสาว ศิรประภา นาคธน
02001254 นางสาว ณัฐลดา เนาแสง
02001255 นาย ณวัฒน์ รุมพรสระน้อย
02001256 นาย วิจิตร ทาวันนา
02001257 นางสาว สุกัญญา ใจแสวง
02001258 นางสาว ธันรดา พานทอง
02001259 นาย สุทธินาถ ตาปนานนท์
02001260 นางสาว เบญญาภา อนัญตภักดี
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ช่ือ - สกุล 

02001261 นางสาว ภัทรวดี ล้ าลอง
02001262 นาย รัตนยศ รัตนอุทัยกูล
02001263 นางสาว ธนัตพร สิงสาร
02001264 นางสาว ธฤษวรรณ วงษ์จันดี
02001265 นางสาว สุทธกานต์กุล บุญบ ารุง
02001266 นางสาว อัญพัชร์ สุรกุลธิติโรจน์
02001267 นางสาว อุมาพร พาพุทธา
02001268 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุภัสธิดา วงษ์สุวรรณ
02001269 นางสาว กัญญา แก้วศรี
02001270 นางสาว นิลวรรณ จอมขันเงิน
02001271 นางสาว ธัญลักษณ์ ทองชูศรี
02001272 นาย ปฏิพล เสมอภาค
02001273 นางสาว เจนจิรา ไชยมงคล
02001274 นางสาว ภัทราภรณ์ สุ่มมาตย์
02001275 นางสาว ชนากานต์ พรหมสุวรรณ
02001276 นางสาว ณัฐวดี ศรีสองคอน
02001277 นางสาว จันทิมา บัวสด
02001278 นางสาว จุฬาลักษณ์ ชูลาน
02001279 นางสาว สตรีรัตน์ วงษ์ไล
02001280 นางสาว ทฤษฎีญาณ์ สุวรรณคีรี
02001281 นางสาว ณัชรียา พรมขันตรี
02001282 นางสาว คณัสนันท์ พิมพ์เพียง
02001283 นางสาว พัชญาวดี บุตรพรม
02001284 นางสาว มาริสา คนแรง
02001285 นางสาว ชุตินันท์ รวมทรัพย์
02001286 นางสาว เจนจิรา มืดหล้า
02001287 นางสาว อรญา เหมือนมาตย์
02001288 นาย นราสิฒ เผ่าเจริญ
02001289 นางสาว ประภาภรณ์ แก้วเซาว์
02001290 นางสาว ปิยมน ปลักปลา
02001291 นางสาว วรรณรัตน์ แตงบุญรอด
02001292 นางสาว วัลยา เวชวิทย์
02001293 นางสาว เพียงขวัญ กันหาภัย
02001294 นางสาว จารุพักตร์ กล่ินสุมาลย์
02001295 นาย รชฏ มงคลสุภา
02001296 นาย เสกสรรค์ ทองอ่อน
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02001297 นาย ทศพร ทวีทรัพย์
02001298 นางสาว จรัญญา กล่ินหอมร่ืน
02001299 นาย วรัสชัย ปรุงแสง
02001300 นาย กษิธา ทรัพย์พืช
02001301 นางสาว ฝนสรวง อยู่กล่ิน
02001302 นาย ปณิธาน นุ้ยชวดี
02001303 นางสาว จีรนันท์ ก ามหาวงษ์
02001304 นางสาว จันทิมา สิงห์วี
02001305 นางสาว จามจุรี ศักดิวงศ์
02001306 นางสาว อรชพร ฤทธ์ิแก้ว
02001307 นางสาว วริษฐา สง่าเมือง
02001308 นางสาว จรวยพร สิงหราไชย
02001309 นางสาว มยุรฉัตร รัตนมณี
02001310 นาย สุเมธ โล่ด ารงรัตน์
02001311 นางสาว นัทธมน โบสถ์นอก
02001312 นางสาว พักตร์พิมล เหลือผล
02001313 นางสาว สุชัญญา มนต์แตล้ว
02001314 นาย วิศรุตต์ ขวัญสิริด ารง
02001315 นางสาว สุนันทา เหมาะภักดี
02001316 นาง ปนัดดา ภิรมชัย
02001317 นางสาว ศิรินภา พันธ์ุม่ัน
02001318 นางสาว รุ่งทิวา ศรีวิชา
02001319 นางสาว อรณิช ปรากฎช่ือ
02001320 นางสาว แก้วใจ ยะระ
02001321 นางสาว เบญญาภา เมฆสมุทร
02001322 นางสาว ธัญญรัตน์ อรรถชัย
02001323 นางสาว พรนภา ท้าวธรรมศิริ
02001324 นาง ณัฏธิดา ทองอ านวยสุข
02001325 นางสาว นคนันทินี เกตุเพ็ชร
02001326 นางสาว ชุติมา สุราฤทธ์ิ
02001327 นางสาว วนิดา ครองยุติ
02001328 นางสาว อารดา ก่ิงค า
02001329 นางสาว ดวงหทัย พะดู
02001330 นางสาว น้ าฝน ช่างต่อ
02001331 นางสาว ณัฐมล หลวงกอง
02001332 นางสาว ดุจธิดา อ้นพิทักษ์
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ช่ือ - สกุล 

02001333 นางสาว ฤทัยรัตน์ สงวนชม
02001334 นางสาว ชนากานต์ อะทะตัน
02001335 นางสาว ธัญพิชชา เล๊าะหลง
02001336 นางสาว ชนิตา พุฒธรรม
02001337 นางสาว ศิริยาภรณ์ มูลเพ็ญ
02001338 นาย ณัฐพงษ์ เล็กน้อย
02001339 นางสาว อุไรศรี หรีหร่อง
02001340 นาง สุดารัตน์ ก๊ักสูงเนิน
02001341 นางสาว ศิวภรณ์ สีท ามา
02001342 นางสาว วารุณี จันทรศรี
02001343 นางสาว มารียะห์ ดามาลี
02001344 นาย ปฏิภาณ ก้อนทอง
02001345 นางสาว ประภัสรา สมบุนย์สุข
02001346 นางสาว เขมินทรา อินทะรังษี
02001347 นางสาว กัญญารัตน์ สนิทเอ้ือ
02001348 นาย วสันต์ชัย วงษ์สุวรรณ
02001349 นางสาว กัณฐิกา รุสกุล
02001350 นางสาว ธีราภัทร กองเงิน
02001351 นางสาว นฤภร สังข์แก้ว
02001352 นางสาว ปารมี ซ้ิมอ่ิม
02001353 นางสาว กนกวรรณ ธารา
02001354 นางสาว ภัชชา เดชสุวรรณ
02001355 นางสาว มาริสา ละมูลมอญ
02001356 นางสาว ธิตยากร ไชยสิงห์
02001357 นางสาว พรทิพย์ ถิรวิทวัสโสภณ
02001358 นางสาว วิภาภรณ์ ภาคโพธ์ิ
02001359 นางสาว สุชานาฎ กิจพฤกษ์
02001360 นางสาว เฟ่ืองฟ้า ก่ิงวิชิต
02001361 นางสาว แพรวพรรณ พากเพียร
02001362 นางสาว ศุภลักษณ์ เกษสร้อย
02001363 นางสาว กาญจนา เพ็งพิศ
02001364 นางสาว กมลวรรณ เปาศิริ
02001365 นางสาว ชนัญชิดา รัตน์เมือง
02001366 นางสาว สุนิสา คงเร่งดี
02001367 นางสาว ภัศรา นาคเจริญ
02001368 นาย วัฐกาล ค าเหมือง
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ช่ือ - สกุล 

02001369 นางสาว อรอุมา เก้ือสม
02001370 นางสาว นฤมล เล่ือนนาวา
02001371 นางสาว เกศราภรณ์ มารศรี
02001372 นาย ณัฐวัฒน์ วงษ์สุรินทร์
02001373 นาย พิรุฬท์ โยงรัมย์
02001374 นางสาว เกียรติสินี มงคลวิวัฒน์
02001375 นางสาว นัณทุมาศ จอมค าสิงห์
02001376 นางสาว วิมพ์วิภา กะนะหาวงศ์
02001377 นางสาว หทัยรัตน์ ศิริยา
02001378 นาย ปฏิภาณ พ้ืนอินต๊ะศรี
02001379 นางสาว ฐิติภัค ขจรวงษ์
02001380 นางสาว โสรยา เสมอหัตถ์
02001381 นางสาว สุกานดา แจ่มเกาะ
02001382 นางสาว สุพัตรา หอมหวล
02001383 นางสาว อรยา วงศ์สุรินทร์
02001384 นาย จิตริน วิเศษมณี
02001385 นางสาว จารุรัตน์ ก่ิงแก้ว
02001386 นางสาว มินตรา วงษาบุญโน
02001387 นาย สหรัฐ สุขมาก
02001388 นางสาว รุ่งนภา อินาขาม
02001389 นางสาว อรดา ป้อมสุด
02001390 นาย เมธัส มีสมบัติ
02001391 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พรไพลิน ถาวรสุข
02001392 นางสาว วรกมล ติณรัตน์
02001393 นางสาว ฐิติรัตน์ พรเพ็ง
02001394 นาย คิมหันต์ ช่ืนอารมณ์
02001395 นางสาว อริสรา จิตณรงค์
02001396 นางสาว วารุณี อินทร์ทิพย์
02001397 นางสาว ศิรินยา สิมมา
02001398 นางสาว กนกอร ประสงค์สุข
02001399 นางสาว สุธาทิพย์ ดันนอก
02001400 นาย ศราวุธ แดงงาม
02001401 นางสาว ณัฐชนก ตรงต่อกิจ
02001402 นาย อัครพล นันแก้ว
02001403 นางสาว ปภัสสร เผ่ายศ
02001404 นางสาว เรืองระดา ล่ามสมบัติ
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ช่ือ - สกุล 

02001405 นางสาว กัญญารัตน์ ทองปาง
02001406 นางสาว นิรชา ศรีรัตนโยธิน
02001407 นางสาว ดนิตา ศิลาโชติ
02001408 นางสาว ชนนิกานต์ สุวรรณมา
02001409 นางสาว รุ่งรดา ครองยุติ
02001410 นางสาว สุกัญญา ทองดี
02001411 นางสาว กฤษณา ชูณรงค์
02001412 นางสาว มาลินี ผามะณี
02001413 นางสาว กรสรวงพร ชัยพรประเสริฐ
02001414 นางสาว กาญจน์ชนก คีรีพฤกษ์
02001415 นางสาว ปริญญา สว่างย่ิง
02001416 นางสาว กัญญาลักษณ์ พิมพ์ภักด์ิ
02001417 นางสาว อามีเน๊าะ ยีอาม๊ะ
02001418 นางสาว ศศิวิมล ลาภอภิญญา
02001419 นางสาว ธีรพร วีระหงษ์
02001420 นาย ภุชิต ลาภอภิญญา
02001421 นางสาว รัชดามาศก์ สุดชิต
02001422 นางสาว อภิรดี ประถมของ
02001423 นางสาว กรรณิการ์ วงศ์ษา
02001424 นางสาว วริษฐา ศรีจ านงค์
02001425 นางสาว สุธิสา มุสิกพงค์
02001426 นางสาว จตุพร กงแจ
02001427 นางสาว สวรินทร์ ประสิทธ์ิโชค
02001428 นางสาว  ิุอ าภรณ์ สงคง
02001429 นางสาว เบญจมาศ เหลารินทร์
02001430 นาย ธนกฤต เปียกบุตร
02001431 นางสาว แสงฤดี ศรีสุวรรณมาลา
02001432 นางสาว ดาวเรือง เอ่ียมประไพ
02001433 นางสาว ลออรัตน์ จันทสาร
02001434 นางสาว วรารัตน์ ป่ินสวัสด์ิ
02001435 นางสาว เพ็ญศิริ บุญวงศ์
02001436 นางสาว กุลริศา พานิชศิริภา
02001437 นางสาว สวรส เท่ียงธรรม
02001438 นางสาว สุภาพร นิยมเดช
02001439 นางสาว ไพรรักษ์ วาตานาเบ้
02001440 นาย อาณกร ประนันวงศ์

