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01000001 นางสาว ชนัญธิดา ฮามสุโพธ์ิ
01000002 นาย ราชัญ ซาต้ิว
01000003 นาย นิวรรฒก์ ทองจ าปา
01000004 นาย บัญชา อุดมพร
01000005 นาย ชัยณรงค์ พันธ์มุง
01000006 ว่าท่ีร้อยตรี พัสกร คุณารักษ์
01000007 นางสาว รสสุคนธ์ บัวใหญ่
01000008 นาย ศิวนัท ศิริเลิศ
01000009 นาย ไวทยา ศรีกุตา
01000010 นาย ดุจเดชา พยัคฆา
01000011 นางสาว สายธารา ศาลาสุข
01000012 นางสาว เพ็ญพิชชา คชวงษ์
01000013 นางสาว ปัทมา นาทศรีทา
01000014 นางสาว ธิดารัตน์ เสนคะ
01000015 ว่าท่ี ร.ต. นิติรัฐ ผาแก้ว
01000016 นางสาว วราดา ศรีของไทย
01000017 นาย พงศธร ทองเพชรคง
01000018 นางสาว สุทินา เสประโคน
01000019 นางสาว กนกวรรณ คุ้มพะเนียด
01000020 นาย ณัฐนนท์ สาลีผล
01000021 นางสาว เบญจมาศ ยุวะยงดี
01000022 นางสาว สิริมา ไทยภักดี
01000023 นาย กฤษ สมหนองบัว
01000024 นาย เริงชัย ล้อมทอง
01000025 นางสาว พิมนภัส สุขสวัสด์ิ
01000026 นางสาว กัญญารัตน์ บุญน า
01000027 นางสาว สิริรดา ทองรักษ์
01000028 นางสาว จารุวรรณ ป่ินเงิน
01000029 นางสาว อัญธิดา อ่อนด า
01000030 นาย พิษณุ จรช่ืน
01000031 นางสาว นภัสสร สุขสวัสด์ิ
01000032 นาย ชัยยุทธ เป่ียมพร้ิง
01000033 นางสาว ชนิสรา ชูกาล
01000034 นาย จักรพงษ์ ท าจะดี
01000035 นาย จิรพัฒน์ เทพารักษ์
01000036 นางสาว อรวรรณ พะโยโค
01000037 นาย กฤษณะ หนูท้าว
01000038 นาย พงศกร เพียงจันทร์

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี        พฤษภำคม พ.ศ. 2565
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01000039 นางสาว สุนิสา ศรีฤทธ์ิ
01000040 นางสาว นิธากรณ์ พุทธวงศ์
01000041 นางสาว วรรณิศา ป่ินอมร
01000042 นางสาว นัจนันทน์ เอ้ืออารีย์
01000043 นาย กฤติภัท รัตนศรากุล
01000044 นาย สามารถ สมัครการ
01000045 นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท์
01000046 นางสาว อาณดา พ่วงพลับ
01000047 นาย เฉลิมชัย ค ามี
01000048 นาย ภุชงค์ นุชเจริญ
01000049 นางสาว พรชนก ส่องแสง
01000050 นาย จักรชัย ชาลี
01000051 นางสาว ทิพย์ภิวรรณ ผุกแสน
01000052 นางสาว ซากียะห์ บาหา
01000053 นางสาว เพ็ญทิพยณิชา ทิพยศุภลักษณ์
01000054 นางสาว ภัคญดา ปางแก้ว
01000055 นางสาว สุกัญญา สีโสดา
01000056 นาย เกรียงไกร สุขนุกูล
01000057 นางสาว นงลักษณ์ ทับเท่ียง
01000058 นาย พิทยา สุวงค์ภักดี
01000059 นางสาว อัญชลี โพธ์ิธาตุ
01000060 นางสาว อฟาฟ สามะเหง
01000061 นางสาว จุดารัตน์ ฟีสันเทียะ
01000062 ว่าท่ีร.ต. วรท รูปสมศรี
01000063 นางสาว สุธิดาพร จันทร์ธรรมกุล
01000064 นาง ชญาภา อยู่ประสิทธ์ิ
01000065 นางสาว อภิชญา แก้ววิจิตร
01000066 นาย ธีรภัทร แสงศรี
01000067 นางสาว วาสนา เทพสง่า
01000068 นาย ฐิติพงศ์ มาคง
01000069 นางสาว อารียาพร พิมพรัตน์
01000070 นางสาว รัชดา เถินมงคล
01000071 นางสาว วัชลิดา เล่ือนจันทร์
01000072 นาย อภิชาติ วันลักษณ์
01000073 นางสาว กชพร งามสรรพ์
01000074 นางสาว นันทนี เฉลิมวรรณ
01000075 นางสาว กรรณิกา ไข่เอ็ม
01000076 นาย คณิศร เจริญศักด์ิขจร
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01000077 นาย ชาคริต เหล่าสมบูรณ์
01000078 นางสาว เกวลิน เจริญพร
01000079 นาย ธินัทธ์ อ่ิมสมภาร
01000080 นางสาว เก้าไพลิน เสือประเสริฐ
01000081 นางสาว ภรัตน์ธิดา ศรีกิจเกษมวัฒน์
01000082 นางสาว ฮานาน ง๊ะสมัน
01000083 นาย ธันย์ศรุต ก าเนิด
01000084 นาง วิภาวี เสนนอก
01000085 นาย สุชาติ บุญคง
01000086 นางสาว นันทพร จองตามา
01000087 นางสาว ดาราพร เบอร์แก้ว
01000088 นางสาว สุรีย์พร พรหมผลิน
01000089 นางสาว ปัณฑิตา ใจรู้รอบ
01000090 นาย ตรัยคุณ แก้วชัยเถร
01000091 นาย เรืองวิชญ์ นวลโคกสูง
01000092 นางสาว ปาจรีย์ ศีลาหอม
01000093 นางสาว ปภาวรรณ ศรีสุวรรณ์
01000094 นางสาว สิริกร สินเจริญ
01000095 นางสาว สุธิดา บุญเหลือ
01000096 นาย ชาญณรงค์ แย้มศักด์ิ
01000097 นางสาว หทัยชนก ทะยศ
01000098 นางสาว เบญจมาศ ขุนทอง
01000099 นางสาว ทิวา ผ่านค า
01000100 นางสาว พรศิริกุล ชุมพงษ์
01000101 นางสาว ยศวดี พันธ์ศิริ
01000102 ว่าท่ี ร.ต. จิรายุ วิจิตรจันทร์
01000103 นางสาว ปานวาด ณ ศรีโต
01000104 นาย อนวัช ฮ่วนสกุล
01000105 นาย ภานุพันธ์ จันทร์เทศ
01000106 นางสาว อภิชญา ชอบแต่ง
01000107 นาย กฤตยชญ์ ฤทธิจักร
01000108 นางสาว ณัฎฐ์นรี พรหมห้อง
01000109 นางสาว กนกวรรณ นันขุนทด
01000110 นางสาว มณฑารัตน์ ชูระหมาน
01000111 นาย ณัชพล รัตนชัย
01000112 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ บุญครอง
01000113 นางสาว จิรสุดา ศรีสว่าง
01000114 นางสาว กนกพร มะโนใจ
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01000115 นางสาว นิรมล วันต๊ะ
01000116 นางสาว ธัญลักษณ์ งอกศิลป์
01000117 นาย ภาณุกร โกศล
01000118 นางสาว กิตติยา มลิวัลย์
01000119 นางสาว ภัสราภรณ์ สังข์ฤทธ์ิ
01000120 นาย พลรัตน์ รักษาชาติ
01000121 นาย ธนาธิป ทองเจือ
01000122 นางสาว นภสร นิปัจการ
01000123 นาย เอกชัย ระดาพัฒน์
01000124 นาย วิเชียร เป่ียมฤทธ์ิ
01000125 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล กรศิริวิภา
01000126 นางสาว มุกดาวรรณ ตัณฑวิบูลย์
01000127 นางสาว ศิริลักษณ์ ข าวังยาง
01000128 นาย อภิสิทธ์ิ ทังนิธิรัตน์
01000129 นางสาว เกณิกา อัศวกุลภรณ์
01000130 นาย อธินัตศ์ ธัญญ์วรศิลป์
01000131 นางสาว สุเมษา ศรีวิไชย
01000132 นางสาว ธัญชนก นุ่นไฝ่
01000133 นางสาว เมวิกา ศุภรัตน์
01000134 นางสาว จุฑามาศ แพงพันธ์
01000135 นางสาว นวพร อ่อนทองอิน
01000136 นางสาว กาญจนา กล่ินจุ้ย
01000137 นางสาว ทิพาณัท มะหะมะ
01000138 นางสาว ผกาวรรณ รัตน์น้ าหิน
01000139 นางสาว นุชนาถ คงสรรพ
01000140 นาง มลฤดี พรมจันทร์
01000141 นาย เถลิงเกียรติ เฉลิมพลโยธิน
01000142 นางสาว จุฑารัตน์ จรูญชัย
01000143 นาย สุทธิพร คงรักษ์
01000144 นางสาว ขนิษฐา ทองเดช
01000145 นางสาว จตุพร รอดมณี
01000146 นาย ณัฐพล แก้วนวล
01000147 นาย ยศพล จรทผา
01000148 นาง ศันสนีย์ สิงห์ดี
01000149 ว่าท่ีร้อยตรี ธีราพล อ่อนดีกุล
01000150 นางสาว รภัส บุญวานิช
01000151 นาง ศิริวิมล บุญยาลักษณ์
01000152 นางสาว นุศรา จันทรัตน์
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01000153 นางสาว ศุภานัน เพ็ชรหีด
01000154 นางสาว สาวิตรี สีภูแพน
01000155 นางสาว เดือนเพ็ญ ส่องรอบ
01000156 นาย อรรถชัย นาม่ิงขวัญ
01000157 นาง วิลาวัณย์ ศิรินุพงศ์
01000158 นางสาว ปิยธิดา จันทร์เจริญ
01000159 นางสาว พัทธนันท์ คล้ายกระแส
01000160 นางสาว บุญวิภา พาพิมาย
01000161 นางสาว เปมิกา ผาสุก
01000162 นางสาว ณัฐพร สิทธิกุล
01000163 นางสาว เมริณี สุขสุลาภ
01000164 นางสาว ปวริศา ชายเพ็ชร์
01000165 นาย ไพรวัลย์ ม่ันเครือ
01000166 นางสาว ธัญชพัชร์ วรภัทร์พูนศิริ
01000167 นางสาว อักษร พรหมบุญแก้ว
01000168 นางสาว อนัญพร เพียพันธ์ุ
01000169 นาง สุรีรัตน์ จันแก้ว
01000170 นางสาว ชลิตา เอ่ียมเอก
01000171 นางสาว ทอปัด หวังเสถียร
01000172 นางสาว ใบเฟิร์น หีบปัสสา
01000173 นางสาว มธุรส นุกูลกิจ
01000174 นาย สุธาวุฒิ ค านวน
01000175 นางสาว กนกวรรณ ชัยมารถ
01000176 นาย พงศกร สิทธิฤทธ์ิ
01000177 นางสาว อรพิณ สายสิงห์
01000178 นาย ศิวกร อุ่นพระบุ
01000179 นาย สุวิชาต์ิ อุทธิยา
01000180 นางสาว นาซีรอฮ์ เจ๊ะอุมา
01000181 นางสาว พัชราภรณ์ ม่ิงขวัญ
01000182 นางสาว ณัฐติยากรณ์ ภางาม
01000183 นางสาว สุพัตรา คุดอุทฑา
01000184 นางสาว รุ่งฤทัย สร้อยเสง่ียม
01000185 นางสาว ธัษณวรรรณ์ อ่ าปาง
01000186 นาย ศุภกิจ กะเชิญรัมย์
01000187 นาย นิติปกรณ์ โกยทอง
01000188 นางสาว โกสุม เก่งธัญกรรม
01000189 นางสาว วินิดา บุญมาก
01000190 นางสาว ชนาภา เดละ
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01000191 นางสาว กฤษณา พัฒนาล้ีสกุล
01000192 นางสาว ณริศรา สุธา
01000193 นางสาว ปณิดา เกณฑ์สาคู
01000194 นาย ณัฐพงษ์ ทรัพย์พ่ึง
01000195 นาย สุเมธ ดวงบุตร
01000196 นางสาว ศิรินาถ สุวรรณรัตน์
01000197 นางสาว พัชริดา คะโลรัมย์
01000198 นางสาว วารุณี วรรณก้อน
01000199 นางสาว พรสวรรค์ เสือสิงห์
01000200 นางสาว มณฑิรา พรมสะอาด
01000201 นาย ศรายุทธ การเพียร
01000202 นาย สิทธิชัย ไชยสถาน
01000203 นางสาว ณัฐชยา สีนิล
01000204 นางสาว พวงนรินทร์ ค าปุก
01000205 นางสาว ศิริกาญจน์ ชลพิทักษ์วงศ์
01000206 นาย ศิรสิทธ์ิ สินธุบุญ
01000207 นางสาว ภัคภิญญา วงษ์บุญตรี
01000208 นาย ณัฐวุฒิ แสงศรี
01000209 นาย สมพงษ์ เหล่าเสนา
01000210 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีสุวรรณ์
01000211 นาย ภูวเดช ม่ันศักด์ิ
01000212 นางสาว ศวิตา อินทระ
01000213 นางสาว ภัญทินัญฉ์ ธนประโยชน์ศักด์ิ
01000214 นาย สุรศักด์ิ สุขแพทย์
01000215 นางสาว เจนจิรา เกษสกุล
01000216 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศิราภร จันทรมะริด
01000217 นางสาว จินห์จุฑา จิตรอนันตรัตน์
01000218 นาย ภานุพงษ์ ปราสัย
01000219 นางสาว ทัศนียา เกษโสภา
01000220 นางสาว เพ็ชชรี คงสาลี
01000221 นางสาว กรรณิการ์ พินิจ
01000222 นางสาว วรรณา ศรีวิรัตน์
01000223 นาย พรชัย สุธิอาคาร
01000224 นางสาว ศตพร ป่ินเกษ
01000225 นางสาว รัชดาภรณ์ ศรียงยศ
01000226 นางสาว ฐิตาภรณ์ ภูข า
01000227 นาย อภิสิทธ์ิ สหัสสุขม่ันคง
01000228 นางสาว สิรภัทร สุขสกุล
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01000229 นางสาว จุฑามาศ ขานบุตร
01000230 สิบเอก อิทธิเชษฐ์ ภูข า
01000231 นาย ณปสุ ธนโชติกอบกร
01000232 นางสาว มนัสนันท์ บุญชู
01000233 นาย รัชชสิทธ์ิ ใจหาญ
01000234 นางสาว ศศินันท์ ค าเรือง
01000235 นางสาว วารุณี เมืองคง
01000236 นางสาว รัตนาภรณ์ ปินตาวะนา
01000237 นางสาว กิติยา เกียรติยศ
01000238 นางสาว ภัทรมน เรืองพรหม
01000239 นางสาว เบญจวรรณ จันทร์เนตร
01000240 นาย ไพศาล นุ่มนวล
01000241 นางสาว นิภาพร กลางพิมาย
01000242 นางสาว เก็จตะวัน แพนชัยภูมิ
01000243 นาย สรัชฎ์ อนุอัน
01000244 นาย พงศธร ขนอม
01000245 นางสาว ชลพินท์ุ สุวรรณนุ่ม
01000246 นางสาว ธมลวรรณ เลิศอ าไพพร
01000247 นางสาว สายชล จุ่นจ่าง
01000248 นาย สมเดช พรหม
01000249 นาย ธิติพันธ์ น าก้าวหน้า
01000250 นาย รัฐพงษ์ พรมหากุล
01000251 นางสาว ธนพร มีมาก
01000252 นาย ญาณพัฒน์ กาญจนรัตน์
01000253 นาย อนุสรณ์ ไวยสิทธ์ิ
01000254 นางสาว วินิธา เรืองราย
01000255 นางสาว พนิตนาฏ ไพโรจน์
01000256 นาย ทนงศักด์ิ ชัยชน
01000257 นาย ไกร เพ็ชรรัตน์
01000258 นางสาว ณิชาภัทร ถาวร
01000259 นาย อนุรักษ์ เหมือนสังข์ดี
01000260 นางสาว วาสนา บานเย็น
01000261 นาย อภิชาติ ทิพย์โอสถ
01000262 นาย อนุรักษ์ รักนาคแสง
01000263 นางสาว รัตนากร ย้ิมเจริญ
01000264 นางสาว ดวงพร ต๊ิบกันเงิน
01000265 นางสาว กฤติกา พรมธาดา
01000266 นางสาว สุกัญญา เสือบุญมี
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01000267 นางสาว กิตติภา กิจสุขกาย
01000268 นางสาว กนกพร น้อยนาเวช
01000269 นางสาว แคทรียา เหลือเร่ิมวงศ์
01000270 นางสาว ธนิสรา นันทะโกมล
01000271 นางสาว ธีรดา หลวงใหญ่
01000272 นาย ณครินทร์ ค าทา
01000273 นาย ผดุงเกียรติ พวงวอน
01000274 นาย ภานุวัฒน์ จันทร
01000275 นางสาว พัชราพรรณ จิระพัฒน์ก าธร
01000276 นาย ณิชพน อินทร์แปลง
01000277 นางสาว สายธาร ศุภธรรมกิจ
01000278 นางสาว น้ าฝน หีบปัสสา
01000279 นางสาว กวินนา มิดดา
01000280 นางสาว กัลยาณี บุญจันทร์
01000281 นาย กิตติพงษ์ ไชยสิด
01000282 นางสาว สุชานาฎ นุ้ยเกาะสมุย
01000283 นางสาว ฐิติกานต์ เพียโคตรแก้ว
01000284 นาย สุรสิทธ์ิ มณีทับ
01000285 นางสาว ปิยะนันท์ หนูพระอินทร์
01000286 นางสาว ปวีณา แร่เงิน
01000287 นางสาว ธัญลักษณ์ แสนอุบล
01000288 นาย ธวัชชัย จันทรธนู
01000289 นางสาว ธนิตา ศรีสมบูรณ์
01000290 นางสาว นภัสสร งามวิลัย
01000291 นาง ณัฐพัชร์ ชัดแววศรี
01000292 นางสาว จิราวดี นาคแจ่ม
01000293 นาย สุพีร์ กล่ าแดง
01000294 นาย กิตติภพ สุขวรรณดี
01000295 นาย คมสันต์ สิงห์ลอ
01000296 นางสาว สุภาพร พันธ์ุโชติ
01000297 นางสาว วราภรณ์ จันทร์พินิจ
01000298 ว่าท่ี ร.ต. แว เนสะแหละ
01000299 นาย ภัทรมลณ์ โลแก้ว
01000300 นางสาว ภัคจิรา ชูเมือง
01000301 นาย อ านาจ บุญยาลักษณ์
01000302 นางสาว อุทัยวรรณ รุ่งเรือง
01000303 นาย ธนวิทย์ เก้ือสกุล
01000304 นางสาว ชลธิชา ชินสงคราม
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01000305 นางสาว ขวัญใจ บุญเนียม
01000306 นางสาว พวงนภา ค าฟู
01000307 นาย สิรวิชญ์ สิงหพันธ์ุ
01000308 นางสาว รสสุคนธ์ สายทวี
01000309 นางสาว บุศย์วรรณ น้อยสง่า
01000310 นางสาว นิศารัตน์ จันตาใหม่
01000311 นางสาว กาญจนาพร ค าภู่
01000312 นางสาว พัณณ์ชิตา สงค์ประเสริฐ
01000313 นางสาว ประวีณา จันทองอ่อน
01000314 นางสาว สุชาดา อีดเหล็ก
01000315 นางสาว ฉลวย ชัยเพ็ชร
01000316 นาย ขัติภักด์ิ เขียวปัญญา
01000317 นาย ธนกร พรหมวิเศษ
01000318 นางสาว สิริมา ไตรศิลป์
01000319 นาย ปิยะเกียรติ พัฒยา
01000320 นางสาว พิมพ์วิไล เดชอรัญ
01000321 นางสาว สรีวรรณ ต้ังสิริทวีทรัพย์
01000322 นาย เนติธร นาคใหม่
01000323 นางสาว จุฬารัตน์ บรรพต
01000324 นาย วรเมต พุ่มพวง
01000325 นาย ชวิน เวชชะ
01000326 นางสาว มนัสนันท์ หล้าอ่อน
01000327 นางสาว ณิชาภัทร จ าปาเทศ
01000328 นาย กรรชัย นพวรรณ์
01000329 นาย วิทยา มหาพรม
01000330 นางสาว ชุติมา เล่งอ้ี
01000331 นางสาว วิภาพร นุ่มผ่อง
01000332 นาย ณัฐวุฒิ ยาใจ
01000333 นางสาว ชาลิสา เสนพงศ์
01000334 นาย นัฐพล แก้วอุดม
01000335 นางสาว กนกลักษณ์ สุนทรแตร
01000336 นาย วิริยะ พงค์ศาสตร์
01000337 นางสาว ชาญจินดา อาด า
01000338 นางสาว แสงเดือน อุโมง
01000339 นาย ประเสริฐ มาด า
01000340 นางสาว ณัฐศรา สุพรรณพายัพ
01000341 นาย วัชรพงษ์ โพธ์ิรี
01000342 นางสาว กนกวรรณ พลีดี
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01000343 นางสาว ภิรญา น้อยผาง
01000344 นางสาว วิรญา สมอาษา
01000345 นาย วิศรุต สุวรรณรัตน์
01000346 นางสาว ภูมิสวรรค์ กิตติพัฒนกุล
01000347 นางสาว วัชรีพร หมวดโพธ์ิกลาง
01000348 นางสาว กนกพร จุใจ
01000349 นางสาว ปัญจมา ไชยมงคล
01000350 นางสาว สุมินตรา บินทะจร
01000351 นางสาว ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์
01000352 นางสาว สุดาวรรณ ป้านอุ่น
01000353 นางสาว ศสิญา ภูขะโร
01000354 นางสาว ภัทริยา ดู่สันเทียะ
01000355 นาย ปวิช มะโนหาญ
01000356 นางสาว ปานชนก ศรประเสริฐ
01000357 นางสาว จินดามณี เครือจันทร์
01000358 นางสาว วาทินี นงนุช
01000359 นางสาว ปาลิดา ปรังประโคน
01000360 นางสาว ปัญญศิริ ใช้เฮ็ง
01000361 นางสาว ปริฉัตร พละศักด์ิ
01000362 นางสาว สุภาพร กลัดอยู่
01000363 นางสาว วันวิสา ค าผง
01000364 นางสาว ธมกร แต่งเนตร
01000365 นางสาว สิตาภัทร นุ้ยโส๊ะ
01000366 นางสาว พิณทิพย์ บุตรทิพย์
01000367 นางสาว กัญชลิกา ศรีค า
01000368 นาย คุณานนท์ สุรินทร์จันทร์
01000369 นางสาว ภัสสร มาลี
01000370 นาย สุรชัย สอีด
01000371 นางสาว พรนภัส นาคสุวรรณ
01000372 นางสาว เบญญาทิพย์ บุตรทิพย์
01000373 นาย สุไลมาน สุขไสว
01000374 นางสาว น้ าผ้ึง สืบสุทธา
01000375 นางสาว โชติรส ดีฉลาด
01000376 นาย วันชัย ลิลากุล
01000377 นางสาว กัณฑ์นิษสร ประดิษฐกุล
01000378 นาย นิธิโรจน์ นิแมะ
01000379 นางสาว ชนาเนตร บุญยวงศ์วรกิจ
01000380 นางสาว ปิยนุช วัฒนสมบัติกุล
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01000381 นาย ซาลาฮูดดิน เจะอะ
01000382 นางสาว ธนพร มาเผือก
01000383 นางสาว สุพัตตรา โทสุวรรณ
01000384 นาย ก้องเกียรติ บุญศรี
01000385 นางสาว อรยา สืบสอน
01000386 นางสาว ละไม ทาศักด์ิ
01000387 นาย ณัฐภูมิ ธรรมสาร
01000388 นาย กิตติศักด์ิ สีสุข
01000389 นางสาว ณิชาพร จันกง
01000390 นางสาว ภิรมณ์รุจน์ ชัยรุ่งปัญญา
01000391 นาย ภูธเนศ กาฬภักดี
01000392 นางสาว กมลนภัสร์ ก้านก่ิง
01000393 นางสาว จิตตราพร จันทร์พันธ์
01000394 นางสาว ศิรินันท์ จิณเสน
01000395 นางสาว นภสร ไทยสม
01000396 นาย ธนพล โมกขาว
01000397 นางสาว ชนากานต์ เผือกฟัก
01000398 นาย นัทธพงศ์ เหมะปัทมะ
01000399 นางสาว นันทิชา กรวยสวัสด์ิ
01000400 นางสาว กวีณา บัวบรรจง
01000401 นาย วิทยา สุมา
01000402 นางสาว ธัญรดี ศิลานุภาพ
01000403 นางสาว อทิตยา นุ่นนุ้ย
01000404 นางสาว ธันยธร ปานโรจน์
01000405 นาย จักรนรินทร์ น้อยสุทธิ
01000406 นางสาว อสมาภรณ์ สารีราช
01000407 นางสาว รัฐรวี อุสาวัฒนสิน
01000408 นางสาว วิลาสินี มันทิราลัย
01000409 นางสาว ณัฐิดา มะลายู
01000410 นางสาว รัชนีกร ภาพชมภู
01000411 นาย ภาณุวัฒน์ วงเวียน
01000412 นาย พีรพล ศรนารา
01000413 นาย อนุพงษ์ เจนไธสง
01000414 นางสาว ณัฐปวีย์ สิงห์โตวงษ์
01000415 นางสาว ศิริวิมล อ้นบุ่งค้า
01000416 นางสาว ปาณิสรา ค าปาแฝง
01000417 นาย กฤติพงศ์ ค าซ่ือตรง
01000418 นางสาว ประภัสสรา สร้อยสุวรรณ