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02001441 นางสาว พันธ์นิกา ฤทธ์ิอ้วน
02001442 นาย สุรศักด์ิ อาภาสกุล
02001443 นางสาว จิตสุภา คล้ายสุวรรณ์
02001444 นางสาว สุวคนธ์ สุคนธ์
02001445 นาย เดชฤทธ์ิ พันธ์ไผ่
02001446 นางสาว กาญจนา เวียงสิมมา
02001447 นางสาว ชนัญชิดา ตินตะชาติ
02001448 นางสาว เยาว์รัตน์ อักษรพันธ์
02001449 นางสาว ชรัญญา ศิริสมภาร
02001450 นางสาว ศิริณัฐ สรรสม
02001451 นางสาว สหัสวรรษ พลหาญ
02001452 นางสาว พัชรี ธีระบุญ
02001453 นางสาว สุธิตา ค าโทน
02001454 นางสาว รัญชิดา จันทรัตน์
02001455 นาย อิกรอม สือแต
02001456 นาย ไชยพร สุธารักษ์
02001457 นางสาว สุไฮลา แวมะ
02001458 นางสาว สิริกร เจริญใจ
02001459 นางสาว ฐิติชญา แซ่โหงว
02001460 นางสาว สุกัญญา เม่งบุตร
02001461 นางสาว กรรณิกา พูลอ้น
02001462 นางสาว สุกัญญา ถุงจันทร์แก้ว
02001463 นางสาว ปณิดา กฐิสมิตร
02001464 นางสาว วีรยา ตลึงจิตร
02001465 นางสาว อรกช วรรณบวร
02001466 นางสาว ฉัตรสุดา ไพรนอก
02001467 นางสาว สุภาวดี ชัยนาม
02001468 นางสาว กฤษณา สุระพร
02001469 นางสาว นรีรัตน์ อาษาเจ้า
02001470 นางสาว จิรัชยา ปรีชา
02001471 นางสาว ธัญญาเรศ บัวแก้ว 
02001472 นาย สุวพล กระจ่างเดือน
02001473 นาย ณัฐฐศศิ เพ็ชร์แย้ม
02001474 นางสาว พรวิภา ร่มแก้ว
02001475 นางสาว สร้อยสุมาลี เงินโต
02001476 นางสาว ณัฐริญา ไชยปัญญา
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02001477 นาย พุทธพร ชนัทนาวา
02001478 นางสาว วิษณุการณ์ หน่อค า
02001479 นางสาว สิรภัทร โจมสติ
02001480 นางสาว สกุลรัตน์ มะลังศรี
02001481 นางสาว กนกวรรณ วิวัฒน์โสภณกุล
02001482 นางสาว ณิรชา สุขีตา
02001483 นางสาว จิรพันธ์ หล าจันทร์
02001484 นางสาว เกตุวดี แสงอรุณ
02001485 นางสาว ฮัยฟะ บินแวยูโซะ
02001486 นาย ณัฐภนนท์ ผ่ึงสวัสด์ิ
02001487 นางสาว เมริน ข าชัยภูมิ
02001488 นางสาว ลลดา หอมจัด
02001489 นางสาว สิริจันทร์ ล้ิมรุ่งเรืองรัตน์
02001490 นางสาว ปรีญาภรณ์ จันทร์ประกอบ
02001491 นางสาว ศศิกานต์ ค าม่ัน
02001492 นาย พรสรวง เกตุจ าปา
02001493 นางสาว วรรณนิภา จันทพิมพ์
02001494 นางสาว ดรัณฐ์ ภมรานนท์
02001495 นางสาว น้ าทิพย์ ชัยศรี
02001496 นาง วัลยาภรณ์ ศักดา
02001497 นางสาว ภาณุมาส เดชสองช้ัน
02001498 นาย อาดือนัน ดอเลาะ
02001499 นาย อรัญ สีพันธ์
02001500 นางสาว วรรณจิรา เจริญเขต
02001501 นางสาว ศุภรดา โพธา
02001502 นางสาว สุพรรษา ภู่ครองทุ่ง
02001503 นางสาว ปาลิตา จ้อยรุ่ง
02001504 นางสาว กุมุทินี บุญหลง
02001505 นางสาว กาญจนา จันทร์นาลาว 
02001506 นาง เบญจวรรณ พิมลา
02001507 นางสาว วราภรณ์ กิติแก้วทวีเสริฐ
02001508 นาย ณัฐสิทธ์ิ สิทธิชัย
02001509 นางสาว เพ็ชรรัตน์ จันทร
02001510 นางสาว พัชรินทร์ วรสาร
02001511 นาย ภาณุรัตน์ กิจเกตุ
02001512 นางสาว หัทยา บากา

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02001513 นาย ปิติภัทร ปัญญาประเสริฐ
02001514 นางสาว พรสวรรค์ ภูนามูล
02001515 นางสาว เบญจพร ยังวิเศษ
02001516 นางสาว นฤมล พานบัว
02001517 นางสาว ศิริภา วงศ์ดานี
02001518 นางสาว สุวิษา กุลวงษ์
02001519 นางสาว ทรรศวรรณ หอมละเอียด
02001520 นางสาว ธนพร ราชลี
02001521 นางสาว กนกวรรณ บุญน า
02001522 นางสาว ภาณุมาส จันทร์หอม
02001523 นางสาว วิชญา เฉลียว
02001524 นางสาว ทิพย์กมล เพ่ิมพูนภิญโญ
02001525 นางสาว พิมพ์พร แสงสว่าง
02001526 นางสาว ปรานี บุบผาวัลย์
02001527 นางสาว ปิยธิดา หนูสาย
02001528 นางสาว กชมน เก้าเอ้ียน
02001529 นางสาว นาตยา ศิริ
02001530 นางสาว สุภาพร วิเชียร
02001531 นางสาว สุภาวดี โตหยวก
02001532 นางสาว บุณยวีร์ หารก าลัง
02001533 นาย นคเรศ กันใจ
02001534 นางสาว อุณารมย์ หวันยิหวา
02001535 นาย พลาธิป ล้ิมเตชะภณ
02001536 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ยุธิดา กองพันธ์
02001537 นางสาว อาริสา เหมกุล
02001538 นางสาว จิฬาภรณ์ พรนิคม
02001539 นางสาว จันจิรา จันทะระ
02001540 นางสาว รัตติกาล จีนลิบ
02001541 นางสาว มะลิวัลย์ บุตรดี
02001542 นางสาว กนกวรรณ จันทรังษี
02001543 นางสาว ณัฐญา คุรุพันธ์
02001544 นางสาว กัลยรัตน์ หนูทองแก้ว
02001545 นางสาว อัญชลี บัวพัฒน์
02001546 นางสาว อิสรียาภรณ์ สาหร่าย
02001547 นางสาว ธัญลักษณ์ ยินรัมย์
02001548 นางสาว นภาพร กุ๋ยอ่อง
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ช่ือ - สกุล 

02001549 นางสาว กัญญ์ชิสา บัวทองวรวิทย์
02001550 นางสาว ณัฐฐิกา อุทยาพงษ์
02001551 นางสาว นวินดา กล้าวิกย์กรณ์
02001552 นางสาว นิภาพร ทองค า
02001553 นางสาว ปรียาภรณ์ ปูคะภาค
02001554 นางสาว พรพิมล มูลเดช
02001555 นางสาว ศุภิสรา ศรีสร้อย
02001556 นาย ศรเพชร บุญกู่
02001557 นางสาว ศิรประภา ฐิติรัตน์เอกลาภ
02001558 นางสาว พัชราวรรณ กันทะวงค์
02001559 นางสาว ปิยะนันท์ อาจวิชัย
02001560 นางสาว ชินนภา ทองโสภา
02001561 นางสาว นลพรรณ นาคสุวรรณ
02001562 นางสาว กัญชรส ส าราญ
02001563 นาย เฉลิมชัย เจริญพร
02001564 นางสาว พรวิมล ปรีชา
02001565 นางสาว นฤมล วรรณพร้ิง
02001566 นางสาว ปณิตตรา ทองต๊ิบ
02001567 นาย สุกนต์ธี ไชยวงศ์ค า
02001568 นาย ยศธร พิทักษ์
02001569 นางสาว ชุติมณฑน์ สุวรรณนิมิตร
02001570 นางสาว ธิดารัตน์ จันดี
02001571 นางสาว อรอุมา ปากอุตสาห์
02001572 นาย ชัยมงคล ทองจ ารูญ
02001573 นางสาว นริศรา แสนเจริญสุข
02001574 นางสาว อนุวรรณ วรรณนิตย์
02001575 นางสาว เขมวิกา ถีนา
02001576 นางสาว วิลาวรรณ พิมประสงค์
02001577 นางสาว ศยามล บุญต้ิน
02001578 นางสาว พรรณิการ์ แดงซิว
02001579 นางสาว ณัฐพร ดีจาก
02001580 นางสาว ธัญทิพย์ วงษ์สวัสด์ิ
02001581 นางสาว ขวัญฤดี เทรังษี
02001582 นางสาว นัฐธิดาพร กุฎิน้ า
02001583 นางสาว นงนุช สระทองขาว
02001584 นางสาว นีรชา หวัดแท่น
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ช่ือ - สกุล 

02001585 นางสาว สุชารัตน์ เกาะแก้ง
02001586 นางสาว นามิ ซาไก
02001587 นาย อธิคม โสบุญ
02001588 นางสาว ปิยธิดา ดีดสี
02001589 นางสาว อธิติยา กองเพ็ชร
02001590 นางสาว อธิชา เอกระ
02001591 นางสาว อลิสา สุขเผือก
02001592 นาย สุพจน์ ทันถาจิตร์
02001593 นางสาว อนัญยา ค าเภา
02001594 นางสาว ณิชกานต์ ฝายศักด์ิ
02001595 นางสาว วริญญา โพธ์ิกระสังข์
02001596 นางสาว ธัญลักษณ์ ทองสุข
02001597 นางสาว ภัคชุดา โพธ์ิล่าม
02001598 นางสาว มัณฑนา ประมัย
02001599 นางสาว สมิตา ผิวนวล
02001600 นางสาว เปมิกา บุญวัฒน์
02001601 นางสาว นุชนาถ สีชมพู
02001602 นาย วิรัตน์ เศษสิงห์
02001603 นางสาว รุ่งรภัทร สังข์พะบุโชติ
02001604 นางสาว มารีนา หนูนุ่น
02001605 นาย พิรัชย์ จันทรสิทธิผล
02001606 นางสาว เจนจิรา รัตนพงศ์
02001607 นางสาว ณภัชชา สุดจิตร
02001608 นาย เสกสันต์ิ ตรีนก
02001609 นางสาว กิรณา จันดาแสน
02001610 นางสาว นภาพร สีปัดถา
02001611 นาย วุฒิพงษ์ ค าสังวาลย์
02001612 นางสาว จิราวรรณ ศรีจันทร์
02001613 นางสาว นฤมล ประทุมวงค์
02001614 นางสาว นารีรัตน์ สีสุข
02001615 นาย พรเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
02001616 นางสาว วจีกานต์ โปรณะ
02001617 นางสาว กุลสตรี วันเพ็ง
02001618 นางสาว ก่ิงกาญจน์ เช้ือฮ้อ
02001619 นาย กฤติคม อินจีน
02001620 นางสาว สุกาญจนา พงษ์เกตุ
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ช่ือ - สกุล 