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01000419 นาย ประสบโชค โพธิปักขิย์
01000420 นางสาว ธัญวรัตน์ ภมรพล
01000421 นางสาว สุรินาต ท่วมไธสง
01000422 นางสาว จิดาภา โพธิผล
01000423 นางสาว รัตติยา ศรีค า
01000424 นาย ธัญพล โต๊ะซา
01000425 นาย เบญจพล เช้ือพุทธ
01000426 นาง จินตหรา บัวจันทร์
01000427 นางสาว ศิริภัทร เอ่ียมละออ
01000428 นาย บัณฑิต ยุตรินทร์
01000429 นางสาว ธวัลรัตน์ กฤติกรเรืองธนา
01000430 นาย เสฎฐวุฒิ ขันที
01000431 นาย อัครวัสส์ เขียวจันทร์
01000432 นางสาว พรพรรณ ปัญญายงค์
01000433 นางสาว เกวลิน รัตนเสรีวรกุล
01000434 นาย ศรัญ มาส าราญ
01000435 นางสาว รวิสรา ทะลือ
01000436 ว่าท่ีร้อยตรี วิวัฒน์ เพ่ิมชีลอง
01000437 นางสาว พิจิตรา พะย้ิม
01000438 นางสาว ภคมน สีค าทา
01000439 นางสาว อาภาภรณ์ ศรีชลายนต์
01000440 นางสาว ปรันญา นพรัตน์
01000441 นางสาว กรกนก อ้นคง
01000442 นางสาว ตรีศิริ พวงแก้ว
01000443 นางสาว ศราวรรณ หงษ์วิเศษ
01000444 นางสาว กฤษณา บังสันเทียะ
01000445 นางสาว อัญชลีภรณ์ จ าปาบุญ
01000446 นางสาว ญานิกา นิตย์สุภาพ
01000447 นางสาว จุฑารัศม์ิ วงศ์จ านงค์
01000448 นาย จักรพงษ์ จิตจักร์
01000449 นาย พงศ์พลิน นงค์โพธ์ิ
01000450 นาย ทัตพงษ์ บุญช่วย
01000451 นาย เอกตนัย วงสะอาด
01000452 นางสาว จันทร์เพ็ญ บรรดาศักด์ิ
01000453 นางสาว ชนิดา พลแสน
01000454 นาย ณัฐดนัย แซ่หลิว
01000455 นางสาว ณโมริณทร์ เด่นดวง
01000456 นาย อนันตภูมิ ปัญญานะ
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01000457 นางสาว วรพิชชา พุ่มพงษ์
01000458 นางสาว ลลิดา กาวสกุล
01000459 นางสาว ณัฐริกา แก้วบุญป๋ัน
01000460 นางสาว ศศลักษณ์ ศิริพิน
01000461 นางสาว นันทัชพร พรสุขเจริญชัย
01000462 นางสาว รมณีย์ นารี
01000463 นางสาว พิชชาฎา กากะนึก
01000464 นาย ธนวัฒน์ อ่อนใจเอ้ือ
01000465 นาย วีระยุทธ สนศิริ
01000466 นาย ทศพล อดทน
01000467 นางสาว สุภัทรา บุญญฤทธ์ิ
01000468 นางสาว จุฑามาศ วัฒนาโยธิร
01000469 นางสาว ปวริศา แย้มเกษร
01000470 นางสาว อาบีเกล ศรีชัย
01000471 นาย วรรณชัย ชารี
01000472 นางสาว มณีนุช ใยมะเด่ือ
01000473 นาย วรชัย จ าปาเทศ
01000474 นาย ชัชนันท์ พัฒสงค์
01000475 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สิตานันท์ แท่นทอง
01000476 นางสาว มยุรฉัตร สีแสง
01000477 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัฒน์ พันมะลี
01000478 นางสาว วิลาวัลย์ ขอค้า
01000479 นางสาว นิรินนา ร่องยืด
01000480 นางสาว วิไลวรรณ ร่องยืด
01000481 นาย ธนปราชญ์ นิรัยรัมย์
01000482 นางสาว ณัฐฏินาถ นารีเลิศ
01000483 นางสาว ศุภวรรณ ไล่สาม
01000484 นาย ณัฐวรรธน์ พรมบรรดิษฐ์
01000485 นางสาว มิลันตี อาลีดีมัน
01000486 นางสาว ธิดารัตน์ สุปง
01000487 นางสาว พิชญาภร พลชม
01000488 นางสาว ฉันท์ชนก ฟองค า
01000489 นางสาว ฐาปนี วัดศรี
01000490 นาง เพ็ญศิริ รงรักษ์
01000491 นางสาว ณัฐธิดา พานิชรัมย์
01000492 นางสาว ฉันทนา ดาเด๊ะ
01000493 นาย ยุทธชัย ใสเสริม
01000494 นาย สุริยะ ค าขัน
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01000495 นาย ฤทธิเกียรติ พรมแพง
01000496 นางสาว ณัฐริกา อัมพฤกษ์
01000497 นาย ยศพนธ์ มีนิล
01000498 นางสาว วาสนา กองชัย
01000499 นางสาว ชุรีรัตน์ เมฆสุวรรณ์
01000500 นางสาว มาริษา ไหมอ่อน
01000501 นาย วิทยา สุจันทา
01000502 นาย ทวีศักด์ิ วิยะพร้าว
01000503 นาย ทศพร ราคาพงษ์
01000504 นาย ภาสกร หงษ์สัจจากุล
01000505 นางสาว วิภารัตน์ ชัยชนะ
01000506 นางสาว ชิดชนก รัชพันธ์
01000507 นางสาว วัชรี จุไทย
01000508 นางสาว นพรัตน์ ใจเฉพาะ
01000509 นางสาว วิรินยา หอสุวรรณ
01000510 นางสาว พิชามญช์ุ โพธ์ิศรี
01000511 นางสาว อศิรวรรณ สุยะรา
01000512 นางสาว กนิษฐา พุ่มทอง
01000513 นางสาว อังศุมาลิน วารีพงศ์พันธ์
01000514 นาย ธิติสรร เพ็ญนวลออง
01000515 นางสาว รสสุคนธ์ มีทิพย์
01000516 นางสาว วรญา พรมใจมา
01000517 นาง กรวรรณ เป้าเป่ียมทรัพย์
01000518 นาย นุกุล หล้าภู
01000519 นางสาว นัฐกมล บุญแก้ว
01000520 ว่าท่ีร้อยตรี สิรภพ โปราณานนท์
01000521 นางสาว เนสรีน ยะยา
01000522 นางสาว ปณิตา พันธ์ทอง
01000523 นางสาว ศตพร อ่อนเอียด
01000524 นางสาว ญาณี นาไชย
01000525 นาย ชินภัทร ชวนจันทร์
01000526 นาง กนกอร แดงสะอาด
01000527 นางสาว กชพร อัครศิลกุศล
01000528 นาย กิตติพล เจียมเจือจันทร์
01000529 นางสาว มธุริน กระแสโสม
01000530 นางสาว เนตินันท์ ปรางค์ทอง
01000531 นางสาว กรณิศ หน่อทอง
01000532 นางสาว ฐิตินันท์ สุวรรณ์
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01000533 นางสาว ชมพูนุท ศรียะพันธ์
01000534 นางสาว นฤมล โตเปล่ียน
01000535 นาย อรรถชัย ปินตา
01000536 นาย อาทิตย์ หมู่บ้านม่วง
01000537 นางสาว ปัญญาพร เข็มทอง
01000538 นางสาว ศุภนุช กลัดโกมล
01000539 นางสาว ศิริภัสสร สุขนุกูล
01000540 นางสาว ลัลณ์ลลิน สุขสวัสด์ิ
01000541 นาย ณัฐพงษ์ พวงบานช่ืน
01000542 นางสาว สุปราณี เอมสรรค์
01000543 นางสาว สุนารี สีหลวงเพ็ชร
01000544 นางสาว วรรษมน อ่วมสอาด
01000545 นางสาว สุจิตรา นิลขันธ์
01000546 นางสาว ถิรอร อรุณ
01000547 นางสาว วิจิตรา นาคแดง
01000548 นาย ถิรภาพ แดงสุวรรณ
01000549 นาย ธีรพงศ์ ชมภูจ๋ี
01000550 นาย กรรณ์ชัย ปัญญานันท์
01000551 นาย ธนกร ศรีหะทัย
01000552 นาย ซุฟยาน สาเล็ง
01000553 นางสาว ศรีมณี สุจรัสวิริยกุล
01000554 นางสาว ธนัญญา สงวนโสม
01000555 นาย นคเรศ ค าภูแสน
01000556 นางสาว อ าพร ปาสี
01000557 นาย สุวิชชา ช่ืนอารมณ์
01000558 นางสาว กชกร วิลัย
01000559 นาย สิทธิชัย ทองใสพร
01000560 นางสาว ศศิธร อุตมะ
01000561 นาย ภารดร พัชรพิพัฒน์ศิริ
01000562 นางสาว ปนัดดา จันทิม
01000563 นางสาว ฐาปนีย์ พรหมศักด์ิ
01000564 นางสาว นงนภัส ภิญโญ
01000565 นางสาว ณิชกานต์ นานุ
01000566 นางสาว อรวรรณ พวงชมภู
01000567 นางสาว วรินทร์ทิพย์ เดโชปัญญากุล
01000568 นาย พรหมรินทร์ วงค์อามาตย์
01000569 นางสาว พิชชาภา เจริญพระ
01000570 นางสาว กัญญาวีร์ ปิตุรัตน์

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
1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01000571 นางสาว ชัญญานุช อุทัยวี
01000572 นางสาว กาญจนา อ่อซ้าย
01000573 นางสาว สูไรดา อินทธนู
01000574 ว่าท่ี ร.ต. รฐนนท์ โอภาสพันธ์วงศ์
01000575 นาย ภานุวัฒน์ พิมพ์จันทร์
01000576 นาย ณัฐพล อ่วมทอง
01000577 นางสาว กฤตภรณ์ นุชพ่วง
01000578 นางสาว วิสุดา เน้ือทอง
01000579 นางสาว วิภา พงษ์สุทัศน์
01000580 นาย วินัย ตาเมือง
01000581 นางสาว บัณฑิตา อ่องละออ
01000582 นางสาว วิมล พงษ์สุทัศน์
01000583 นางสาว จิดาภา โภคิณปิติโชค
01000584 นางสาว กัญญาพัชร เกตุวงษ์
01000585 นาย จิรายุส กัณหา
01000586 นางสาว ทิพย์ไปรยา โพธิเศรษฐ
01000587 นางสาว กาญจนา อินทะจักร
01000588 นาย สมสวัสด์ิ ยาสิงห์ทอง
01000589 นาย จีฮาน หมาดบากา
01000590 นาย พฤฒาวุธ ศิริโชคธนวัฒน์
01000591 นางสาว ญามิกา หล้าพรหม
01000592 นาย นุกูล ดงภูยาว
01000593 นาย วงศพัทธ์ ข าศิริ
01000594 นาย ณภัทร กิตติวัฒน์
01000595 นาย นิธิชัย ถูปาอ่าง
01000596 นางสาว นันท์นภัส หน่อค า
01000597 นางสาว พจนลักษณ์ ตรีอุดม
01000598 นางสาว ศรุตา ประดับสุข
01000599 นางสาว พัลลภา น้องดี
01000600 นางสาว อรจิรา ธูปกระแจะ
01000601 นาย เศรษฐสรณ์ ไชยประเสริฐ
01000602 นางสาว ชีพชนก อัครจันทร์
01000603 นางสาว หน่ึงฤทัย ศรีบุญเรือง
01000604 นางสาว ศุภนุช ศุภะรัชฏเดช
01000605 นางสาว ลีลาวดี ใฝ่กุศลขจร
01000606 นางสาว ยุพาพร สมสุข
01000607 นางสาว บุญสิตา แซ่หนา
01000608 นางสาว สุพรรณ์ภร ธิปัญญา
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01000609 นาย ณรงฤทธ์ิ แดงเรือง
01000610 นาย ไพเราะ คุณวีรกุล
01000611 นางสาว พรชนก หว่างภักดี
01000612 นาย ชัชวาล เผือกแก้ว
01000613 นางสาว ศศินา จินดา
01000614 นางสาว เอวิตรา เผ่ามูฮ าหมัด
01000615 นางสาว ยุวดี พรมหงษ์
01000616 นางสาว สุนันทา เอิบสุข
01000617 นางสาว วนิดา บ้านเป้า
01000618 นาย จิรเดช เทพสาตรา
01000619 นาย นลธวัช สุขงาม
01000620 นาย อัศนัย เคารพาพงศ์
01000621 นาย สัมพันธ์ บุญชู
01000622 นางสาว วรางคณา สวัสดี
01000623 นางสาว อัสมะห์ สามะ
01000624 นางสาว ศิริลักษณ์ สาธุชน
01000625 นาย พรภวิษย์ สุขศรี
01000626 นางสาว วรลักษณ์ สิงหราช
01000627 นางสาว ณิชากร บูลพิภพอนันต์
01000628 นางสาว สุนิตา จองระหงษ์
01000629 นางสาว เกสรา นาเหมือง