02001621 นางสาว ศิริลักษณ์ เพ็งแจ่ม
02001622 นางสาว ศิรินันท์ พรมสุวรรณ์
02001623 นางสาว เจนจิรา หนูทอง
02001624 นางสาว ทองมี มานิสสรณ์
02001625 นางสาว จันทร์นิภา มาสังข์
02001626 นางสาว วนิดา พลอยสว่าง
02001627 นางสาว รัญชนา ศรีวิชัย
02001628 นางสาว รมัณยา ปะลาวัน
02001629 นางสาว พัชรียา ต้องดี
02001630 นาย วัชรพล เชิดศรี
02001631 นางสาว ซอลีฮะห์ อุเซ็ง
02001632 นางสาว เอ้ือการย์ บานแย้ม
02001633 นางสาว มุกดา มาตย์นอก
02001634 นางสาว สุกานดา มะเด่ือ
02001635 นาย พีระพล ล าเนาว์
02001636 นางสาว สุจิตรา ทองปาน
02001637 นาย ธนาวินท์ พรมมา
02001638 นางสาว นันทนัช คมกฤช
02001639 นางสาว จุไรวรรณ แซ่ต๋ี
02001640 นาย วิสิฐ แซ่ย่อง
02001641 นาย นที ศักดาเย่ียงยงค์
02001642 นางสาว มณีวรรณ ดรุณพันธ์
02001643 นางสาว สุพิชฌาย์ ทองสุก
02001644 นางสาว วรัญญา อินทร์เลิศ
02001645 นางสาว อริสรา เฟ้ือนไหล
02001646 นางสาว จิราพร ชูใจ
02001647 นางสาว มัยมูน การี
02001648 นางสาว ชไมพร พุฒวันเพ็ญ
02001649 นางสาว บุษยบรรณ ชุ่มชัง
02001650 นางสาว ชญาณี พิลาสันต์
02001651 นาย จักรวุฒิ วงศ์คณิต
02001652 นาย ปิยวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
02001653 นาย เอกนัดดา โพธิเย็น
02001654 นางสาว ณิษาอร มานะ
02001655 นางสาว พัชรียา คงบุญวาท
02001656 นางสาว ปรีณาภา ยอดนิล

๓๐
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ช่ือ - สกุล 

02001657 นางสาว สุพิชชา สุขารมณ์
02001658 นางสาว นุจรี อินสว่าง
02001659 นางสาว เพ็ญพิชชา โคตรโสภา
02001660 นางสาว ฑิตฐิตา ผดุงสินเลิศวัฒนา
02001661 นางสาว กัลยรัตน์ มีชัย
02001662 นางสาว อัจฉราพร ช านาญภักดี
02001663 นางสาว อารียา มาลาวงษ์
02001664 นาย เจตน์สฤษฎ์ิ พิมลนาถเกษรา
02001665 นาย ชินปราชญ์ ลับบัวงาม
02001666 นางสาว อารีรัตน์ พูลสวัสด์ิ
02001667 นางสาว ธัญญลักษณ์ นอขุนทด
02001668 นางสาว วรวรรณ สอดทรัพย์
02001669 นางสาว จันทร์จิรา ศรีศักด์ิสกุลดี
02001670 นางสาว จิดาภา ค าวิเศษ
02001671 นาย ศุภวุฒิ บุบผาเดช
02001672 นางสาว สุทธิพร ครองสัตย์
02001673 นางสาว ณิชกุล แก้วเจริญ
02001674 นางสาว สรินธร สนศรี
02001675 นางสาว อนัญญา อ่อนฉิม
02001676 นางสาว เพ็ญนภา ชูศรีเมือง
02001677 นางสาว พิมพรรณ พงษ์พรต
02001678 นางสาว ธมลวรรณ บัวค า
02001679 นางสาว เขมจิรา แก้วดี
02001680 นางสาว บุญนภา จันทรกุล
02001681 นางสาว ชลิตา แก้วเช้ือ
02001682 นางสาว ณัฐกุล วัฒนา
02001683 นาย ธีรภัทร ทิศวงค์
02001684 นางสาว เจษฎาภรณ์ สมนิยาม
02001685 นางสาว อริศรา ค าป้อ
02001686 นางสาว ฤทัยชนก ทินวงศ์
02001687 นาย อภิศักด์ิ บุญรอดชู
02001688 นางสาว สิริภาภรณ์ ค าสุวรรณ
02001689 นางสาว สุดาภรณ์ สีวัง
02001690 นาย ศราวุธ ชาวบางย่ีขัน
02001691 นางสาว สุรภา โฆษิตกุลพร
02001692 นาย รัชพล พลไชยวงศ์
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ช่ือ - สกุล 

02001693 นางสาว จิริวรรณ สอาดเอ่ียม
02001694 นางสาว เมธาพร บัวบาน
02001695 นางสาว สุภาวดี เจริญสุข
02001696 นางสาว ณัฐชนก นิยะบุญ
02001697 นางสาว พรทิพา นากแก้ว
02001698 นางสาว อรอนงค์ ปีจัตุรัส
02001699 นางสาว เพ็ญนภา เด่นมาลัย
02001700 นางสาว อาฎีรา บราเฮง
02001701 นาย ชิษณุชา บุตรทรัพย์
02001702 นางสาว วนิดา ขาวพิชัย
02001703 นางสาว ฉัตรรพี วรอินทร์
02001704 นางสาว รังสิยา พรหมมาตร์
02001705 นางสาว นงเยาว์ ไชยดี
02001706 นางสาว วิลาวัณย์ แก้วทิพย์
02001707 นาย นพณัฐ โพธ์ิติวงศ์
02001708 นางสาว ธารทิพย์ พรหมสวัสด์ิ
02001709 นางสาว กนกวรรณ เลาหสุขไพศาล
02001710 นาย วัชรพล มินาคูณ
02001711 นางสาว เฉลิมขวัญ โต๊ะเอียด
02001712 นางสาว สมหญิง พาภิรมย์
02001713 นางสาว นุชจรี หงษ์ศาลา
02001714 นางสาว เบญจวรรณ ขันโท
02001715 นางสาว ซูไรดา มะมิง
02001716 นางสาว สุธาทิพย์ ม่วงสีใส
02001717 นางสาว เบญญาณี ตันมา
02001718 นาย จิระพงค์ ใจดี
02001719 นาย กฤษฎา หงษ์ค าหล้า
02001720 นางสาว ศรัณญภัทร อักษรกลาง
02001721 นางสาว ศรัญญา พัดเอ่ียม
02001722 นางสาว ฐิติรัตน์ ทองเน้ือห้า
02001723 นางสาว โสภิตา จันทนานนท์
02001724 นางสาว วรัญญา บัวค า
02001725 นางสาว ชนิศา บุณยะวุฒกุล
02001726 นาย ทนงศักด์ิ แซ่โก
02001727 นางสาว นัฐลียา ผ้ัวหล้า
02001728 นางสาว สาธินี เหมือนคิด
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2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02001729 นางสาว ชนาภัทร ผ่องแผ้ว
02001730 นางสาว วณิดา หลักคงคา
02001731 นางสาว ณัฏฐณิชา จันทร์สี
02001732 นางสาว ปาลิตา หนูสวัสด์ิ
02001733 นางสาว วิไลวรรณ บุตรวงศ์
02001734 นาย อศลย์ รวยมา
02001735 นาย ศาสตรา ท าละเอียด
02001736 นางสาว เนาวรัตน์ รัตนพฤกษา
02001737 นางสาว อารีรัตน์ เจริญสุข
02001738 นางสาว กมลทิพย์ เพ็งวัฒนะ
02001739 นางสาว ลลิตา ช่ังสัจจา
02001740 นางสาว วรรณิศา ยอดเจริญ
02001741 นาย อิทธิพล ป่ินแก้ว
02001742 นางสาว เจนจิรา พลภักดี
02001743 นางสาว ศศิธร เพ็งผ่าน
02001744 นางสาว จันทรา อู่นาค
02001745 นางสาว จิราวรรณ ช่ืนชม
02001746 นาย ธัญวัฒน์ โตนิล
02001747 นางสาว กชกร ศุกรสุคนธ์
02001748 นางสาว ณัฏฐพิชา อ่อนคง
02001749 นางสาว จิราพัชร ทุมทอง
02001750 นางสาว จตุพร ฤทธ์ิไทสงค์
02001751 นางสาว ณฐมล แกมนิล
02001752 นางสาว ศรีประภา ธนหิรัญทรัพย์
02001753 นางสาว ณิชารีย์ วงค์ทองแดง
02001754 นางสาว รติพร อัครโชติกุล
02001755 นางสาว ชนิดาภา คงธนาเวช
02001756 นางสาว ศิริพร ขุนน้อย
02001757 นางสาว ฌามิญช์ ชูวิริทธ์ิพล
02001758 นาย วรวิท สัตยดิษฐ์
02001759 นางสาว นัจม๊ะ หลีเส็น
02001760 นางสาว ศวรรยา บรรพบุรุษ
02001761 นาย วิศว วัชรสิงห์
02001762 นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทะรี
02001763 นางสาว สุกฤตา นุชรักษา
02001764 นางสาว ทรายแก้ว กาญจนรัตน์
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2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02001765 นางสาว อมรสุดา ไชยศรี
02001766 นางสาว ประภัสสร ไชยศรี
02001767 นางสาว ชนิกานต์ ทองค าเปลว
02001768 นางสาว กวินนา ฮุมเปือย
02001769 นางสาว สุดารัตน์ มีช านาญ
02001770 นางสาว สุภาพร แซ่คู
02001771 นางสาว เนตรฤดี ไชยพงค์
02001772 นางสาว ศศิธร จันทร์ทัง
02001773 นางสาว ชลธิชา ชุ่มช่ืน
02001774 นางสาว ชวนฝัน สว่างศิริพรชัย
02001775 นาย วรพจน์ สันติพงษ์
02001776 นางสาว ณัฏฐกานต์ จายพรมเมือง
02001777 นางสาว ซูไรยา มะมิง
02001778 นางสาว สุทธิดา นาส้มกบ
02001779 นาย สนธิชัย พลแสน
02001780 นางสาว นิศามน แสนใจวุฒิ
02001781 นาย กรุณชาติ พระปฐมนาวี
02001782 นางสาว วรัญญา ยอดนิล
02001783 นางสาว บุศราภรณ์ เยียวรัมย์
02001784 นางสาว พรรณปพร พูลสวัสด์ิ
02001785 นางสาว กมลวรรณ แท่นเกิด
02001786 นางสาว พชรวรรณ หงส์พันธ์ุ
02001787 นางสาว ณธิดา นาคเจริญ
02001788 นาย สิทธิชัย สายสมบัติ
02001789 นางสาว อรพรรณ สร้างนอก
02001790 นางสาว ปนิตา เสียงเพราะ
02001791 นางสาว ฐาปนันท์ สว่างเมฆ
02001792 นางสาว ณัฏฐิณี คงเซ็น
02001793 นาย ธนทัต ช่วงโชติ
02001794 นาย ธีรภัทร สามารถ
02001795 นางสาว นิราวัลย์ ไชยวรรณ์
02001796 นางสาว ซากีน๊ะ มีระยะ
02001797 นางสาว สาริกา โถบ ารุง
02001798 นางสาว ณัฏฐนิชา ก้องอนันต์พงศ์
02001799 นางสาว กันยรัตน์ สดมุ้ย
02001800 นางสาว พัชราวรรณ แพงไธสง
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ช่ือ - สกุล 

02001801 นางสาว อินทิรา แก้วอาจ
02001802 นางสาว ธนันญา เนาวรัตน์
02001803 นาย จิรวัฒน์ ด้วงชาวนา
02001804 นางสาว ธมนวรรณ ขุนทองแก้ว
02001805 นางสาว วณัฐยา สิริกานต์รวี
02001806 นางสาว ศิริขวัญ อินทะ
02001807 นางสาว สุรีย์รัตน์ มูลตะโล
02001808 นางสาว วนันธร สืบต้อย
02001809 นางสาว มาริสา ทาริน
02001810 นางสาว สาลินี สันวัง
02001811 นางสาว เจนจิรา ประสงค์
02001812 นางสาว ภิญญา พักสันเทียะ
02001813 นางสาว ชนิสรา เหมรา
02001814 นางสาว ธนพร กระออมแก้ว
02001815 นางสาว อริสรา ธีรวโรดม
02001816 นางสาว ศิริรัญญา นาปลวก
02001817 นางสาว อพรรณตรี ชาติอนันต์
02001818 นางสาว นิศามณี แก้วหลักดี
02001819 นาย ไอสวรรค์ สุภาราษฎร์
02001820 นางสาว อัญชลี ชูบุตรี
02001821 นาย อัครวินท์ อ่อนฉิม
02001822 นางสาว กัญญาพัชญ์ จินาจันทร์
02001823 นางสาว อารยา ปานรักษา
02001824 นาย อธิปัต สุริยะโภคา
02001825 นางสาว รุจาภา พลประดิษฐ์
02001826 นางสาว สุพารัตน์ บางแก้ว
02001827 นางสาว ชนิสรา พรวาปี
02001828 นางสาว สุรีพร สีนามโหน่ง
02001829 นาย วราวุฒิ สิบแก้ว
02001830 นางสาว นัทธมน ปรินทอง
02001831 นางสาว จิรัฐติกาล ค าผง
02001832 นาย วิริยะ หวังผดุงเกียรติ
02001833 นางสาว ภนิดา ภูละมัย
02001834 นางสาว นรินทร์ภัค ธีรัชวีรานันท์
02001835 นางสาว ประภัสษร เกิดวิเชียร
02001836 นางสาว ศิริประภา ประมูลจะโก
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ช่ือ - สกุล 