01000630 นางสาว วันวิสาข์ ชูจันทร์
01000631 นางสาว ขวัญจิรา สวนพิมาย
01000632 นางสาว ณัฐณิชา วังษา
01000633 นาย นพกร ลิขิตศาตราพร
01000634 นางสาว จริยา ทองธวัช
01000635 นางสาว นัสรีน หัสมา
01000636 นางสาว ศศิชา ศรีวะรมย์
01000637 นาย วัฒนา รักขันโท
01000638 นางสาว รสิตา คงช่วย
01000639 นางสาว วิไลพร เพชรเนียน
01000640 นางสาว ชีวาพร สิทธ์ิโท
01000641 นางสาว ศิริลักษณ์ มังคละ
01000642 นางสาว วรกมล ขุนเจริญ
01000643 นาย วีระชัย สุวรรณชิต
01000644 นาย ปริวรรต ปรากฎช่ือ
01000645 นางสาว รัตตัญญู หนูจันทร์
01000646 นางสาว สมฤทัย ตามสีรัมย์
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01000647 นาย เกรียงไกร จันทบูรณ์
01000648 นาย เปรมศักด์ิ กัสนุกา
01000649 นาย กวิน ฉิมเจริญ
01000650 นางสาว ลภัสวัณย์ โพธ์ิน่ิมแดง
01000651 นางสาว นวลปราง เวฬุวนาธร
01000652 นางสาว พิมพิกา สุดจิตร์
01000653 นางสาว มณฑิรา ปานเพชร
01000654 นาย นิธิศ วัชรมูสิก
01000655 นางสาว กมลชนก ปิยะพันธ์
01000656 นางสาว ณัฐณิชา เจริญย่ิง
01000657 นางสาว สุพัตรา ใจเย็น
01000658 นางสาว ชณิฎศา วราชิต
01000659 นาง อรจรีย์ บุญวาที
01000660 นาย กนต์ธร ทรงสุรางค์
01000661 นางสาว สุวลักษณ์ สอนแก้ว
01000662 นางสาว พฤกษา ฟักศรี
01000663 นาย กฤษดา ร ามะสิทธ์ิ
01000664 นางสาว ทัตพิชา สมเพ็ชร
01000665 นาย บุณยกร วงษ์กวน
01000666 นาย ปรียะสิทธ์ิ หาญมาก
01000667 นางสาว นารีมะห์ ลือแมสาและ
01000668 นางสาว ภิญณิมา กฤตย์ธนบดี
01000669 นางสาว อลิสา พิมพา
01000670 นางสาว ลัดดา หอมร่ืน
01000671 นางสาว เจติยา ศรส่ง
01000672 นางสาว สุภัสสร ชนะพันธ์
01000673 นางสาว สุพัตรา ปาละโค
01000674 นางสาว พรรณิภา อุทธา
01000675 นางสาว ชนิกานต์ ศรีส าราญ
01000676 นางสาว อาภัสรา รุ่งอรุณนิติรักษ์
01000677 นางสาว รุ่งนภา วุฒิโอฬารกุล
01000678 นางสาว นิตยา ดวงเสนาะ
01000679 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีหาวงศ์
01000680 นางสาว ดารัตน์ กล่ินหวล
01000681 นางสาว พรทิพา วิไลรัตน์
01000682 นางสาว ดารารัตน์ นุ้ยเส้ง
01000683 นางสาว ยุพารัตน์ กันยะมี
01000684 นาย ธวัชชัย อ าโพธ์ิศรี
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01000685 นาย แทนไท อดิศัยมนตรี
01000686 นาย ณัฐชัย มีชัย
01000687 นางสาว อัญชัญ ฉันทวรลักษณ์
01000688 นาย ณธายุ พลไทย
01000689 นาย อภิสิทธ์ิ กรัตพงษ์
01000690 นางสาว จันทร์เพ็ญ มูลศรีแก้ว
01000691 นาย ทักษิณ ทิณรัตน์
01000692 นางสาว นริศรา ศักด์ิภู่
01000693 นาย สิทธิโชค ไพยะแสน
01000694 นาย ดนุรุจ อินทอง
01000695 นางสาว จิราพร หอมสุวรรณ
01000696 นางสาว จุฑามาศ ไกรสิทธ์ิ
01000697 นางสาว ฐิติมา หมูสี
01000698 นางสาว ปริยาภัทร สาขากรณ์
01000699 นางสาว สุรีย์ มานะเสน
01000700 นาย วัชรเกียรติ สวัสดิรักษา
01000701 นาย พีรพล เสนาสี
01000702 นางสาว จิรนันท์ จันทร์ประทัด
01000703 นางสาว นริศรา บุญร าไพ
01000704 นางสาว หทัยชนก แสงความเจริญ
01000705 นาย เดชาพล ร่มโพธ์ิ
01000706 นางสาว พิพรรษพร พ่วงเอ่ียม
01000707 นางสาว กมลวรรณ สรรพกิจเจริญ
01000708 นาย สุรพันธ์ุ เทศสมบูรณ์
01000709 นางสาว ณัฐธิดา ศรีนุ่น
01000710 นาย สุวรรณ แสงกิติสุวัฒน์
01000711 นางสาว สุชาดา สังข์ทองจีน
01000712 นางสาว ราตรี ธัญญพันธ์
01000713 นางสาว กาญจนา ศิลาขจรรัตน์
01000714 นาย มนัชชนนท์ ธนธัชอาภาเศรษฐ์
01000715 นางสาว ธารทิพย์ บุญทศ
01000716 นาย ธีรภัทร วิวิธเกยูรวงศ์
01000717 นางสาว จินตนา จินาอ่อน
01000718 นางสาว ศิรินญา สุขกะชาติ
01000719 นางสาว มิลันตี เขนย
01000720 นาย จักรี ค าสี
01000721 นางสาว ผไทมาส อินจุ้ย
01000722 นาย วีระไทย ทางดี
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01000723 นางสาว สุภาวดี บรรเทา
01000724 นางสาว ณัฐธิดา สิงห์ทองค า
01000725 นางสาว รวินทร์นิภา อัครจันทร์
01000726 นาย ชุมแพร อยู่เจริญ
01000727 นางสาว เอ่ียมโฉม ธงยศ
01000728 นาย สุเทพ เก้ือกูล
01000729 นางสาว นภาวรรณ ภู่วรณ์
01000730 นางสาว สตรีรัตน์ กองจันทร์
01000731 นางสาว ภาวินี แซ่กง
01000732 นาย สมพงษ์ เอ่ียมฤทธ์ิ
01000733 นาง ปนิตา อ้ึงตระกูล
01000734 นางสาว สุชญา เนียมวงค์
01000735 นางสาว เพชรไพลิน นพรัตน์
01000736 นาย ณัฐยศ บุญทอง
01000737 นางสาว วิศนี ละอองทรง
01000738 นางสาว เบญญาภา ทาสิทธ์ิ
01000739 นางสาว ใบเฟินร์ ภูขีต
01000740 นางสาว สายพิรุณ แสงนาค
01000741 นางสาว นิภาธร พวงดอกไม้
01000742 นางสาว นาฎลดา ทองใหญ่
01000743 นาย พสิษฐ์ ค ามัง
01000744 นางสาว พีทชา พูลเพ่ิม
01000745 นางสาว สุภสร ล าปลายมาศ
01000746 นางสาว ศศิธร บรรณกิจ
01000747 นางสาว จุฑามาศ ชุมแสง
01000748 นาย กมลพรรต เก้ือเผือก
01000749 นาย ธีระชัย สุนทรา
01000750 นาย นิธิคุณ สุนทรานุรักษ์
01000751 นางสาว วีราวัลย์ ปรีชาสิทธิคุณ
01000752 นาย จักรกฤษณ์ บานแย้ม
01000753 นางสาว ปัทมัฏฐ์ ยานะวิมุติ
01000754 นาย ณัฐ สุทธิประภา
01000755 นางสาว ปภาภรณ์ ข าทา
01000756 นางสาว พรพรรณ เดชครอบ
01000757 นางสาว ชริสรา พวงมาลัย
01000758 นางสาว อรอุมา ฟองมณี
01000759 นางสาว สิรินันท์ เอ่งฉ้วน
01000760 นางสาว ศศินา มณีวรรณ์
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01000761 นางสาว ธนวรรณ หอมกล่ิน
01000762 นางสาว วรุณยุภา คงมาก
01000763 นางสาว นัทมล จูสิงห์
01000764 นาย สมพงษ์ ถานะวร
01000765 นาย ณัฐวุฒิ ไทยานุสร
01000766 นาย สมิทธิพงศ์ บุญคง
01000767 นางสาว กฤตชญา เจริญสุข
01000768 นางสาว ประภัสสร หาค า
01000769 นางสาว ณิชมน บุญชู
01000770 นาย ติณณภพ สินทม
01000771 นางสาว พิชญาภัค ตะเคียนทอง
01000772 นางสาว ศุภชยา สุดหอม
01000773 นาย เทพพิทักษ์ วรสิทธ์ิ
01000774 นางสาว พรรณวดี ละอองศรี
01000775 นาย ยศธนพิชญ์ ผลาหาญ
01000776 นางสาว ธารารัตน์ เหล่าไชย
01000777 นางสาว ปฐมาภรณ์ สสิตานนท์
01000778 นางสาว พิมพ์ลภัส ช่วยแท่น
01000779 นางสาว ศรสวรรค์ เก้ือเกต
01000780 นางสาว ขจีรัตน์ กระทุ่มแก้ว
01000781 นางสาว ศิริพร ภูฤตะไพบูลย์
01000782 นางสาว นูริช เอ็นดู
01000783 นาย รัฐพล น้อยยะ
01000784 นางสาว รุ่งนภา อินทะจักร์
01000785 นาง ปกฉัตร ศรีมล
01000786 นางสาว วรพนิต ด าเนตร
01000787 นาย ปัณณวิชญ์ จันทร์อ้น
01000788 นาย ประวีร์ พังจันตา
01000789 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ พลอาสา
01000790 นางสาว ทิพย์วัลย์ พันมา
01000791 นางสาว ดาวามา ราหมาน
01000792 นาย อนันต์ สาและ
01000793 นางสาว ทิฆัมพร จูมทา
01000794 นางสาว ศุภิสรา พนาวัลย์รักษา
01000795 นางสาว มินตรา ดวงจิต
01000796 นางสาว ธิดารัตน์ เวฬุมาศ
01000797 นาย จีรัฐติกุล โสธรรมมงคล
01000798 นางสาว สสิกาญต์ คงธนชนะสิทธ์ิ
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01000799 นาย ทะเล จัดดี
01000800 นาย พงศธร เดชเพ่ิมสุข
01000801 นางสาว ทิพรัตต์ ประทีปปรีชา
01000802 นาย พุทธางกูร กุลอัก
01000803 นาย จักรเพชร ดีเกิด
01000804 นางสาว ชนิภรณ์ มาสุข
01000805 นางสาว ภาณุมาส บุญเกตุ
01000806 นางสาว วริศรา สุวรรณพรม
01000807 นางสาว เอมมิกา ประสานศัพท์
01000808 นางสาว พัธนาพร ปัตตะแวว
01000809 นางสาว ภาวิณี ถอนโพธ์ิ
01000810 นางสาว เมรีญา ข าโพธ์ิ
01000811 นางสาว ภัทรวดี สีลา
01000812 นาย สรณธร ลาภขจรกิจ
01000813 นาย บุญชัย บ าเพ็ญทาน
01000814 นางสาว ลภัสรดา ฟามุด
01000815 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วรรณพร โพนเฉลียว
01000816 นางสาว ชมพูนุช ศิริเมฆา
01000817 นางสาว จารวี ลีประโคน
01000818 นางสาว วรินธร ราชปัก
01000819 นางสาว วิยะดา ภามนตรี
01000820 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วิภาวดี บุตรพรม
01000821 นางสาว ธนียา สมีเพ็ชร
01000822 นางสาว สุรางคนา แจ้งศรี
01000823 นาย นิติพงศ์ อินทะจันทร์
01000824 นางสาว สิลิดา เอาบุญ
01000825 นาย ภาณุวัฒน์ หมอเก่ง
01000826 นาย วิวัฒนา นาหิรัญ
01000827 นางสาว ยุวดี จ าปานิล
01000828 นาย อลงกรณ์ โคตรตาแสง
01000829 นาย ตะวัน แผนใหญ่ธนา
01000830 นางสาว ซอฟียะฮ จิตต์สอาด
01000831 นางสาว พรธิดา อิสระโกศล
01000832 นาย ทศพล บ่อกลาง
01000833 นางสาว ปาริฉัตร เกิดอรุณเดช
01000834 นางสาว นัมมาวี มะลิวัลย์
01000835 นางสาว อังคณา สวนสอน
01000836 นางสาว พิทยารัตน์ ร่ืนราตรี
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01000837 นางสาว ชัญญา โภคา
01000838 นางสาว ศันศนีย์ น้อยเอ่ียม
01000839 นางสาว นภาพร เฟ่ืองผล