02001837 นางสาว ชลฤทัย รัตนวงศ์
02001838 นางสาว ณัชชา จันทร์เสมา
02001839 นาย จตุพงษ์ อังกินันท์
02001840 นางสาว วิไลพร ฉายประทีป
02001841 นางสาว วรรณศิริ พิชิตกุญชร
02001842 นางสาว สิรินิชา พิมพ์ชวด
02001843 นางสาว ศิริพร โง้วสกุล
02001844 นางสาว วรรษมน ทรัพย์สุข
02001845 นาย กฤษดา ราชาแสง
02001846 นางสาว วัชราภรณ์ พูลผล
02001847 นาย สุทัศน์ อ่อนจันทร์
02001848 นางสาว ศุภารัตน์ หวานอม
02001849 นาย พศวัต กาบนันทา
02001850 นางสาว ลลิตา ประภาสะโนบล
02001851 นางสาว ณัฐธิดา ทุมวารีย์
02001852 นางสาว อารียา กองชุม
02001853 นางสาว ธนิดา มณีใส
02001854 นางสาว พรจิรา ทองสุขมาก
02001855 นางสาว ศิริรักษ์ อ่ิมเท่ียง
02001856 นางสาว พรพิมล พูลช่วย
02001857 นางสาว ดาริกา ชิตแก้ว
02001858 ว่าท่ีร้อยตรี ลภณ ประยงค์
02001859 นางสาว นาเดีย เบ็ญวานิช
02001860 นางสาว ณัฐวรรณ สร้อยทอง
02001861 นางสาว ธนัชพร นาคญวน
02001862 นางสาว สุรีพร เอกภักดี
02001863 นาย ศุภศักด์ิ แก้วลิเล็ด
02001864 นางสาว มนัสวี แก้วนิมิตร
02001865 นาย พิจักษณ์ หนูมณี
02001866 นางสาว กฤติยา กรายแก้ว
02001867 นางสาว วราพร พูลผล
02001868 นางสาว จุฑามาศ เงินมี
02001869 นาย ธีรวุฒิ ชุ่มนาเสียว
02001870 นางสาว ลักษมณ อ าพรพงษ์
02001871 นางสาว สุนันทา รอดเสง่ียม
02001872 นางสาว กัญญนิช ระลาคี
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ช่ือ - สกุล 

02001873 นางสาว ภีมพิมล มุงคุล
02001874 นางสาว จุฑามณี วารีพัฒน์
02001875 นางสาว พิมพ์อัปสร เผือกเปีย
02001876 นางสาว ปวีณ์สุดา สุขประเสริฐ
02001877 นางสาว อชิรญา สอนใจ
02001878 นางสาว นันทวัน อินต๊ะนางแล
02001879 นางสาว สิริกร บริบูรณ์
02001880 นาย สุทัศน์ เขตกลาง
02001881 นางสาว จินตนา แสวงหา
02001882 นางสาว เพชรจินดา งามวงค์
02001883 นาย อรรณพ อันโนนจารย์
02001884 นาย ปพนพัชร์ จิตธนานันต์ชัย
02001885 นางสาว จิตรกาญจนา ยาจามิ
02001886 นางสาว ศิรินภา น้อยสว่าง
02001887 นางสาว ธรินทร์ญา รุ่งเรือง
02001888 นางสาว ยุวากร ด้วงค าศรี
02001889 นางสาว สุดารัตน์ พัฒนา
02001890 นางสาว ศศิธร รวมพร
02001891 นางสาว กนกพร อ่องอร่าม
02001892 นางสาว พรทิพย์ ปัญใต
02001893 นางสาว หน่ึงธิดา พระทอง
02001894 นางสาว จิราพร พงษ์สะพัง
02001895 นางสาว ฐณิชา คงสตรี
02001896 นาย ภูมิ พันธ์เลิศธรรม
02001897 นางสาว กันต์กนิษฐ์ บุญเพชรแก้ว
02001898 นาย ณัฐฐพัชร ศัลยาพร
02001899 นางสาว ชญาณี บุญมีประกอบ
02001900 นางสาว นลินี ส้มจีน
02001901 นางสาว สุรชนาภา ณ เชียงใหม่
02001902 นางสาว ปุณฑริก ลามาลี
02001903 นางสาว อริยา นันต๊ะแก้ว
02001904 นางสาว ภีรดา สินวรเวช
02001905 นางสาว ณัฐณิชา ย้ิมสะอาด
02001906 นางสาว ศิริพร ใจมาตุ่น
02001907 นางสาว อันธิกา สุขบรรจง
02001908 นางสาว ธมนันท์ อภิเดชพัชรกุล
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ช่ือ - สกุล 

02001909 นางสาว นัทลียา กองเปง
02001910 นางสาว มะลิวัลย์ บุญทอง
02001911 นางสาว สิลิน เกตุรัตน์
02001912 นางสาว ชลธร แสงโพธ์ิ
02001913 นาย ชัยการ จงวัฒนศิริ
02001914 นางสาว สิริพร บุดดานอก
02001915 นางสาว ธันยพร นาคท่ัง
02001916 นางสาว พัขรภรณ์ กุญชร
02001917 นางสาว ริณรวี รักค า
02001918 นางสาว อัจจิมา นวลแก้ว
02001919 นางสาว ทิพวัลย์ ปานทอง
02001920 นาง สิรินธร์ญา จ าปารักษ์
02001921 นางสาว จารุจินดา หลงกลาง
02001922 นางสาว จันทร์จรัส นาคทองแก้ว
02001923 นางสาว อินธิรา มณีฤทธ์ิ
02001924 นาย ภัทรพงษ์ นนนาภา
02001925 นางสาว ภัทรสุดา เหมาะกิจ
02001926 นางสาว เกตวดี เล็มกะเต็ม
02001927 นางสาว ปรียานุช วงค์ประทุม
02001928 นางสาว ศวรรณญา ฉิมสะอาด
02001929 นางสาว พัชรียา ฝ่ายสัจจา
02001930 นางสาว สาวิตรี สมตุ้ย
02001931 นางสาว จรีย์พร ป้ันจีน
02001932 นางสาว ปนัดดา ฤทธิจักร
02001933 นาย ยุทธภูมิ นนทภา
02001934 นางสาว รัชนี จันทร์งาม
02001935 นาง ภคมน วังอนานนท์
02001936 นางสาว สุปราณี ภูนาง้อง
02001937 นาย ฐิตเมธ ด่านทิพารักษ์
02001938 นางสาว พัชรีญา สายค ากอง
02001939 นางสาว เรวดี เพ็ชรสุวรรณ์
02001940 นางสาว สุดาทิพย์ แสงแก้ว
02001941 นางสาว ณิชชา เพชรสุทธ์ิ
02001942 นางสาว กัญญาณัฐ น่ิมนวล
02001943 นาย สุริยะ ชาติอภิศักด์ิ
02001944 นางสาว วีรญาภรณ์ สอนทิ
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ช่ือ - สกุล 

02001945 นาย อดิศร ชาสมบัติ
02001946 นางสาว ศศิภา หลวงใหญ่
02001947 นางสาว วิชญาพร พลเดช
02001948 นางสาว พิมลวรรณ หนูเล็ก
02001949 นางสาว ศิริพร ขาวขวงศ์
02001950 นางสาว ปนัดดา จ าปาย้อย
02001951 นางสาว สุชาดา ลือสมุทร
02001952 นางสาว มารีณา สาและ
02001953 นาย นัฐพงษ์ ดีดวงพันธ์
02001954 นาย อมรเทพ ทองสุโขวงศ์
02001955 นางสาว ศิรินภา ราชสีห์
02001956 นางสาว วรรณพร เกิดสุข
02001957 นางสาว ธารีรัตน์ หมอกโพธ์ิ
02001958 นางสาว ชัญญาพัทธ์ ไข่แก้ว
02001959 นางสาว ศิริรัตน์ ประเสริฐ
02001960 นางสาว ปิยะวดี เหมหอม
02001961 นางสาว อัญชนา พลสิทธ์ิ
02001962 นางสาว สุมลรัตน์ เทพสุด
02001963 นางสาว ชญาน์นันท์ พัฒน์สิทธิโชค
02001964 นางสาว จิรนันท์ จิตต์วิญญาน
02001965 นางสาว พรนภา บุญวงค์
02001966 นางสาว ธัญญาภรณ์ กุลสอน
02001967 นางสาว ณิชกมล สุขโพธ์ิเพ็ชร
02001968 นางสาว พรรณิภา ไกยวงษ์
02001969 นาย ไพรพนา แก้วเพชร
02001970 นาย ฐากูร บุญโสดากร
02001971 นางสาว มัณฑิกา ผุยรอด
02001972 นางสาว ฮัสวาณี อาแว
02001973 นาย ชัยธวัช เฮ้ากูล
02001974 นางสาว รพีพร แสงมณี
02001975 นางสาว สุทธิดา สุวรรณมณี
02001976 นางสาว อันนา แสนใจ
02001977 นางสาว วิภาดา จ าธรรม
02001978 นาย ปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์
02001979 นางสาว ขนิษฐา คล้ายวร
02001980 นางสาว ลัดดา สุวรรณสมศรี

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02001981 นางสาว ศินิตรา โพธ์ิบาย
02001982 นางสาว เกษราภรณ์ พันกล่ัน
02001983 นางสาว กมลทิพย์ ประสานเกษม
02001984 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์นาค
02001985 นางสาว กัญญารัตน์ นิยมญาติ
02001986 นางสาว ณัฐริกา พัชรปัญญานันท์
02001987 นางสาว จันทร์จิรา พิกุลศรี
02001988 นาย ศักดา ชุมวงค์
02001989 นางสาว กรรณิกา บัวเรียน
02001990 นางสาว สุวดี พ่อค้า
02001991 นางสาว ศิริวรรณ โตอาจทวีพัฒน์
02001992 นางสาว สโรชา รักษาบุญ
02001993 นางสาว รุจิรา โพธ์ิดี
02001994 นางสาว ภานุชนาถ บางทอง
02001995 นางสาว รัตนาพร ฤทธ์ิชัย
02001996 นางสาว ศรีวรา ศรีทะชะ
02001997 นางสาว วนิดา สุระขันธ์
02001998 นาย สมประสงค์ นาคหม่ืนไวย
02001999 นางสาว จันทิพย์ กะระโสภณ
02002000 นางสาว อัญมณี สุมาตรา
02002001 นางสาว ธนารัตน์ วัจนะรัตน์
02002002 นางสาว ศุภนิดา ค าแปง
02002003 นางสาว เจนจิรา อุ่นรอด
02002004 นาย ณัฐพล รุ่งแกร
02002005 นางสาว ชมพูนุท อรุณทวีทรัพย์
02002006 นางสาว ซานิยาห์ วงศ์ตาผา
02002007 นางสาว อัจฉรา หนองนา
02002008 นาย ธนกร บุญชูวงศ์
02002009 นางสาว วิราสินี สนธิโพธ์ิ
02002010 นางสาว กิตติญา สนธิโพธ์ิ
02002011 นาย นันทพัทธ์ บุญคุ้ม
02002012 นางสาว ฐนันทิพย์ ช านาญกิจ
02002013 นางสาว ปานตา งามวงษ์น้อย
02002014 นางสาว รักษ์สุดา สันเทียะ
02002015 นางสาว บุณยากร ไวยเวช
02002016 นางสาว เอธิตา แก้วสีรัง
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02002017 นาย ณัฐนนท์ มณีไสย
02002018 นางสาว ชนิดา บุตมะ
02002019 นางสาว เบญญาภา ไชยอักษร
02002020 นางสาว ฟิรดาวน์ ซาและซา
02002021 นางสาว เนตรชนก สหธารา
02002022 นางสาว กนกกร สังข์แจ่ม
02002023 นางสาว บัวชมภู เพิกสวน
02002024 นาย เฉลิมพล ทิพย์สุวรรณ
02002025 นางสาว ภัทรพรรณ ธนันตา
02002026 นางสาว พรรณปพร จักรหน่ึง
02002027 นาย วัชระ อาจหาญ
02002028 นางสาว จุฑารัตน์ ลัคนาศิโรรัตน์
02002029 นางสาว สุทธิลักษณ์ จิตตรานนท์
02002030 นางสาว อัญชรีย์ภรณ์ ผิวอ่อน
02002031 นาย อ านาจเดช พาค า
02002032 นางสาว กรรณิการ์ แก้วกาญจน์
02002033 นางสาว อังคณา ก้ัวพงษ์
02002034 นางสาว อัญญารัตน์ ผิวอ่อน
02002035 นางสาว ณภัทร แสงกนึก
02002036 นางสาว ศิริลักษณ์ ใจแน่
02002037 นางสาว จิราวรรณ นนทะบุตร
02002038 นางสาว เมวียา รังสิยะวงศ์
02002039 นางสาว ชนม์นิภา สีหมากเป่ียม
02002040 นางสาว ชนัญชิดา ไตรรัตน์
02002041 นาย เสกสรร รอดบุญมี
02002042 นางสาว สิราวรรณ นิลโชติ
02002043 นางสาว กนิษฐา ณะช้อย
02002044 นางสาว สุรางคนางค์ จันทร์ช่ืน
02002045 นางสาว วนิดา ศรีไพร
02002046 นางสาว เกศรา กษิตินทร์
02002047 นาย อัศวิน ศิลปอาชา
02002048 นางสาว อรอุมา เจริญวงค์
02002049 นาย มนต์ชัย ศรีสุวรรณ
02002050 นางสาว ขวัญจิรา ฉางแก้ว
02002051 นางสาว วาสนา วังสาร
02002052 นางสาว ชุติกาญจน์ ตันปิชาติ
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02002053 นางสาว เพียงระวี กันทะสอน
02002054 นาย ศรัณญ์ อินทร์สวัสด์ิ
02002055 นางสาว เปียนุช ศรีโสภา
02002056 นางสาว จินตรัตน์ ตุแก้ว
02002057 นางสาว พรนิรัตน์ สุน้อง
02002058 นาย เศรษฐการ งามปัญญา
02002059 นางสาว กมลวรรณ จงจิตตานนท์
02002060 นางสาว สุขุมาภรณ์ ทองนาม
02002061 นางสาว รวิภา ไพจาน
02002062 นางสาว วนิดา ม่ังสูงเนิน
02002063 นาย ชุณหกมุท ตุงคะเสน
02002064 นางสาว หทัยภัทร สีกระสัง
02002065 นางสาว วิสสุตา เพชรรัตน์
02002066 นางสาว ชนัญญนัทธ์ เพ่ิมสวัสด์ิชัย
02002067 นางสาว พรกนก รัตนรักษ์
02002068 นางสาว กัณฐิกา ละออเงิน
02002069 นางสาว นุชนารถ นิลห้อย
02002070 นางสาว พิชญา วิเศษจิรกาล
02002071 นางสาว จิตรภรณ์ เพชรอาวุธ
02002072 นาย วโรตม์ กิจประชา
02002073 นางสาว ปภัสมน ทองศรี
02002074 นางสาว วรางคณา บิณฑวิหค
02002075 นางสาว นุสรา เปามะ
02002076 นางสาว วรรร์นิสา ศรอินทร์
02002077 นางสาว พูสิริ ผลอุดม
02002078 นางสาว วีรยา วงศ์พิริยะวาทิน
02002079 นางสาว ธนัตถา ทัสสกุลพนิช
02002080 นาย ภาสกร ปันสอน
02002081 นาย พิทักษ์ พันเดช
02002082 นาย ศิรวิษญ์ เคร่ืองประดิษฐ์
02002083 นางสาว อังนิกา เคนบู
02002084 นางสาว อารียา อ่อนน้อย
02002085 นางสาว กัญญาวีร์ ผิวเหลือง
02002086 นางสาว นันทพร เกิดจันทร์สว่าง
02002087 นางสาว นะริศา รูปคม
02002088 นางสาว พิมพ์วิภา แจ้งภูเขียว
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ช่ือ - สกุล 

02002089 นางสาว สุวรรณี ศรีพรงาม
02002090 นาย ทรงยศ ไขว้เครือ
02002091 นางสาว ลลิตา ภู่มูล
02002092 นางสาว อัญชนา ศรีจันทร์
02002093 นาย ปวีณวัช ค าดวง
02002094 นางสาว ขวัญชนก ทศส าราญ
02002095 นางสาว ลักขณาวรรณ สินธุ
02002096 นาย สุรชัย สุขมาก
02002097 นางสาว ฐิมาพร อุตรชีพ
02002098 นางสาว สโรชา วัฒนพงศ์พรชัย
02002099 นางสาว รวินท์นิภา ปงเมืองมูล
02002100 นางสาว ทองสุดา นึกม่ัน
02002101 นางสาว นภัสภรณ์ กมลเวชช์
02002102 นางสาว สินีนาถ พงษ์พานิช
02002103 นาย จิรายุส เจียมศักด์ิ
02002104 นางสาว ฐิตาภา กุลวสุ
02002105 นางสาว ณัฐฌา คงสกุล
02002106 นางสาว วราดา กัณทวงษ์
02002107 นางสาว ลักขณา บ ารุงฤทธ์ิ
02002108 นางสาว กานต์ธิดา สายน้อย
02002109 นางสาว กฤติยาภรณ์ สมบัติ
02002110 นางสาว กชกร วงศ์เป้ีย
02002111 นางสาว อภิญญา พานเงิน
02002112 นาย กลย์ภัทร์ พสุนนท์
02002113 นางสาว จุติภรณ์ หม่ืนกันยา
02002114 นางสาว ณฐภรณ์ สามงามอินทร์
02002115 นางสาว กัลยกร เก้ือพรหม
02002116 นางสาว หทัยรัตน์ คงเจริญ
02002117 นางสาว อัญชลี มณีเรือง
02002118 นางสาว สุรีพร อ้นนาค
02002119 นาย กิตติศักด์ิ กีดกัน
02002120 นางสาว ณิชกุล มุ่งดี
02002121 นางสาว กัลยรัตน์ ใบยา
02002122 นางสาว อัยรินทร์ บัวพ่ึงพันธ์ุ
02002123 นางสาว ลักษณ์มณี ตราชู
02002124 นางสาว ทิพวัลย์ บัวทอง
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02002125 นางสาว กัญจนพร สัญญะวิชัย
02002126 นางสาว พิชญาภา พิมพรัตน์
02002127 นางสาว สุณิสา วิวาสุข
02002128 นางสาว สุรารักษ์ อัควิทู
02002129 นางสาว สิราวรรณ บุตรน้ าเพ็ชร์
02002130 นางสาว จิระประไพ เลิศสงคราม
02002131 นางสาว รัตนากร เรืองทองศรี
02002132 นาย พีระณัฐ วงศ์ครองศักด์ิ
02002133 นางสาว หัทยา มีบุญเกิด
02002134 นางสาว จันจิรา กุลทนบุตร์
02002135 นางสาว เพ็ญนภา แสงทอง
02002136 นางสาว สิริมา บุปผะโก
02002137 นางสาว ปริยานุช พรไชย
02002138 นาย กิตตินันท์ ศิริชาติ
02002139 นางสาว ดวงกมล กันยา
02002140 นางสาว ธัญญลักษณ์ บุญเสนาะ
02002141 นาย อภิรักษ์ กล่ าทอง
02002142 นางสาว จนัญญา หอมวิลัย
02002143 นางสาว ประภาพรรณ์ มุขดารา
02002144 นางสาว ธิดารัตน์ เทสมุทร
02002145 นาย ภัทรวุฒิ กมลรัตนโชติ
02002146 นางสาว ปริญดา โพธ์ิทอง
02002147 นางสาว วรวีร์ ช่วยแก้ว
02002148 นาย เกียรติรบิล กระเช้าเพ็ชร์
02002149 นางสาว ธนพร พลตรี
02002150 นางสาว วรัญญา ศรเฉลิม
02002151 นางสาว จันทร์จิรา ศรศิลป์
02002152 นาย ณัฐพงษ์ เสาร์ทอง
02002153 นาง วรรษมน พรรณประดิษฐ์
02002154 นางสาว ศิริลักษณ์ คิดกล้า
02002155 นาย ประกฤษฎ์ิ จองศิริกุล
02002156 นางสาว ภัคจิรา จุลศรีไกวัลย์
02002157 นางสาว ชลธิชา ประทุมชาติ
02002158 นาย ชัยพล คงปันนา
02002159 นางสาว นลินทิพย์ นวโศภาธนกุล
02002160 นาย สุรพร ละออ

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02002161 นางสาว สุภาภรณ์ ภู่ต้นหยง
02002162 นางสาว นภัสสร เรืองศรี
02002163 นางสาว ยลรดี มณฑาสุวรรณ
02002164 นาย วรยุทธ วิศาลวณิชธัญ
02002165 นาย ชยุตพง เพชรตระกูล
02002166 นางสาว เขมจิรา เมืองแก่น
02002167 นางสาว อัณณา บุญบ ารุง
02002168 นาย ยุทธศักดุิ สรรสเริญ
02002169 นางสาว วนิดา สู่หญ้านาง
02002170 นางสาว สุรีย์รัตน์ จันทรสอน
02002171 นางสาว ชุติมา เหมวิเศษ
02002172 นางสาว อ าพร เดิมขุนทด
02002173 นางสาว พัฒน์ชนัน ภูธราดล
02002174 นาย กันตภณ อุปมายันต์
02002175 นางสาว พลอยไพลิน พิมพา
02002176 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปิยนุช สุขแก้ว
02002177 นางสาว จินต์จุฑา โรจนภา
02002178 นางสาว มณฑิตา ปันติ
02002179 นางสาว ลักษณ์นรี ค าด้วง
02002180 นางสาว ณัฐวดี แต่งรูป
02002181 นางสาว ลตีฝ๊ะ หลังจิ
02002182 นางสาว วามรินทร์ แพใจ
02002183 นางสาว ณัฐณิชา อินทร์ฉ่ า
02002184 นางสาว นภาสรณ์ พงษ์สว่าง
02002185 นางสาว สุกัญญาดา ธรไชยวุฒิ
02002186 นางสาว ญาณิศา มโนรัตน์สกุล
02002187 นางสาว วิริยาภรณ์ ไชยเสนา
02002188 นาย ศักด์ิชัย อาทิตย์ต้ัง
02002189 นางสาว รพีพร เพ็ชรเล่ียม
02002190 นางสาว ธัญรัตน์ อาจดวงดี
02002191 นาง ชนิดา นวไชยเสนา
02002192 นางสาว สาลินี ไชยศรี
02002193 นางสาว รินทร์ลภัส กุลธนศรีสกุล
02002194 นางสาว ปริญชานันท์ หงษ์นภวิทย์
02002195 นางสาว ณัฏฐณิชา ภู่เจริญ
02002196 นาย เขมรัฐ มองเชิง
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ช่ือ - สกุล 