01000840 นางสาว พิทยานัน ควรสถิตย์
01000841 นางสาว ชญานิศ มะวรคนอง
01000842 นางสาว พิลาศลักษณ์ เพ็ชรพันธ์
01000843 นาย สุนทร ป่ินทอง
01000844 นางสาว วราภรณ์ ปงผาบ
01000845 นาย สรนัย ช่างเรือ
01000846 นางสาว ปาจรีย์ แก้วชนะ
01000847 นาย ยุทธนา หอมร่ืน
01000848 นางสาว ภัคปภัสร์ มาตะราช
01000849 นาย วราพล โยธานันท์
01000850 นางสาว หทัยรัตน์ ต๊ะจีนา
01000851 นางสาว เปรมใจ หวานมาก
01000852 นาย ชวิศ ดวงศิริ
01000853 นางสาว จุฑามาศ โพธ์ิสีสด
01000854 นางสาว ชุติมา คามจังหาร
01000855 นางสาว นิศารัตน์ อินต๊ะเสน
01000856 นางสาว สุภาภรณ์ ส ารวมสุข
01000857 นางสาว เนติกัญญ์ ศรีสวัสด์ิ
01000858 นางสาว พรทิพย์ แสงวงค์
01000859 นางสาว มัณฑนา ไกรศรี
01000860 นางสาว พัชรินทร์ เถ่ือนศรีจันทร์
01000861 นางสาว อภิศฎา ศิวาด ารงค์
01000862 นาย พีรภัทร น้อยจันทร์
01000863 นางสาว สกีนะห์ มามะ
01000864 นางสาว เนรัญชรา ศรีคะรัน
01000865 นางสาว นุชนาฎ ละอองสม
01000866 นางสาว ปภาวรินท์ ก่ าแก้ว
01000867 นางสาว สิวิดี เมฆขุนทด
01000868 นางสาว ณัฐธิดา เดิมคลัง
01000869 นางสาว ณิชาภัทร สุภาวรักษ์
01000870 นางสาว ณัฐธยาน์ ปะวรรณะ
01000871 นางสาว อาภัสรา ลาดบาศรี
01000872 นางสาว เบญจวรรณ ทัศไพร
01000873 นางสาว กนกวรรณ ชอบท ากิจ
01000874 นางสาว ฐิตา ส้มแป้น
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01000875 นาย อิทธิพล คงมา
01000876 นาย ชัยชนะ กรุยะ
01000877 นางสาว นริศรา ไชยพรม
01000878 นางสาว ศุภกานต์ รัตนค า
01000879 นางสาว สุพัชชา ยะเครือ
01000880 นางสาว บุษราภรณ์ แสนโง
01000881 นาย พิธพงศ์ หนูด้วง
01000882 นางสาว นทีกานต์ จ าเนียร
01000883 จ.ส.ต มารุตน์ กุลสุวรรณ์
01000884 นาย จักรรินทร์ สัวบุตร
01000885 นางสาว พัชรา แย้มพุ่ม
01000886 นางสาว กุหลาบทิพย์ บุญยอ
01000887 นางสาว วริษา บุญธรรม
01000888 นาย นิติกร โพธ์ิศรี
01000889 นางสาว สุธาทิพย์ สังสี
01000890 นางสาว ตวงพร รอดพิทักษ์
01000891 นาย บัสรี ตาเละ
01000892 นางสาว สุรภาอร อ่อนจีน
01000893 นาย ศุภโชค ชูสวัสด์ิ
01000894 นางสาว ปรียวรรณ รินเกล่ือน
01000895 นาย วิชยุตม์ สุนทรวิริยะวงศ์
01000896 นางสาว ฑิฆัมพร หวังพิทักษ์
01000897 นางสาว ชนิสรา ภูมินทอง
01000898 นางสาว อัญชราภรณ์ ไทยทอง
01000899 นางสาว ฟาไรด้า เหาะไบ
01000900 นางสาว บัว นาควัชระ
01000901 นางสาว บัณพร ศรีชัย
01000902 นางสาว มนัสวี เพชรสุข
01000903 นาย สุรเสน อุ่นปัชชา
01000904 นางสาว ชนินาถ กุลศิริวนิชย์
01000905 นางสาว ปรายฟ้า อินทะวงษ์
01000906 นางสาว รุ่งนภา กอกษัตริย์
01000907 นางสาว อัยเสาะ เจ๊ะปอ
01000908 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ปรารถนา พูนลาภเดชา
01000909 นาย วัชรเกียรติ รักพร้า
01000910 นางสาว สัตรียา สาโอะ
01000911 นางสาว รัชนีกร พิศิลป์
01000912 นางสาว ธัญญชนก โภชนะกิจ
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01000913 นางสาว นิตยา ชุ่มเย็น
01000914 นาย วสวัตต์ิ ณ น่าน
01000915 นาย ยศติวานนท์ พรหมช่วย
01000916 นาย อดิศักด์ิ อ่ าเทศ
01000917 นาย ชวิศ ประเสริฐด ารง
01000918 นางสาว ญานิศา น้อมศิริ
01000919 นางสาว ทิพานัน ไข่แก้ว
01000920 นาย ครรชิต ศิริรัตน์
01000921 นางสาว ปสุตา ภิกิจจาโชติ
01000922 นางสาว ณัฎฐ์ณิชา เชาว์วุฒิประสิทธ์ิ
01000923 นาย อนิรุต นาครอด
01000924 นางสาว พิมพร พิพิธวัฒนาพันธ์ุ
01000925 นางสาว ศศิวิมล เรืองเทพ
01000926 นาย ภาณุเดช มะนะมุติ
01000927 นาย ธีรภัทร ปานด า
01000928 นาย ธนาวิน ศรีนอง
01000929 นาย อรรถพันธ์ ว่องรชตไพศาล
01000930 นาย เจนวิทย์ ศิริไสย์
01000931 นางสาว วลิดา จาริเพ็ญ
01000932 นางสาว ธิดารัตน์ สุดสิน
01000933 นางสาว ณิชชา พินิจ
01000934 นาย ชนายุส นุ่มกรุด
01000935 นางสาว รัฐศรี เอ้ือจตุรสมบูรณ์
01000936 นางสาว พิมพ์ชนก ทิพยกานนท์
01000937 นาย  ่ี้้วรวัฒน์ ภูสมมา
01000938 นาย พัทรพันธ์ุ บุญประเสริฐ
01000939 นางสาว นิธิพร อุปลา
01000940 นาย ศรรกฎิยพงศ์ ฟูเต็มวงศ์
01000941 นางสาว สุมิตรา กันใจศักด์ิ
01000942 นางสาว ปภาดา คล้ายสีทอง
01000943 นาย ศราวิน ป่ันรัศมี
01000944 นางสาว รัตนมน ยุบล
01000945 นาย ธนกฤต สิทธิโสม
01000946 นางสาว พิมพ์นารา ท้วมเนตร
01000947 นางสาว สุวนันท์ งามราศรี
01000948 นาย ภูริช สุวรรณขาว
01000949 นางสาว นันทิกานต์ กุลพัฒน์
01000950 นางสาว เรวดี บ่อหนา
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01000951 นางสาว ประภัสสร ทองโอภาส
01000952 นาย ปฏิภัทร ศรีสังข์
01000953 นางสาว ปรียาภรณ์ บุญเท่ียง
01000954 นางสาว อรประภาคงสุนทร สุขทอง
01000955 นางสาว ณัฐวดี ขันทะงษ์
01000956 นาย ทรงศักด์ิ วงค์ศรี
01000957 นางสาว จีรนันท์ ดวงชัย
01000958 นางสาว ณัฐริกา สุขนิตย์
01000959 นางสาว เกษฎาภรณ์ สีหาราช
01000960 นางสาว สโรชา พงษ์ธรรม
01000961 นางสาว สุชาดา มงคล
01000962 นางสาว อัญมณี กังขรนอก
01000963 นาย ภรัณยู ดิศวนนท์
01000964 นางสาว พรทิพย์ ศรีชัย
01000965 นางสาว พิมพ์มาดา ศรียะพันธ์
01000966 นางสาว ณัฐกมล บัวทอง
01000967 นางสาว สิริพร จู่วาที
01000968 นางสาว วศินี แสงกลาง
01000969 นางสาว นวพร มนตรี
01000970 นางสาว เกนิกา เจริญอัศวสุข
01000971 นาย ธันยธร กาวรรณ
01000972 นางสาว ปริชญา สิทธิสาร
01000973 นางสาว พัชรินทร์ บุญสาง
01000974 นางสาว จิรนุช โนนเพีย
01000975 นางสาว ณัฐวดี สุมล
01000976 นางสาว กัลยารัตน์ จันพักลาน
01000977 นางสาว สุภัทรดา พลเพชร
01000978 นางสาว สุพัตรา พิมพ์สมาน
01000979 นาย ธนิต อรัญมิตร
01000980 นางสาว ณัฐกฤตา พรหมไพร
01000981 นาย ภคิณ ไชยเมือง
01000982 นางสาว สุพรรษา ประสิทธิสร
01000983 นางสาว จรรยาพร ชูสาย
01000984 นาย ณัฐพล วานิชสมบัติ
01000985 นาย พรเทพ ประสิทธิสร
01000986 นางสาว ภัทรวรินทร์ โพธ์ิศรี
01000987 นางสาว อรนภา ถาหล้า
01000988 นาย ยุทธพงษ์ จรเสถียร
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01000989 ว่าท่ี ร.ต. วัชรพล โสผลไพศาลชัยกิจ
01000990 นางสาว กานต์พิชชา ท่าแยก
01000991 นาย ทศพร ละหุการ
01000992 นางสาว ฌัชชา สิงหราชันย์
01000993 นางสาว พรรณทอง กันใจ
01000994 นางสาว ลดาวัลย์ ค าม่ิง
01000995 นางสาว อมรรัตน์ แสงมณี
01000996 นางสาว กานต์กวิน เลขจิตร
01000997 นางสาว กวินท์ฌาพร หลีหยุ่น
01000998 นางสาว นิสายชล ศรีสุธรสุทธ์ิ
01000999 นางสาว ฉัตรกมล อะทะวงศา
01001000 นางสาว มณัญญา นันทะวงศ์
01001001 นาย ปราชญา อมแย้ม
01001002 นาย ณัฐพงศ์ ธรรมจะดี
01001003 นางสาว ฐิตินันท์ อินทร์แก้ว
01001004 นางสาว ณัฐณิชา ศรียา
01001005 นางสาว อัจฉรา เนินทอง
01001006 นางสาว พรนพิน จันทร์รัศมี
01001007 นาย เด่นพงษ์ น้ านวล
01001008 นางสาว เกศสินี สกุลพราหมณ์
01001009 นางสาว พิชญ์นรี เหลาหอม
01001010 นาย พรพรหม ธีรเวชเจริญชัย
01001011 นางสาว สุนิตา โยธารักษ์
01001012 นางสาว ธีราพร สุตระ
01001013 นางสาว กัญญาพัชร ทิยะ
01001014 นาย พงศกร บุญทวี
01001015 นางสาว ชัญญานุช ยุทธวรวิทย์
01001016 นางสาว วริศรา คติพจน์
01001017 นางสาว สุกัญณิกา บุตรมาศ
01001018 นาย ศุภธัช ทองเอียด
01001019 นางสาว อาจารี สิงหบ ารุง
01001020 นางสาว พิชชาภา เขมะวานิช
01001021 นาย ภูวเสฏฐ์ ชูชาติ
01001022 นางสาว ทอป่าน สุขไชย
01001023 นางสาว วริศรา เมืองยม
01001024 นางสาว นภา แก้วกาบิน
01001025 นางสาว ศุภัทรชา บุญช่วย
01001026 นาย เอกลักษณ์ สหัสสุขม่ันคง
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01001027 นางสาว จิตราวดี ฐิตินันทกร
01001028 นางสาว กัญญารัตน์ ถิตย์อ าไพ
01001029 นางสาว กนกวรรณ จันละออ
01001030 นางสาว จิตรา สมปาน
01001031 นางสาว พัชราภรณ์ บุญนาค
01001032 นางสาว อภิญญา เล่ห์มนตรี
01001033 นาย ชัยวัฒน์ เหมือนแจ่ม
01001034 นาย ทศพร เหล่าบุบผา
01001035 นางสาว พิกุลเกศ บัวผา
01001036 นางสาว พัชรี สีขาว
01001037 นาย ธวัชชัย ธีรปกรณ์
01001038 นางสาว ศุภรัตน์ วงค์สวัสด์ิ
01001039 นางสาว ฐิติกาญจน์ เวชสาร
01001040 นาย ชานนท์ เพียรจันอัด
01001041 นางสาว อุมาพร ล าดับ
01001042 นางสาว ธนพร ปัญญาประทีป
01001043 นางสาว กุลิสรา เมืองแก้วกุล
01001044 นาย กูฟาอีซ นิแมเร๊าะ
01001045 นางสาว สิริวิมล บุญนะษา
01001046 นางสาว สุรางคนา เพชรรัตน์
01001047 นางสาว สุรางคณา วิเศษขลา
01001048 นางสาว มณฑิตา ยะฝา
01001049 นางสาว ปฐวีวัลค์ุ พวงพันธ์
01001050 นาย อดิศักด์ิ ข่ายม่าน
01001051 นางสาว สายรุ้ง รังษะพรหม
01001052 นางสาว ตรีทิพยนิภา ค่อมสิงห์
01001053 นาย ปัฐวี กัลยาณวัตร
01001054 นางสาว พิมพ์ผกา โกลาเพ็ง
01001055 นางสาว ศศิมา อยู่เจริญ
01001056 นางสาว ปิยธิดา ณ อุบล
01001057 นางสาว กนิสราภรณ์ กล่ินจันทร์
01001058 นาย อภิสิทธ์ิ พันพา
01001059 นางสาว กันติชา พร้อมชัยอนันต์
01001060 นางสาว มีนา หมัดอะด้ า
01001061 นางสาว ชัญญานุช ยุติธรรม
01001062 นางสาว เพชรรักษ์ กฤษณจักราวัฒน์
01001063 นาย ธนูฤทธ์ิ แอ้นชัยภูมิ
01001064 นางสาว วนิดา นุ่นเหลือ
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01001065 นาย บรรณวิชญ์ เขตมรคา
01001066 นาย อดิศักด์ิ เย่ียมศิริ
01001067 นางสาว รชยา เจริญพานิช
01001068 นางสาว อรพรรณ โนโชติ
01001069 นางสาว อรชา พรศิริอนันต์
01001070 นางสาว อินทวงค์ จ ามี
01001071 นางสาว ศิริฏาภรณ์ มากเทพพงษ์
01001072 นางสาว ซอฟียา สะดียามู
01001073 นางสาว พิชญ์รัตน์ ชะบาพฤกษ์
01001074 นาย จักรพงษ์ ทรัพย์ศรี
01001075 นาย กันตภณ แก้วอินทร์
01001076 นางสาว รัทยา เจริญรูป
01001077 นาย ชัยชาญ ลิขิตาภรณ์
01001078 นางสาว ภัทราวดี พะสริ
01001079 นางสาว หทัยพันธน์ ธูปประกายศรี
01001080 นางสาว ณัฏฐณิชา จันทร์จรัสวัฒนา
01001081 นาย กันต์พจน์ ทองค า
01001082 นางสาว ลักษมณ แซ่โง้ว
01001083 นางสาว รัฐนันท์ เพ็งเรือง
01001084 นางสาว พรลภัส บูระพา
01001085 นางสาว กัณฐิกา วงศ์ค าสาย
01001086 นางสาว ภณิตา จามิตร
01001087 นางสาว นวินดา ตัญญะ
01001088 นางสาว พรชิตา ภูครองนาค
01001089 นางสาว อลิตา แน่นตีนผา
01001090 นางสาว พิมพ์วิภา ฉ่ าจิตร
01001091 นาย วันชัย พรมเชียงคูณ
01001092 นางสาว สุธามาศ แปลกมาก
01001093 นาย ธนพล ศรีล าใย
01001094 นาย นพดล อินทนี
01001095 นางสาว สุทธิดา เจริญราษฎร์
01001096 นางสาว ทิชากร บัวแก้ว
01001097 นาย ชิษณุพงศ์ ทองหล่อ
01001098 นางสาว ภัทรา แป้นกลาง
01001099 นาย เอกชัย งามย่ิง
01001100 นางสาว มุธิตา เวินวัง
01001101 นางสาว ศศิวิมล เหมียนคิด
01001102 นางสาว ตฤณตรีภรณ์ ทองป้อง
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01001103 นางสาว ปูชนีย์ กาดีโลน
01001104 นางสาว กุสุมา สินสนิท
01001105 นาย วชิรวิทย์ บุญด า
01001106 นางสาว สิริพร สุขตลอดกาล
01001107 นางสาว เบญจมาศ แบบพิมาย
01001108 นาย ปกรณ์ พิมพ์สังข์
01001109 นางสาว จิรัชญา ยันอินทร์
01001110 นางสาว อรอนงค์ สุขีเกตุ
01001111 นางสาว ชุติกาญจน์ อ้นทอง
01001112 นาย ศักด์ิดา เจริญรอย
01001113 นางสาว เพชราพร แพเพชร
01001114 นางสาว โศจิรัตน์ ไกรษร
01001115 นางสาว ช่อชบา สระทองอ่อน
01001116 นางสาว กิตติยา ธนะสูตร
01001117 นางสาว ชิดชมัย ย้ิมจันทร์
01001118 นางสาว รจเรศ แก้วค าเครือ
01001119 นาย ธนกฤต ไพฑูรย์จรัสเรือง
01001120 นางสาว มัญชุลี รัตนสิทธ์ิ
01001121 นาย ธนวัต สารจันทร์
01001122 นางสาว สุกัญญา สังข์สินชัย
01001123 นางสาว ณัฐฌา ศรีคงแก้ว
01001124 นางสาว วิไลวรรณ อุดานนท์
01001125 นาย นราธิป ธรรมพิทักษ์
01001126 นางสาว น้ าฝน โคตรพรม
01001127 นางสาว ญาณี ฟองจางวาง
01001128 นางสาว กมลรัตน์ ทับทอง
01001129 นางสาว อริสรา พิพ่วนนอก
01001130 นาย ณัฐวุฒิ เจริญผล
01001131 นางสาว เกวลิน แก่นประยูร
01001132 นางสาว พิมพลอย แง่มสุราช
01001133 นางสาว นภาภรณ์ พยัคฆเพศ
01001134 นาย อภิวัฒน์ ศรีทองปลอด
01001135 นาย หย๊ะรี วาเตะ
01001136 นาย วิสันต์ บาซอ
01001137 นางสาว ศุภิสรา แจ้งเจนใจ
01001138 นางสาว อภัสรา ศรีบุตรดี
01001139 นางสาว บารมี ไชยศรียา
01001140 นางสาว พัชรพรรณ โฆษิตวิรุฬห์
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01001141 นางสาว พิมพิยา บุญศิริชัชวาล
01001142 นางสาว สุภาวิดา สมเดช
01001143 นาย สนธยา วีระพันธ์
01001144 นางสาว อัญชลี นวลแก้ว
01001145 นาย จิรวัฒน์ พงศ์ยังประเสริฐ
01001146 นางสาว ญาสะมีน ซามัน
01001147 นางสาว ธัญพร สุดสุภาพ
01001148 นางสาว กาญจนา แก้วกับเพชร
01001149 นางสาว นนทิยา ช่ืนจิตร
01001150 นาย อิสรพงษ์ บุญประเสริฐ
01001151 นางสาว ยุภา สืบสิน
01001152 นาย ธนาวุธ หนักเกิด
01001153 นาย ธนาทิตย์ จ าปามี
01001154 นาย ฉายฉาน ชาภักดี
01001155 นาย อาหามะ ดาโอะ
01001156 นางสาว รุจิรา ค้ิววงศ์งาม
01001157 นางสาว ศศิวิมล มาระตา
01001158 นาย อาลียัส สามุยามา
01001159 นาย จิรพงศ์ สุทธิรัตน์
01001160 นางสาว ฤทัยรัตน์ ยงพฤกษา
01001161 นางสาว นารี ธรรมคุณ
01001162 นางสาว ผลินภัทร อภัยจิตร
01001163 นางสาว ณัฐพร พูลชู
01001164 นางสาว อรทัย เน้ือน้อย
01001165 นาย ภูชิต กระจ่างเรืองศรี
01001166 นางสาว สุพิชญา พงศ์ญาณกร
01001167 นาย นนท์ธิฤทธ์ิ เนียมเกตุ
01001168 นางสาว วิไลวรรณ ภักดีล้น
01001169 นางสาว ประมินทร์ตรา ย้ิมแย้ม
01001170 นางสาว อัจฉรา หาฉวี
01001171 นางสาว ปิยะพร กิจแพทย์
01001172 นาย ชนาธิป คนตรง
01001173 นางสาว ผกากุล เต่าจันทร์
01001174 นางสาว สุกัญญา เอียดชุม
01001175 นาย นิฐิวุฒิ นิลาวงษ์
01001176 นางสาว ธัญพร สนิทพจน์
01001177 นางสาว ธัญรดา สมานบุตร
01001178 นางสาว ณธิญญาวรินทร์ เสนาหม่ืน
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01001179 นางสาว เจวรินทร์ วงค าซาว
01001180 นาย วิเชียร เหมลินี
01001181 นางสาว วัลภา อินทรสาร
01001182 นางสาว ปิยวรรณ พิทักษา
01001183 นาย ไกรวิชญ์ เยาวขันธ์
01001184 นาย อับดุลรอมาน สาและ
01001185 นางสาว สุภัตรา ชาติทหาร
01001186 นางสาว ขนิษฐา แพวขุนทด
01001187 นางสาว ปารณีย์ พงษ์เดชา
01001188 นาย อณิวัฒน์ แก้วทน
01001189 นางสาว พัชราวรรณ ลาภสาร
01001190 นางสาว มาลินี พุทธสาร
01001191 นางสาว รจนา แสนใจ
01001192 นาย ศรัณย์ภัทร ภูริวัฒน์
01001193 นางสาว กาญจนา เทศนา
01001194 นาย ธีรวัฒน์ เกตวิสิทธ์ิ
01001195 นาย ฮาริส ไวยศิลป์
01001196 นางสาว เจนจิรา ใจชมภู
01001197 นางสาว สุภาวิตา ไพโรจน์
01001198 นางสาว หน่ึงฤทัย ยอดศรี
01001199 นางสาว นิศากร ภาระกิจ
01001200 นางสาว ชลกานต์ ทรัพย์เจริญ
01001201 นาย กฤษณ์ สอนส าแดง
01001202 นางสาว ณัฏฐ์นรี แก้วประไพ
01001203 นางสาว ธันยนันท์ ถนอมกุลบุตร
01001204 นางสาว ธีรนุช หล่อหลอม
01001205 นางสาว สิรามล แก้วทองแท้
01001206 นางสาว ธิดารัตน์ ถิตย์ประเสริฐ
01001207 นาย ปิยพัทธ์ ประสาทเสรี
01001208 นางสาว กนกกานต์ ถ่ินส าราญ
01001209 นางสาว วรรจิรา อานนท์
01001210 นางสาว รติมา รัตนูปการ
01001211 นาย นิพนธ์ สาลีผล
01001212 นางสาว พรทิพา ช่างสลัก
01001213 นาย เนติพงษ์ แผนจันทึก
01001214 นางสาว ปพิชญา กฤษวงศ์
01001215 นาย สรจักร์ เลิศพิพัฒน์มงคล
01001216 นางสาว พรทิพย์ ทองก้าย
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01001217 นางสาว ปวันรัตน์ รัตนพันธ์
01001218 นางสาว ฐิติวรรณ มีกุศล
01001219 นาย วศิน แย้มอยู่
01001220 นาย นครินทร์ หลังสัน
01001221 นาย ดิษย์ วัฒนปรีชานนท์
01001222 นางสาว สิทธิณี ดวงมะโน
01001223 นางสาว นราธิป พลพา
01001224 นางสาว มรุณี สุหลง
01001225 นางสาว สุรัสวดี นิลเกิดเย็น
01001226 นาย นนทชัย เท่ียงสันเทียะ
01001227 นางสาว สุขสิริ แก้วประชุม
01001228 นางสาว ณัฐนันท์ ต้ังจิตบ ารุงพงษ์
01001229 นาย วรวุฒิ เปาทอง
01001230 นางสาว พิชชา บวรโภคินกุล
01001231 นาย ภัทรพันธ์ุ พลไชย
01001232 นางสาว สุภาวดี ตันตระกูล
01001233 นางสาว พนิตสุภา ตะวัน
01001234 นางสาว อมลรดา ยวงทอง
01001235 นางสาว วิไลวรรณ ทองกาล
01001236 นางสาว รภิษา เชียงน้อย
01001237 นางสาว กนกพร ประสงค์สุข
01001238 นาย ญาณภิวิชฐ์ จริยคุณากุล
01001239 นางสาว ดารารัตน์ หยงสตาร์
01001240 นางสาว สิริวดี ยู่ไล้
01001241 นางสาว สุวนันท์ ทับละคร
01001242 นางสาว ศรัณดา อะนา
01001243 นางสาว ทอฝัน จันทะอุ่มเม้า
01001244 นางสาว ศิริลักษณ์ ชูมณี
01001245 นาย ศรศักด์ิ แก้วค าสอน
01001246 นางสาว ชนาพร จงทัน
01001247 นาย วิวรรธน์ หวังเอ้ืออัตตชน
01001248 นาย ปล้ืมปิติ การบรรจง
01001249 นาย ปรัชญา ชัยชนะ
01001250 นางสาว ณัฐนรี มาลา
01001251 นาย ธนวัฒน์ ยอดสวัสด์ิ
01001252 นาง รัตนาภรณ์ ดีกุดตุ้ม
01001253 นางสาว สุกัลยา วารีศรี
01001254 นางสาว ตรีกานต์ ศรีเริงหล้า
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01001255 นางสาว ธนพร อัศวเลิศสมจิต
01001256 นางสาว กาญจนา ค าศรี
01001257 นางสาว ประพิมพ์พร สังกะสิงห์
01001258 นางสาว อัจฉรา กาฬภักดี
01001259 นางสาว ดวงดาว เฮงมัก
01001260 นาย ภัทรวิชญ์ บุญเสริม
01001261 นางสาว ปิยพร แก้วไชยา
01001262 นางสาว อินทิรา สังเทศ
01001263 นางสาว ป่ินมณี หาญใจ