02002197 นางสาว อาคเนย์ แช่มช้อย
02002198 นางสาว ทิพวรรณ ฉายา
02002199 นางสาว สุกัลยา ใยนวล
02002200 นางสาว ชฎาภรณ์ จันทร์ทอง
02002201 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์แก้วงาม
02002202 นาง นุชนาถ กิติมา
02002203 นางสาว ภัทราพร ผังรักษ์
02002204 นาย กรณ์พงศ์ ประทีปมณีรักษ์
02002205 นางสาว มุจลินทร์ หมูสีโทน
02002206 นางสาว รสสุคนธ์ ยาตาแสง
02002207 นางสาว นริศรา คงสมโอษฐ
02002208 นางสาว จินตนา การะเกดสาคร
02002209 นางสาว อรณิชา อาจวิชัย
02002210 นาย กริช แดงสังวาลย์
02002211 นาย ชัยณรงค์ แสงตะวัน
02002212 นางสาว อัญรินทร์ ชัยรัฐวัชรสิน
02002213 นางสาว จิรัชยา แก้วมูล
02002214 นางสาว เกศรินทร์ เล็กก าพุฒ
02002215 นางสาว สารีรักษ์ สมสกุล
02002216 นางสาว อินทุอร โยนอก
02002217 นางสาว สุดศิริ เมืองสง
02002218 นาย ชัยสิทธ์ิ สุสุทธิพงศ์
02002219 นางสาว ลัลน์รดา ทารินทร์
02002220 นาย ปุณณวิช ธาราทิศ
02002221 นางสาว บุษรัตน์ ดีอ าภา
02002222 นางสาว รินรดา พาพานต์
02002223 นางสาว เพ็ญฉาย ขาวคง
02002224 นางสาว สุธินีย์ เขตจัตุรัส
02002225 นางสาว ลักษมณ ศิริวัฒน์
02002226 นางสาว ณภาภัช ธรรมนาม
02002227 นาย ปิยณัฐ โสมวงค์
02002228 นางสาว กนกวรรณ ประคองเทียน
02002229 นางสาว ณัฐวรา สร้อยทอง
02002230 นางสาว ศิริลักษณ์ เพ่ิมศิริ
02002231 นางสาว ณัฐชญา แดงสวัสด์ิ
02002232 นางสาว ธนัญชนก กันทะวงค์
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ช่ือ - สกุล 

02002233 นางสาว ดวงกมล บรรดาศักด์ิ
02002234 นาง วรลักษณ์ ปานลบ
02002235 นาย นิติพันธ์ บุญเสริมสุข
02002236 นาย อธิเนตร อ่อนเกล้ียง
02002237 นาย ศรัณย์ จันทร์ประทุม
02002238 นางสาว กัญญารัตน์ ต่อมภักด์ิ
02002239 นาย กิตติพงษ์ สืบจากลา
02002240 นางสาว วิสาข์ วงศ์ใจเย็น
02002241 นางสาว อภิรญา สุภาพงษ์
02002242 นางสาว สุรีรัตน์ เน้ือน่ิมถาวร
02002243 นางสาว ณัฐมน อยู่ถาวร
02002244 นางสาว จุฑามาศ เมืองนาม
02002245 นางสาว สุพัตรา เพ็ชระ
02002246 นางสาว สุวัจนี พินเส้ียว
02002247 นางสาว ธนัญพร ตันติกุล
02002248 นางสาว ธันย์ชนก สุโรพันธ์
02002249 นางสาว อมรรัตน์ ทองเกตุ
02002250 นางสาว ภัทรพร เพชรข า
02002251 นางสาว ภาวดี จันทรา
02002252 นางสาว ชฎาพร อัคศรี
02002253 นางสาว พรพิมล สามิภักด์ิ
02002254 นางสาว นิศานาถ สรรคพงษ์
02002255 นางสาว โสภิต บุญนวล
02002256 นาย วิชาวิมล พานิช
02002257 นาย ณภัทร สิทธิจันทร์เสน
02002258 นางสาว จิราภรณ์ กิติศรี
02002259 นางสาว วนิดา ทาก๋อง
02002260 นาย ธีรภัทร เทียมระกิจ
02002261 นางสาว ภัทราภรณ์ มีกุศล
02002262 นางสาว ศุภนิดา สุขทวี
02002263 นางสาว พรรณศิลป์ บุญสุข
02002264 นางสาว ภาวิณี เชยเดช
02002265 นางสาว ศศิพร ประสงค์
02002266 นางสาว ดวงกมล เปรมสุข
02002267 นาย อมรเทพ ศรีวิเชียร
02002268 นางสาว จุฑามาศ สุขสมบุญ
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ช่ือ - สกุล 

02002269 นางสาว จารุภัทร น้ าจันทร์
02002270 นางสาว อภิญญา ผินสูงเนิน
02002271 นางสาว สัณห์พิชา บัวทอง
02002272 นางสาว ศุภรัตน์ เต๊ะหมาน
02002273 นาย อนุกูล ชาญป้อม
02002274 นางสาว นูรไอนี ราแด
02002275 นางสาว จิดาภา บุญมี
02002276 นางสาว บุษบา สุดชารี
02002277 นางสาว อรอุมา อุทธศรี
02002278 นางสาว ฝนทิพย์ หมายเทียมกลาง
02002279 นางสาว กัญญา โกรัมย์
02002280 นาย กรกฎ สืบธรรม
02002281 นางสาว นิรชา จ่ันศรี
02002282 นางสาว วิมพ์ลักษม์ นาคนาม
02002283 นางสาว ศศิธร สุขสวัสด์ิ
02002284 นางสาว ศิริพร ศรีศาสนา
02002285 นาง อัฐภิญญา อันนอก
02002286 นางสาว นีรนุช อยู่จุ้ย
02002287 นางสาว สุพา ยะราช
02002288 นางสาว กาญจนา แก้วเขียว
02002289 นางสาว อันนา แสนยางนอก
02002290 นางสาว ชวิศา สุนันทพงศ์ศักด์ิ
02002291 นางสาว วัลภา พรศรีสุราช
02002292 นางสาว ชุติมา เก้ียวสกุงาม
02002293 นาย บดินทร์ มีแสง
02002294 นาย ณัฐพล ขาดรัมย์
02002295 นาย คณุตม์ บุญวงศ์
02002296 นางสาว เสาวณีย์ แก้วสีทัด
02002297 นางสาว วราภรณ์ จองค า
02002298 นางสาว กนกอร สมทรง
02002299 นาย ณภัทร พุทธิเมธากุล
02002300 นางสาว ปาลีนารถ แพงแก้ว
02002301 นางสาว ณัฏฐา เปลยันทะ
02002302 นางสาว มนันญา ทองฉาย
02002303 นางสาว เจนนภา รักพรม
02002304 นางสาว สาธิตา บุญธรรม
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ช่ือ - สกุล 

02002305 นางสาว ศรวณีย์ แสงจันทร์
02002306 นางสาว กนกรัตน์ สท้านไตรภพ
02002307 นาย ศุภกิจ ชุมผาง
02002308 นางสาว กมลชนก มุสิกชาติ
02002309 นางสาว สุกัญญา นิยมตรง
02002310 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีศักดา
02002311 นางสาว คณัสนันท์ ฤทธิรณ
02002312 นาย ภักดี ทะรารัมย์
02002313 นางสาว พิชชา แก่นเพชร
02002314 นางสาว ปริมวดี บทมาตร
02002315 นางสาว ธนิดา โทนะพันธ์
02002316 นาง เอมมิกา พะนิรัมย์
02002317 นาย พัฒนศาสตร์ สิทธิกาญจนพันธ์
02002318 นางสาว พานทอง บทมาตร
02002319 นาย พงษ์พิทักษ์ ญานเพ่ิม
02002320 นางสาว พิมพ์ภิลาศ จอดนอก
02002321 นางสาว จุฑามาศ แก่นภักดี
02002322 นาย ชลิต อิฐไธสง
02002323 นาย ภัทรพล สุดประโคน
02002324 นาย อภิวัฒน์ บ ารุง
02002325 นางสาว อินทิวา สมณะ
02002326 นางสาว อารยา ศรีประสงค์
02002327 นาย ชนินทร์ สุขศรีงาม
02002328 นาย พัฒนาสิทธ์ิ อรุณศิริภูมิ
02002329 นางสาว สุวินี แก้วเกิด
02002330 นางสาว สุนันธิณี นาคแสง
02002331 นางสาว นิติยา คัทธจันทร์
02002332 นาย ชุมพล ศุภเลิศ
02002333 นางสาว ศุภาพิชญ์ ชอบธรรรม
02002334 นางสาว จิราวรรณ อุกอาจ
02002335 นาย นนทภูมิ แสนสุข
02002336 นางสาว ประภัสสรา บุญสงค์
02002337 นาย จิรัฏฐ์ รินทา
02002338 นาย ศิรวัฒน์ ดอกย่ีสุ่น
02002339 นาย จิรัฎฐ์ รพีรุ่งเรืองกิจ
02002340 นาย นันทวัฒน์ งามย่ิงยืน
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ช่ือ - สกุล 

02002341 นางสาว ละอองดาว ภูทองก้าน
02002342 นางสาว สายสุนี สราญบุรุษ
02002343 นางสาว กายพลอย ติระกุล
02002344 นาย ชนะพงษ์ กองกระโทก
02002345 นางสาว อิงฐิตา สุวรรณน่ิม
02002346 นางสาว พุทธรักษา รัตนเวช
02002347 นางสาว จินตนา พยุง
02002348 นางสาว อัจฉราพร สุวรรณศัย
02002349 นางสาว กุลนันท์ เส้งอ้น
02002350 นาย กฤตินันท์ อังกาบ
02002351 นางสาว อรวรรณ รูปขันธ์
02002352 นางสาว กาญจนาพร ป้านภูมิ
02002353 นางสาว กฤตพร ยอดทอง
02002354 นางสาว นันทฉัตร อักษรศักด์ิ
02002355 นางสาว ธันยชนก เหลืองศิลธรรม
02002356 นางสาว แพรพรรณ ปานพลับ
02002357 นาย ภาสพงศ์ ศรีโสภณ
02002358 นางสาว สุกิตตา ปานมุข
02002359 นางสาว เพียงนภา ชัยดุษฎีกุล
02002360 นางสาว กมลพรรณ เชียงพันธ์
02002361 นาย ธวัชชัย แพงอานนท์
02002362 นางสาว พรพิมล สิงห์คา
02002363 นางสาว ปาริฉัตร ศรีวารีรัตน์
02002364 นางสาว เบญจมาภรณ์ บุญมา
02002365 นางสาว ภัทราวดี กาจสกุลพานิช
02002366 นางสาว อรกัญญา เรืองศรี
02002367 นางสาว ชุติกาญจน์ นุชนารถ
02002368 นางสาว นวลฉวี จันสิม
02002369 นางสาว อริสา เพ็ชรทอง
02002370 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญพิชัย
02002371 นางสาว ภัทรภร สอนคุ้ม
02002372 นาง อาริสา บูรณธนิต
02002373 นางสาว ฉัตรสุดา นาจะรวย
02002374 นางสาว ธนวรรณ คล้ายรุ่ง
02002375 นางสาว กิตติลักษณ์ แก้วจินดา
02002376 นางสาว ภัทริยา แช่มโสภา
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ช่ือ - สกุล 

02002377 นางสาว โยษิตา เจียวสามเนตร์
02002378 นางสาว อรวรรณ เภาพาน
02002379 นางสาว ตรีทิพยนิภา ชัมภารีย์
02002380 นางสาว กนกรดา อดิตโต
02002381 นางสาว วสิษฐา รอดช้างเผือก
02002382 นางสาว ศิริพร สุขแจ่ม
02002383 นางสาว ศิริพร อนานู
02002384 นางสาว จีระพันธ์ ทองเงิน
02002385 นางสาว อุทุมพร พิมพา
02002386 นางสาว ภัชรี อรศรี
02002387 นางสาว สุนิสา ศรีสุภาจันทร์
02002388 นางสาว กานต์ธีรา ก้ิวราชแยง
02002389 นางสาว ญาณิศา ปวนสุรินทร์
02002390 นางสาว ธนัชพร คุณาสันติวรกุล
02002391 นางสาว ธัชพรรณ ไกรจิตต์
02002392 นางสาว อภิญญา รุ่งทอง
02002393 นางสาว กัญญาณัฐ ขยันเขตต์กรณ์
02002394 นางสาว นันท์สินี ประเสริฐพันธ์
02002395 นางสาว เหมือนฝัน เครือด้วง
02002396 นางสาว พรสินี รอดวินิจ
02002397 นางสาว ชลธชา สกุลจันทร์
02002398 นางสาว กาญจนาภรณ์ แน่นอุดร
02002399 ว่าท่ี ร.ต.หญิง เทวิกา ช่วยนุกูล
02002400 นาย ศตวรรษ สุกใส
02002401 นางสาว นันทิยา ถึงแสง
02002402 นางสาว ชุติณัชชา พรมทอง
02002403 นางสาว พฤษภา งามประเสริฐ
02002404 นางสาว วิชุดา อินต๊ะปิงค์
02002405 นาย ปัณณธพัฐ แก้วประชา
02002406 นางสาว อัญชสา ต่ายเทศ
02002407 นางสาว ณัฐณิดา โคตรสุวรรณ
02002408 นางสาว ยุภาวดี ครองเคหัง
02002409 นาย สิทธิพล บุญเลิศ
02002410 นาย รชต มณีสีข า
02002411 นางสาว อารีรัตน์ สมจิตร์
02002412 นางสาว วราภรณ์ ศรีบุญเรือง
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ช่ือ - สกุล 

02002413 นาย สุธีกานต์ เครือเหลา
02002414 นางสาว ณัฐชญา นิมิตสถิตธรรม
02002415 นางสาว ชุลีกร โมรารัมย์
02002416 นางสาว นันทนัช หนูบูรณ์
02002417 นางสาว ศรันรัตน์ ภูฮง
02002418 นางสาว เยาวดี ม่ันเสม
02002419 นางสาว ธนาภรณ์ จันทร์จินดา
02002420 นางสาว อุษณี นามค า
02002421 นางสาว จันทนา แป้นจังหรีด
02002422 นางสาว โสรยา โสภณ
02002423 นางสาว ปณิตา จันทร์ลอย
02002424 นางสาว ปิยพร พัฒนะนุกิจ
02002425 นางสาว ทัดดาว เขียวฉอ้อน
02002426 นางสาว รวิพร หม่อมคช
02002427 นางสาว ณัฏชา ธนะบุตร
02002428 นางสาว ชนากานต์ วิเศษสิงห์
02002429 นาย จ ารัส มุ่งเฝ้ากลาง
02002430 นางสาว ศิริกานต์ แสงอรุณศรีทอง
02002431 นางสาว วรัญญา คงสุข
02002432 นางสาว พัชราภรณ์ รักสกุล
02002433 นาย ฐิติวัฒน์ อินใจ
02002434 นางสาว กัณฐิกา หาญชนะ
02002435 นาย อนุวัฒน์ ผ่ึงผล
02002436 นางสาว ภูษณิศา จินดา
02002437 นางสาว พัชราภรณ์ ตรีกุล
02002438 นางสาว เกวลี แก้วสิทธิวงศ์
02002439 นางสาว ชุติมณฑน์ โคตรเมือง
02002440 นางสาว ศิริวรรณ ประทุมวงศ์
02002441 นาย พลัง ขามโคกกรวด
02002442 นางสาว ทัศนีย์ สีนาแซง
02002443 นาย สหัสวรรษ บัวใจ
02002444 นาย สมยศ เกษมุล
02002445 นาย อานนท์ เพ่ือนพิมาย
02002446 นาย ณัฐพงษ์ พัดขุนทด
02002447 ว่าท่ีร้อยตรี ศักด์ินฤเดช ยอดสวัสด์ิ
02002448 นางสาว ณัฐธิดา เพ่ือนพิมาย
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ช่ือ - สกุล 

02002449 นาย จักรพงษ์ อุตมา
02002450 นางสาว ปวีณา พานิชพันธ์
02002451 นาย ธีรศักด์ิ มันกระโทก
02002452 นางสาว รัชฎา ชัยวงค์
02002453 นางสาว กนกพร จันทะกล
02002454 นางสาว รัชนีกร พันธุพล
02002455 นางสาว กัญญ์นพัชญ์ อินทร์จันดา
02002456 นางสาว วิวาห์ จ้ันเขว้า
02002457 นางสาว สุพัตรา บูชายันต์
02002458 นางสาว รรินรัตน์ เหล็งทอง
02002459 นางสาว โสภาพรรณ พิมบูลย์
02002460 นางสาว ณัฐธินี ปานทอง
02002461 นาย สหรัฐ ไทยเจริญ
02002462 นางสาว ปทิตตา ย้ิมศรี
02002463 นางสาว ญาณินทร มานิตย์
02002464 นางสาว กนกพร ยงดี
02002465 นางสาว กมลชนก พัตน์อ่อน
02002466 นางสาว สุภาพร บุญค า
02002467 นางสาว ศิวาพร พุทธานุ
02002468 นางสาว ธัญญาเรศ ค าวงษ์
02002469 นางสาว สุธาทิพย์ ปานเพ็ชร์
02002470 นางสาว ทิชากร จันทโชติ
02002471 นางสาว สุดารัตน์ ค าแหงพล
02002472 นางสาว ไซนับ กาเว
02002473 นาย วโรดม กีรานนท์
02002474 นางสาว พิชชานันท์ เกษร
02002475 นาย กรธวัช บุณยรัตพันธ์ุ
02002476 นาย ภวิษย์ ลักษณาวิน
02002477 นางสาว พุธิตา โพธ์ิศรี
02002478 นางสาว จิตรลดา เหลืองด ารงค์
02002479 นางสาว กัณห์ชรี ศรีพรหมารักษ์
02002480 นางสาว ชมพูนุท สุขสาขา
02002481 นางสาว สุดารัตน์ ปะวันโน
02002482 นางสาว เบญจมาภรณ์ ทูนขุนทด
02002483 นางสาว สุดาวรรณ ประดิษฐ์แจ้ง
02002484 นาย สมพร น้อยส าแดง
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ช่ือ - สกุล 

02002485 นางสาว ตรีรัตน์ โอสถจันทร์
02002486 นางสาว ปุณยภัสร์ ปริหิรัญยกิตต์ิ
02002487 นางสาว มาธวี นิลสยาม
02002488 นางสาว ศิริลักษณ์ มาระเนตร
02002489 นางสาว พิมพินี ป้องแก้วน้อย
02002490 นาย กิตติภพ คุมมงคล
02002491 นางสาว กัลยรัตน์ เกตุนวม
02002492 นางสาว ประภัสสร นาคสกุล
02002493 นาย ชินกานต์ เอมสมบุญ
02002494 นางสาว สริตา สุขโข
02002495 นางสาว ศุภวรรณ เสถียรชัยศิริ
02002496 นางสาว ณัฐฐณิฏ ทรัพย์คูณสุข
02002497 นางสาว เสาวคนธ์ กายสง่า
02002498 นางสาว สุภาวดี โพโทเดิม
02002499 นางสาว สกุลยา อุปฮาด
02002500 นางสาว มายาวี โพโทเดิม
02002501 นางสาว สิตานัน ใชยดี
02002502 นาย นวพล สมาเมฆ
02002503 นางสาว สุภัทรา แสนตะระนะ
02002504 นางสาว มธุรส อ่อนรู้ท่ี
02002505 นาย อรรถกร ยุบลนิจ
02002506 นาง พรทิพา รักท้วม
02002507 นางสาว จริญญา มะปูเลาะ
02002508 นางสาว เก็จรุ้ง ม่วงคุ้มประสิทธ์ิ
02002509 นาง ปสุตา สังขพันธ์
02002510 นางสาว จินตนา นาคค าแหง
02002511 นางสาว ขวัญกมล โกมารกุล ณ นคร
02002512 นาย ณัฐวุฒิ สวาทสุข
02002513 นาย ณัฐวัชร นวลพล
02002514 นางสาว อัจฉรา พุ่มมา
02002515 นางสาว นิตยา จีนตุ้ม
02002516 นางสาว สัจจพร แป้นห้วย
02002517 นางสาว นิรมล ชัยนราทิพย์พร
02002518 นางสาว ธัญญารัตน์ วงค์สวัสด์ิ
02002519 นางสาว เจนนิเฟอร์ มาร์ติน
02002520 นางสาว ฮัสวานี เล็มกะเต็ม
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ช่ือ - สกุล 

02002521 นางสาว ประไพพัฒน์ มัดตะนา
02002522 นางสาว มณียา สาวไทยป่า
02002523 นาย ธนวรรธน์ ขวัญปาน
02002524 นาย อิบรอเฮง ปนาแว
02002525 นางสาว ศิริลักษณ์ ไชยนาสัก
02002526 นางสาว ภัคจิรา พ่ึงเย็น
02002527 นางสาว ชโลทร เงินรูปงาม
02002528 นางสาว ณัฐกานต์ แต้มเจริญ
02002529 นางสาว กุลปริยา เดชพล
02002530 นางสาว จิรภา ศรีภักดี
02002531 นางสาว ซัมซูรี ดอฮะ
02002532 นาย วงศภัค อยู่น่ิม
02002533 นางสาว วรรณวารี ปะหนัน
02002534 นาย อรรถชัย อาบสา
02002535 นางสาว ฐิติรัตน์ ชาวประชา
02002536 นางสาว สาวินี ไชยโคตร
02002537 นางสาว ณัฐสินี บัวขาว
02002538 นาย วชรพงศ์ เอ่ียมแจ้ง
02002539 นาย ชนาธิป สุขสมสิน
02002540 นางสาว สรัญญา กายสิทธ์ิ
02002541 นางสาว ธัญญารัตน์ โอ่งกลาง
02002542 นางสาว มาติกา ศรีละคร
02002543 นางสาว จิตรา ยียมเจริญ
02002544 นาย อาหมะ บือโต
02002545 นางสาว กนิษฐา เทียมดวงแข
02002546 นางสาว กชนันท์ รวมเขียน
02002547 นางสาว อดินา ยีระมัน
02002548 นางสาว วิภาดี พ่อหนู
02002549 นาย วุฒิพงษ์ ครุธเกตุ
02002550 นาง พิมพ์รดา วชิรบาล
02002551 นางสาว เกตุธิดา ใจห้าว
02002552 นางสาว อารีญา ศิริฟอง
02002553 นางสาว นลินี สกุลดี
02002554 นางสาว พนัชกร คงสุวรรณ
02002555 นางสาว จิดาภา ซ้ายเส
02002556 นาง ปวีย์ธิดา จันทร์พลังศรี
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และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02002557 นางสาว ปาริชาติ แก้วดอนรี
02002558 นางสาว พินิดา เกษม
02002559 นาย ภานุพงศ์ ทองจันทร์
02002560 นางสาว ศุภรัตน์ นามบุตร
02002561 นางสาว ศิริพร ปุจฉา
02002562 นางสาว กมลพิชญ์ โคตรมงคล
02002563 นางสาว ศศิภัทร โคสาแสง
02002564 นาย ธนาวุฒิ ภูมลา
02002565 นางสาว รัตนาภรณ์ มีโต
02002566 นางสาว ณัฏฐริยา ภุโพธ์ิ
02002567 นางสาว วิภาวรรณ ไชยโย
02002568 นางสาว สุวภัทร ม่ันยืน
02002569 นาย พีระพงษ์ พรมวัลย์
02002570 นางสาว เบญจมาศ แสงรัตน์
02002571 นางสาว ณัฏฐวรรณ เผือกพรหม
02002572 นางสาว ดารุณี ปานแดง
02002573 นางสาว ดวงกมล ตีระศรี
02002574 นางสาว ชลธิชา อนุจารวัฒน์
02002575 นางสาว จรรณมน ปทุมชาติ
02002576 นางสาว ดวงกมล ทรงคาศรี
02002577 นางสาว สุภาภรณ์ สนิทปู่
02002578 นาย วุฒิธรณ์ บานเเบ่ง
02002579 นาย สุทธินัย เกตุร่วง
02002580 นาย มะหะหมัด หมาดสา
02002581 นางสาว ม่ิงขวัญ คุ้มศิริ
02002582 นางสาว ชุติฑามาศ พงษ์อารี
02002583 นาย ธนดล นันทเมฆ
02002584 นางสาว กาญจณารี ตรงยง
02002585 นางสาว นิศามณี พัชรอุปศรี
02002586 นางสาว อรีญา วิเศษค า
02002587 นางสาว พิณชุตา เกิดน้อย
02002588 นาย ปราศรัย ใจสมุทร
02002589 นางสาว สุพิชญา พิริยะภัคโยธิน
02002590 นางสาว อรยา พิมพ์รส
02002591 นาย พีรณัฐ เกิดลาภี
02002592 นางสาว มนทิรา เทียบปัด