01001264 นาย อรรถกานต์ ราชคมน์
01001265 นาย ณัฐดนัย ไชยเลิศ
01001266 นางสาว ศศิธร พูนพัฒนาทรัพย์
01001267 นาย พิทยา นนท์อาษา
01001268 นาย ครรชิต สอนคะ
01001269 นางสาว วลัยลักษณ์ เช้ือก๋อง
01001270 นางสาว อทิตยา วีระศิลป์
01001271 นาย ธนเกียรติ โพธ์ิมล
01001272 นางสาว วัลผกา พิมพาพร
01001273 นางสาว ศุภาลักษณ์ แสนใหม่
01001274 นางสาว สาธิตา สืบขวัญ
01001275 นางสาว นภัสวรรณ ราตรีสวสด์ิ
01001276 นางสาว ยุวดี โยธร
01001277 นางสาว วิภาพร กันทา
01001278 นางสาว รัตนา หอมหวล
01001279 นาย พัฒนพงศ์ ปุรันต์
01001280 นาย คณิน ทองปัสโน
01001281 นางสาว ปิยรัตน์ พลภักด์ิ
01001282 นางสาว นิศารัตน์ พัฒน์จันทร์
01001283 นางสาว ทิพวรรณ สังเกตุใจ
01001284 นางสาว ธัญญา อณะสุวรรณ
01001285 นางสาว วันทนีย์ เข่ือนโคกสูง
01001286 นางสาว ณัฐกานต์ สุวรรณไตรย์
01001287 นางสาว จิรัชญากรณ์ เทียมเผือก
01001288 นางสาว ชยานันท์ สะอาด
01001289 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศศิธร พรหมสุวรรณ
01001290 นางสาว ณัฐภัสสร กุลบุตร
01001291 นาย อัยการ จันต๊ะ
01001292 นางสาว จิตรกัญญา ผลปาน
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01001293 นางสาว จิราภรณ์ แก้วศรี
01001294 นาย ภคิน ปะถะมา
01001295 นางสาว ศลิษา เต็มดวง
01001296 นางสาว ดุจรินทร์ พาลพล
01001297 นางสาว ศศิธร สังข์นาค
01001298 นางสาว ดาราพร โต๊ะหนู้
01001299 นาย บุญฤทธ์ิ เพชรแท้
01001300 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรี พุ่มมาลี
01001301 นางสาว อภิศรา วัฒนทองกูล
01001302 นาย กฤษฎา แซะเด็ง
01001303 นางสาว ประวีณ์นุช พิมพ์แก้ว
01001304 นางสาว นันท์นภัส สิทธิจันทร์เสน
01001305 นาย สุนทร สายแปง
01001306 นาย ชัยศิริ ตะสิงห์ษะ
01001307 นางสาว กุสุมา มากอ าไพ
01001308 นางสาว จิราภรณ์ เฉวียงหงส์
01001309 นางสาว ชญาพัฒน์ สุนทร
01001310 นาย สรศักด์ิ นะรังษี
01001311 นางสาว พรพิมล ศรีพันธ์ุลม
01001312 นาย ไฟซอน บิลละเต๊ะ
01001313 นางสาว พิมพ์ชนก มีชัย
01001314 นาย วุฒิภพ คงน้อย
01001315 นางสาว ศศิธร จารัตน์
01001316 นางสาว รุ่งทิวา ท่อนทอง
01001317 นางสาว กุลธิดา ค าสะสม
01001318 นาย กฤษติณณ์ ฐิติวร
01001319 นางสาว ศิริประภา ก ายาน
01001320 นาย จักรพงษ์ มีสัตย์ใจ
01001321 นาย ธนภูมิ จาตุรัส
01001322 นางสาว นฤมล สุวรรณมณี
01001323 นางสาว พุทธรักษา พรมดี
01001324 นางสาว เสาวลักษณ์ จรูญรักษ์
01001325 นางสาว นุสรา อ้อยเป็น
01001326 นาย อนุรักษ์ ศรีสุข
01001327 นางสาว ณิชกุล วงศ์แสง
01001328 นางสาว สุภัทรา กุลทวี
01001329 นางสาว วรกานต์ อินค ามา
01001330 นาย เจตณัฐ พุกาธร
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เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
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เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 
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1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001331 นาย พลวัฒน์ อัครพัฒนชูวงษ์
01001332 นางสาว อนุธิดา ชนะบัว
01001333 นางสาว ชวิศา ศรีเรือน
01001334 นางสาว ภัศรา สังเวย์
01001335 นางสาว นภาพร มีวงษ์
01001336 นางสาว อมรวรรณ ชุมภูศรี
01001337 นางสาว ศศิธร พรสวัสด์ิ
01001338 นางสาว พิมพ์ปภัสสร สมจิตต์ิ
01001339 นาง วนิดา ฉลาดดี
01001340 นาย ศรัณย์ ขุนสายชมจันทร์
01001341 นางสาว ธิติมา ทับทิม
01001342 นางสาว อธิกานต์ มาลัยสน่ัน
01001343 นางสาว เบญจวรรณ โลหะอุดม
01001344 นางสาว ก่ิงดาว รินทร์แก้ว
01001345 นาย ทศพล แก้วมณี
01001346 นางสาว สุพัตรา ศรีตะวัน
01001347 นาย อิบรอเฮง แวสามะ
01001348 นางสาว กัญฎาภัค เพ็ชรคง
01001349 นาย วัฒนา สุตรานนท์
01001350 นางสาว อภิชญา ตันวานิชกุล
01001351 นาย เกียรติศักด์ิ วิชัยศรี
01001352 นางสาว โสภนา เจือมณี
01001353 นาย กษิภัท คงศรีชาย
01001354 นางสาว ณัฏฐนิช สังหิตกุล
01001355 นางสาว ธณัณณัฐ บรรพต
01001356 นาย ศิวดล ปัจฉิมกุล
01001357 นาย อนุวัตร ศรีจันทร์
01001358 นางสาว หทัยรัตน์ จิตรชูช่ืน
01001359 นาย ธัญญา วาสนาทิพย์
01001360 นางสาว พิมพ์พร แก้วบ้านดอน
01001361 นางสาว ปิยะนุช ตาธุวัน
01001362 นางสาว ณัฐธิดา กิริรัมย์
01001363 นางสาว น้ าผ้ึง อินทพงษ์
01001364 นางสาว ฐิติรัตน์ ฉัตรเท
01001365 นางสาว กุสุมา มาวิเลิศ
01001366 นาย ณภัทร ฉัตรเท
01001367 นางสาว จณิสตา หงษ์ค าเมือง
01001368 นาย ธณพล ศรสงวน
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1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001369 นางสาว อภิญญา แผ้วเกษม
01001370 นางสาว พิมพ์นารา นาคฉัตรีย์
01001371 นางสาว วงศ์นภา จันทร์เเดง
01001372 นาย ศราวุฒิ ปะติเท
01001373 นาย เมธีวัฒน์ โกยทรัพย์
01001374 นาย ปุณยวีร์ เพ็งมาก
01001375 นางสาว กัลยกร อินมณี
01001376 นางสาว ประภา นนทะค าจันทร์
01001377 นางสาว เมทะนี ศรีจ าปา
01001378 นาย ฟัยซอล แบเลาะ
01001379 นางสาว ตันหยง สาหร่าย
01001380 นางสาว จีรพร สาคร
01001381 นางสาว วาจี ราชบัวน้อย
01001382 นาย มูฮัมหมัดรอฟี ศิริธรรมวัฒนา
01001383 นาย วศิน จิราพงษ์
01001384 นาย กฤตชัย กมลรัมย์
01001385 นางสาว ทัศนีกร แก้วจันดา
01001386 นางสาว ทัศนาพร แก้วจันดา
01001387 นางสาว ดาเรีย หะยีดือรอแม
01001388 นางสาว นินาจีฮะ บูรณะอ ามาตย์
01001389 นางสาว ธันยพร ก่ิงดอกไม้
01001390 นาย ปรีชา มอญชี
01001391 นางสาว กาญจนา ศิริสุภาพร
01001392 นางสาว ฮัฟซะห์ มะเระ
01001393 นางสาว นาราภัทร ศรีสันต์
01001394 นาย นิซัดดัม อับดุล
01001395 นาย ธนาคาร ไชยมี
01001396 นางสาว ธนัญธร ไชยนา
01001397 นางสาว ปณิตา น้ ายาง
01001398 นางสาว วิชญาพร ฟูเทพ
01001399 นางสาว ประกายวรรณ ขุนทอง
01001400 นางสาว อาทิตยา จินดานิมิตร
01001401 นางสาว นันท์นลิน อมรยุ้ง
01001402 นาย มูฮัมหมัดอาริฟ อินทรคีรี
01001403 นางสาว สุภาพร ดีวัน
01001404 นางสาว มณฑิกา คงรักษ์
01001405 นางสาว อมลรุจี ชาญพิพัฒน์ไพบูลย์
01001406 นาย อนวัฒน์ แดงบุตร
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เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 
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1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001407 นางสาว รัตนา มีหนองใหญ่
01001408 นางสาว อัจฉรา นามบุญศรี
01001409 นางสาว อรณิชชา บุญเชิด
01001410 นาย ณัฐวุฒิ จันโจ้ก
01001411 นางสาว วลัยพร นนทพันธ์
01001412 นางสาว สรญา สุทธิแพทย์
01001413 นาย พชร สอนวิสัย
01001414 นางสาว ธนิษฐา ขุนประดิษฐ์
01001415 นางสาว อฑิติยา จันทร์เจริญ
01001416 นางสาว พรรณราย ศรีสุข
01001417 นางสาว จันทร์จุรี ไทยพิทักษ์
01001418 นางสาว วนาลัย นรสิงห์
01001419 นางสาว อทิตยา ล่ิมกุล
01001420 นางสาว ชัชฎาภรณ์ นาคแก้ว
01001421 นางสาว กัญญาภัทร การดีปัญญยากุล
01001422 นางสาว ศันสนีย์ ศรีสุนนท์
01001423 นาง สุกัญญา ท้าวเมืองใจ
01001424 นางสาว มิถุนา ภูทองกรม
01001425 นาย นิตินนท์ อินอ่อน
01001426 นาย ชนินทร์พล อินทองปาล
01001427 นางสาว เจนขวัญ พุฒพงษ์
01001428 นางสาว อภิญญา เจริญภักด์ิ
01001429 นางสาว วรรณฤดี ศรีเกษม
01001430 นางสาว วรัญญา นาขุม
01001431 นางสาว ปุณยนุช กล่ินหอม
01001432 นางสาว ศตรัศมี อุทิศ
01001433 นางสาว นฤมล จอมค าสิงห์
01001434 นางสาว ลลนา อาวรณ์
01001435 นางสาว สุกัญญา หยีละงู
01001436 นางสาว โสภิดา ไทธานี
01001437 นางสาว ปริตรา บุญปก
01001438 นางสาว วิไลพร บัวหลาย
01001439 นางสาว รินลณี วงค์พุทธค า
01001440 นางสาว ลลิตา สุจริต
01001441 นางสาว เนตรทราย ตรีพุฒ
01001442 นางสาว ปฏิภัทร์ ลาภตระกูล
01001443 นางสาว ปิยธิดา อรุณการ
01001444 นางสาว ภัคจิรา เหล็กแปง
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เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001445 นาย ลิขิต รักษาใจ
01001446 นางสาว เพ็ญนภา เช้ือค าเพ็ง
01001447 นาย ภานุพันธ์ ญาณค า
01001448 นาย ศุภวัทน์ เช้ือสกล
01001449 นางสาว เดือนนภา เช้ือค าเพ็ง
01001450 นาย กฤษฎา ใจเท่ียง
01001451 นางสาว วรวรรณ ทองไข่
01001452 นางสาว กุลวดี คณาวิทยา
01001453 นางสาว ณัฐฐา อยู่ส าราญ
01001454 นางสาว อภิญญา เถลิงศักดาเดช
01001455 นางสาว วิภาวี ศิลประดิษฐ์
01001456 นางสาว กัญญารัตน์ พรมสาร
01001457 นางสาว สุนิสา จันทร์พงษ์
01001458 นางสาว สุนีย์ ศรีจันทร์
01001459 นางสาว จอมสุภัค รัตน์เกล้า
01001460 นาย วชิรวิทย์ ตาน าค า