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02002593 นางสาว ปิยฉัตร ปัญญาภูมิสถิตย์
02002594 นางสาว ศศิวรรณ บรรพบุรุษ
02002595 นางสาว นูรีชัน มาหิเละ
02002596 นาย อาคเนย์ อุดมวงค์ยนต์
02002597 นางสาว อาซีลา บินยะปา
02002598 นาย สุขธนัท สินศิริ
02002599 นางสาว พรนภา เนตรอัมพร
02002600 นางสาว อัญชลี ทองประสิทธ์ิ
02002601 นาย ศราวุฒิ บ าเพ็ญทาน
02002602 นาย กวิน จุลยานนท์
02002603 นางสาว อารยา ศิริธร
02002604 นางสาว ภารดี พูลเอียด
02002605 นางสาว ชนติกานต์ จิตประสงค์
02002606 นางสาว อภิญญา เมธาทศพล
02002607 นางสาว นัทธิยาพร บางแก้ว
02002608 นางสาว กมลธิดา เนตรวงค์
02002609 นางสาว ญาณิดา ปะและ
02002610 นางสาว ศุภาพิชญ์ วิชระโภชน์
02002611 นางสาว จุฑาทิพย์ โอชารส
02002612 นางสาว ภ้ทรวดี ถือทอง
02002613 นางสาว ศิริพร ทุมสวัสด์ิ
02002614 นาย ปริญญา ภิญโญ
02002615 นางสาว สุนิสา ก้องตระการ
02002616 นาย ชนะกุล ศรีวะรมย์
02002617 นางสาว ชญานิษฐ์ ม่ังค่ัง
02002618 นางสาว สิริลักษณ์ แก้วประภา
02002619 นางสาว ฉัตรสุดา คันทรง
02002620 นางสาว กมลพรรณ บุญสม
02002621 นาย ศักด์ิดนัย สิงหศิริ
02002622 นางสาว จินตนา คงประเวช
02002623 นางสาว กัญญารัตน์ สีหานาค
02002624 นางสาว พรพิมล ระหงษ์
02002625 นางสาว ฐิติมา พลไกรสร
02002626 นางสาว อรกานต์ ใจปักษ์
02002627 นางสาว วันสิริ จันทร์งาม
02002628 นางสาว รินทราภรณ์ แก้วท้ิง

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02002629 นางสาว นทีกานต์ เพ็งยา
02002630 นางสาว ธมกร ทองแพรว
02002631 นางสาว กาญจน์สุพร รักจันทร์
02002632 นางสาว ทัศนีย์ หวังเฝ้ากลาง
02002633 นาย จิตรพล ภูมิดี
02002634 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ดอกพุฒซ้อน
02002635 นาย สิทธิพร นาแพง
02002636 นางสาว หทัยชนก ไชยชาติ
02002637 นางสาว ศศิพิมล รอดภัยธนพงศ์
02002638 นางสาว ขวัญณภา ช่วยคง
02002639 นางสาว ณัฐพร ครุธแก้ว
02002640 นางสาว ขวัญภิรมณ์ ช่วยคง
02002641 นางสาว สิริมา ยืนย่ัง
02002642 นางสาว นภัสกร พงษ์ธานี
02002643 นางสาว พรรณทิพา หอมเย็น
02002644 นางสาว วิไลวรรณ พันธ์ุศิริ
02002645 นางสาว พิมพกาญจน์ คะเณย์
02002646 นางสาว ณัฏยาณี อนุมาตย์
02002647 นางสาว ธัญญลักษณ์ ภูมิบูรณ์
02002648 นางสาว เรืองลดา นุชเครือ
02002649 นางสาว ปรมาภรณ์ เสือเพชร
02002650 นาย ศิวดล พุทธลา
02002651 นางสาว ชุติมน ศรีอ าพันธ์
02002652 นางสาว จรรยา พิรานรัมย์
02002653 นางสาว ตะวันฉาย คุณช่ืน
02002654 นางสาว รุ่งนภา แก้วศิริ
02002655 นางสาว กาญจนี ผิวผ่อง
02002656 นางสาว นวพรรษ ชัยธนโสภณ
02002657 นางสาว ปทิตตา ดอกจันทร์
02002658 นางสาว เมธินี แบบวา
02002659 นางสาว สุรินยา ดวนใหญ่
02002660 นางสาว สุรีพร ภูน้ าเสียง
02002661 นางสาว ธนัชพร ศรีขวัญ
02002662 นางสาว มาริสา ค าแหงพล
02002663 นางสาว ศศิกาณต์ จงนอก
02002664 นางสาว ปิยะวรรณ สงฤทธ์ิ

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป

ช่ือ - สกุล 

02002665 นางสาว ศิริลักษณ์ สร้อยศรี
02002666 นางสาว สิริสุดา สุยะลา
02002667 นางสาว จุติพร ปลอดแก้ว
02002668 นางสาว สุพิชชา เจริญช้าง
02002669 นางสาว นิติยา มาตทวงษ์
02002670 นางสาว สุรินธร มันตาพันธ์ุ
02002671 นางสาว พิชญาภา ค าจันทร์
02002672 นางสาว ศศิกานต์ ภูเดช
02002673 นางสาว ศิรินันท์ จันห้วย
02002674 นางสาว วนิดา มาค ารอด
02002675 นางสาว สุภาลักษณ์ แสงศรีตระกูล
02002676 นางสาว ชุติมา กล่ินนารีศรี
02002677 นาย กิตติพงษ์ สุขแจ่ม
02002678 นางสาว เกศรา คชวงษ์
02002679 นางสาว สุภารัตน์ ดิษฐนุ่ม
02002680 นางสาว อนุสรา หล าหลี
02002681 นางสาว วชิราภรณ์ สุริวรรณ์
02002682 นางสาว ศิริทิพย์ ย้ิมพราย
02002683 นางสาว พรสุดา ชราพก
02002684 นางสาว พันธ์ธีรา พงษ์ขจร

๓๐



ล ำดับ ต ำแหน่ง ห้องสอบ ช้ัน แถวท่ี
1 นักจัดการงานท่ัวไป 02000001 - 02000055 The Deck 2 2 1
2 นักจัดการงานท่ัวไป 02000056 - 02000110 The Deck 2 2 2
3 นักจัดการงานท่ัวไป 02000111 - 02000165 The Deck 2 2 3
4 นักจัดการงานท่ัวไป 02000166 - 02000220 The Deck 2 2 4
5 นักจัดการงานท่ัวไป 02000221 - 02000279 The Deck 2 2 5
6 นักจัดการงานท่ัวไป 02000280 - 02000338 The Deck 2 2 6
7 นักจัดการงานท่ัวไป 02000339 - 02000397 The Deck 2 2 7
8 นักจัดการงานท่ัวไป 02000398 - 02000456 The Deck 2 2 8
9 นักจัดการงานท่ัวไป 02000457 - 02000515 The Deck 2 2 9

10 นักจัดการงานท่ัวไป 02000516 - 02000574 The Deck 2 2 10
11 นักจัดการงานท่ัวไป 02000575 - 02000633 The Deck 2 2 11
12 นักจัดการงานท่ัวไป 02000634 - 02000692 The Deck 2 2 12
13 นักจัดการงานท่ัวไป 02000693 - 02000751 The Deck 2 2 13
14 นักจัดการงานท่ัวไป 02000752 - 02000810 The Deck 2 2 14
15 นักจัดการงานท่ัวไป 02000811 - 02000869 The Deck 2 2 15
16 นักจัดการงานท่ัวไป 02000870 - 02000928 The Deck 2 2 16
17 นักจัดการงานท่ัวไป 02000929 - 02000987 The Deck 2 2 17
18 นักจัดการงานท่ัวไป 02000988 - 02001046 The Deck 2 2 18
19 นักจัดการงานท่ัวไป 02001047 - 02001105 The Deck 2 2 19
20 นักจัดการงานท่ัวไป 02001106 - 02001164 The Deck 2 2 20
21 นักจัดการงานท่ัวไป 02001165 - 02001223 The Deck 2 2 21
22 นักจัดการงานท่ัวไป 02001224 - 02001282 The Deck 2 2 22
23 นักจัดการงานท่ัวไป 02001283 - 02001341 The Deck 2 2 23
24 นักจัดการงานท่ัวไป 02001342 - 02001400 The Deck 2 2 24
25 นักจัดการงานท่ัวไป 02001401 - 02001459 The Deck 2 2 25
26 นักจัดการงานท่ัวไป 02001460 - 02001518 The Deck 2 2 26
27 นักจัดการงานท่ัวไป 02001519 - 02001577 The Deck 2 2 27
28 นักจัดการงานท่ัวไป 02001578 - 02001636 The Deck 2 2 28
29 นักจัดการงานท่ัวไป 02001637 - 02001695 The Deck 2 2 29
30 นักจัดการงานท่ัวไป 02001696 - 02001754 The Deck 2 2 30
31 นักจัดการงานท่ัวไป 02001755 - 02001813 The Deck 2 2 31
32 นักจัดการงานท่ัวไป 02001814 - 02001872 The Deck 2 2 32

ผังท่ีน่ังสอบเพ่ือสอบแข่งขันประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
ในกำรสอบแข่งขันพนักงำนรำชกำรท่ัวไป ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ พ .ศ.2565

สถำนท่ีสอบ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต อำคำรศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต
วันอำทิตย์ท่ี 5 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 - 12.00 น.

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565)

2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป
เลขประจ ำตัวสอบ

๓๐



ล ำดับ ต ำแหน่ง ห้องสอบ ช้ัน แถวท่ี

ผังท่ีน่ังสอบเพ่ือสอบแข่งขันประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
ในกำรสอบแข่งขันพนักงำนรำชกำรท่ัวไป ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ พ .ศ.2565

สถำนท่ีสอบ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต อำคำรศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต
วันอำทิตย์ท่ี 5 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 - 12.00 น.

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565)

2. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป
เลขประจ ำตัวสอบ

33 นักจัดการงานท่ัวไป 02001873 - 02001931 The Deck 2 2 33
34 นักจัดการงานท่ัวไป 02001932 - 02001990 The Deck 2 2 34
35 นักจัดการงานท่ัวไป 02001991 - 02002049 The Deck 2 2 35
36 นักจัดการงานท่ัวไป 02002050 - 02002108 The Deck 2 2 36
37 นักจัดการงานท่ัวไป 02002109 - 02002167 The Deck 2 2 37
38 นักจัดการงานท่ัวไป 02002168 - 02002226 The Deck 2 2 38
39 นักจัดการงานท่ัวไป 02002227 - 02002285 The Deck 2 2 39
40 นักจัดการงานท่ัวไป 02002286 - 02002344 The Deck 2 2 40
41 นักจัดการงานท่ัวไป 02002345 - 02002403 The Deck 2 2 41
42 นักจัดการงานท่ัวไป 02002404 - 02002462 The Deck 2 2 42
43 นักจัดการงานท่ัวไป 02002463 - 02002521 The Deck 2 2 43
44 นักจัดการงานท่ัวไป 02002522 - 02002576 The Deck 2 2 44
45 นักจัดการงานท่ัวไป 02002577 - 02002631 The Deck 2 2 45
46 นักจัดการงานท่ัวไป 02002632 - 02002684 The Deck 2 2 46

๓๐