01001461 นางสาว อาภัสรา บุญมาหล้า
01001462 นางสาว อโรชา เกตุอู่ทอง
01001463 นาย ศุภกฤต พันธวาที
01001464 นาย ชนันท์ธิพัฒน์ มุขขันธ์
01001465 นางสาว ปิยะวรรณ วงศ์ศรีเพ็ง
01001466 นางสาว สิริญญา ทองปาง
01001467 นางสาว ภัทราภรณ์ จันทร์สมุทร
01001468 นางสาว เสาวณีย์ กลสามัญ
01001469 นาย ไกรวิชญ์ กางทอง
01001470 นางสาว นิรมาน ชูเกล้ียง
01001471 นาย วุฒิพงษ์ ท่าพริก
01001472 นางสาว สุดาทิพย์ ภักดีรัตน์
01001473 นาย ธนกร ศรีแพงมล
01001474 นาย เธียรวุฒิ บุญคง
01001475 นาย สรวิศ จงกลณี
01001476 นางสาว อติกานต์ บุญศิริ
01001477 นางสาว ภาวิตา ชูดอนตรอ
01001478 นางสาว พนิตนาฎ ชูดอนตรอ
01001479 นางสาว วรากร อาจชนะศึก
01001480 นางสาว ชมพูนุช ชมภูวิเศษ
01001481 นางสาว อรวรรณ ภูศรีเทศ
01001482 นาย ธีรภัทร์ บุญภูมิ
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1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001483 นางสาว ชนัญชิดา ดวงวิเชียร
01001484 นาง ภาณุมาศ สุวรรณช่ืน
01001485 นางสาว ศิวิตา เต่าคง
01001486 นางสาว อธิติยา วงคะจันทร์
01001487 นางสาว สุนิตา อุปชัย
01001488 นางสาว อิสริยา ดีนนุ้ย
01001489 นาย ศราวุธ ค าสิงห์
01001490 นาง สุดารัตน์ รัตนบุรี
01001491 นาย ภาณุพงศ์ พัฒนศิริ
01001492 นาย ศิวกร ระม่ัน
01001493 นางสาว สิริยากร บุญเพ่ิม
01001494 นางสาว สุพนิดา พิมพ์สะอาด
01001495 นาย อัษฎาวุฒิ สุบงกช
01001496 นาย อภิศักด์ิ แตงจ๊อก
01001497 นาย ชัยณรงค์ คล่ีเกษร
01001498 นาย พงศกร โพธ์ิทอง
01001499 นาย อดิศักด์ิ วรรณา
01001500 นางสาว ภคชนก ทองประทุม
01001501 นางสาว ฉัตรธิดา ร่วมดี
01001502 นาย พิสุทธิพงศ์ พิเศษนิธิกุล
01001503 นาง แพรพิไล พินธุแก้วกาญจน์
01001504 นางสาว วันวิสา มาลา
01001505 นางสาว สุธิมา จัตุล้ี
01001506 นาย กิตติพงษ์ แมนไธสง
01001507 นางสาว สุนารี ไผ่ศิลาผาภูมิ
01001508 นางสาว ธนาภรณ์ บุญทอง
01001509 นางสาว อารีรัตน์ สุภาพจน์
01001510 นางสาว อุษษณีย์ แก้วแดง
01001511 นางสาว กมลชนก พรหมทอง
01001512 นาง ณชญาดา บุญยะกาญจน์
01001513 นางสาว นริศรา เชิดนอก
01001514 นางสาว สุรัสวดี ทองพุ่ม
01001515 นาย ธนัญชัย ศักด์ิเกียรติก าธร
01001516 นางสาว พิมพ์สิริ โมลิพันธ์
01001517 นาย อภิสิทธ์ิ ทองใบ
01001518 นางสาว ชนัสนันท์ ศิริสมภาร
01001519 นาย นวภัทร ทองใบ
01001520 นางสาว ทัศนีย์ ไทรสังขธ ารงกุล
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ช่ือ - สกุล 

01001521 นางสาว ณัฐนรี ศรีเจริญ
01001522 นาย ณัฐวุฒิ พันธะไชย
01001523 นางสาว สุกัญญา ไสลภูมิ
01001524 นางสาว ทวินันท์ มูลเอก
01001525 นาย วิวัชกร ชูเสียง
01001526 นางสาว อารุณพร นาห่อม
01001527 นางสาว เขมฐิดา มงคล
01001528 นางสาว พรประเสริฐ ตุ้มสูงเนิน
01001529 นางสาว พรนิภา ภูกองสังข์
01001530 นางสาว ปิยะรัชญ์ จันสา
01001531 นางสาว ภัทราภรณ์ มาตุ้ม
01001532 นาย ชยพล พรหมสุข
01001533 นางสาว ปิยวรรณ น่ิมนวล
01001534 นางสาว กนกวรรณ สันติภราภพ
01001535 นางสาว สุวรรณา ทะทา
01001536 นางสาว สุพัตรา ดาบชัยธง
01001537 นางสาว ภาณุมาศ จูคล้ายหล่อ
01001538 นางสาว สุดาพร วิเวกวิน
01001539 นางสาว ธีรนุช ทองบุศย์
01001540 นางสาว สุดารัตน์ ศรีเทพ
01001541 นางสาว สุธารินี บุตรอุดม
01001542 นางสาว เป่ียมลาภ เข็มเพ็ชร
01001543 นาย ปพนธ์พัทธ์ บุญสวัสด์ิ
01001544 นางสาว จุฑารัตน์ ประชุม
01001545 นาย เอกรัตน์ มาตรทอง
01001546 นางสาว มณฑาทิพย์ ศิริยทรัพย์
01001547 นางสาว ทัศนีย์วรรณ ทองสุก
01001548 นางสาว ชรินรัตน์ พันธ์ุพิกุล
01001549 นาย สิทธิชัย ยุตินันท์
01001550 นาย พีระพล ศรีวิเศษ
01001551 นาย อาทินันท์ ไชยสุวรรณ
01001552 นางสาว วิชุดา สีดามา
01001553 นางสาว เบญจภรณ์ เทียนดี
01001554 นาย สุวิทย์ สวัสด์ิรักษา
01001555 นางสาว เบญจรงค์ ทองนุช
01001556 ว่าท่ีร้อยตรี มงคล ภูวิเลิศ
01001557 นาย ณัชธนพล  สิงห์สาธร
01001558 นางสาว นาฏภุชงค์ กรมแขวง
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ช่ือ - สกุล 

01001559 นางสาว กนกพร เตวะสุข
01001560 นาย อรรจน์กริช นิธิศพลค ามาก
01001561 นางสาว วันทนีย์ สายทอง
01001562 นางสาว ศิริรัตน์ ศาลางาม
01001563 นางสาว นัฐกานต์ ค ามุลคร
01001564 นางสาว ณิชชารีย์ สุทธิพงษ์วรโชติ
01001565 นางสาว วิจิตรา พิมพ์สา
01001566 นางสาว จิราวรรณ แถลงไข
01001567 นางสาว ธัญลักษณ์ อู่ทองมาก
01001568 นางสาว นริศรา คล้ายสายธารา
01001569 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณมุข
01001570 นางสาว เกษมณี การะเกษ
01001571 นางสาว สุนิสา วิระสุข
01001572 นางสาว น้ าฝน ศรีโคตร
01001573 นางสาว วราภรณ์ สุขเกตุ
01001574 นางสาว ทิพเกษร แทนหลาบ
01001575 นางสาว ปราญกมล ติณรัตน์
01001576 นางสาว ชุติมน แฝงพงษ์
01001577 นาย พงษ์สุริยา สืบสิงห์
01001578 นาย สรวิศ จอมแก้ว
01001579 นาย สานิต วงป่ิน
01001580 นางสาว นรินรัตน์ เสือโฮก
01001581 นางสาว ทัตพร ง้ิวลาย
01001582 นางสาว หยดพร เจริญศิริ
01001583 นางสาว อาภัสรา จันทานิตย์
01001584 นางสาว ศุทธินี ศรีขาว
01001585 นางสาว จิรัชญา จันทะภา
01001586 นาย วรภัทร รักวุ่น
01001587 นางสาว ศิริณัชกมล วงษ์พานิช
01001588 นางสาว ชวพร วรินทรเวช
01001589 นาง แสงเพ็ญนภา สุขสวัสด์ิ
01001590 นางสาว มลฤดี สมนึก
01001591 นางสาว กาญจนาพร ศรีหมอน
01001592 นาย วิญญู ศิริ
01001593 นางสาว นรารัตน์ ปวงกันทะ
01001594 นาย อนกูล พุทหอม
01001595 นางสาว ปาริฉัตร อยู่พิทักษ์
01001596 นางสาว วิลาวัลย์ โตนชัยภูมิ
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เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001597 นางสาว ศุภิสรา ศรีภูมิ
01001598 นาย พีรพล บรรพตา
01001599 นางสาว จุฑามาศ ก๋าวงค์
01001600 นาย เรวัฒน์ บุตรหนองเเสง
01001601 นาย สืบศักด์ิ โสไกสี
01001602 นาย กฤติญา แก้วใหม่
01001603 นางสาว ชุติมา การุญ
01001604 นาย ชาญยุทธนา ม่วงโมรา
01001605 นางสาว ณิชกานต์ นารีบุตร
01001606 นางสาว ธนมาศ มากสกุล
01001607 นางสาว พิชญาภา นนทะศิริ
01001608 นาย กันตภณ ไชยคาม
01001609 นาย อัลอฟิส อนายาตุลา
01001610 นางสาว สุภาวินี มีวงศ์
01001611 นางสาว ศศิธร หวานสนิท
01001612 นาย พฤทธ์ิ อัครเวชพงศ์
01001613 นางสาว จิตรตรี พุ่มทอง
01001614 นางสาว จิตสุดา มะลินทา
01001615 นางสาว อรนุช อุ่นอบ
01001616 นาย ปฏิพัทธ์ ศรีใส
01001617 นางสาว รัตนาพร คงโคกแฝก
01001618 นางสาว ภาสินี ศรีวิชัย
01001619 นาย สุวิทย์ ล าพุทธา
01001620 นางสาว พราวภิราษ สมเพชร
01001621 นาย เกียรติศักด์ิ ไชยลังกา
01001622 นาย วรสิทธิสิน หงษ์ทอง
01001623 นาย ศรัณย์ กรังพานิช
01001624 นางสาว สุรางคนา อินตะเสนา
01001625 นางสาว กนกวรรณ ชูเพชร
01001626 นางสาว กนกพร อ้อยทอง
01001627 นางสาว ธัญญารินทร์ ศรีจ านงค์
01001628 นางสาว อริสรา ไชยสาร
01001629 นางสาว ประสิตา สุวรรณ์
01001630 นาย ไกรวิชญ์ วิไชยยา
01001631 นาย ชิษณุพงศ์ ตินตะชาติ
01001632 นางสาว พนิดา สุกใส
01001633 นางสาว ธนาภรณ์ เปียทนงค์
01001634 นาย สิทธิพล ทองเลิศ
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1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001635 นางสาว ชนันธร แก้วจ าปา
01001636 นางสาว ณิชารีย์ สิทธิพงศ์
01001637 นางสาว ฉัตรฤดี มณีก้อน
01001638 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ พงษ์พิมาย
01001639 นางสาว นันทิชา วงศ์วิเศษ
01001640 นางสาว สรัลนุช ค ามงคุณ
01001641 นางสาว รุจิกาญจน์ สุนันต๊ะ
01001642 นางสาว อัสม๊ะ นิโซะ
01001643 นาย มูอาเซ็น สะนิ
01001644 นาย สิทธิศักด์ิ เอียดนุ้ย
01001645 นาย ฤทธิชัย ส าราญสุข
01001646 นางสาว ธัญจิรา คงแก้ว
01001647 นางสาว ชัญญานุช นันทิพัฒน์วงศ์
01001648 นางสาว วริยา นิลวรรณ์
01001649 นางสาว ศิริพร เกิดทรัพย์
01001650 นาย กฤษดา สมิตนันท์
01001651 นางสาว นัฎฐา อินหอม
01001652 นาย ชัชชัย สุขยวง
01001653 นาย กิจเกษม อินทร์ชัยศรี
01001654 นางสาว ศิริพร ชูวงศ์วาลย์
01001655 นางสาว สมาพร บุญช่วย
01001656 นางสาว กฤษณา ชุมภูจันทร์
01001657 นาย พัทธพล ทิมอ่ า
01001658 นางสาว ดลนภา ฉลาดแหลม
01001659 นาง อารียา พันธ์ชมภู
01001660 นาย ออธา ศรีพิทักษ์
01001661 นางสาว ปริญญาลักษณ์ นาโคนามะ
01001662 นาย วรุต โพธิบัลลังค์
01001663 นาย ชัยมงคล ศรีบุรินทร์
01001664 นาย ประกาศิต ยมรัตน์
01001665 นางสาว เจนจิรา แก้วบาง
01001666 นางสาว ชัชฎาวรรณ เปล่งแสง
01001667 นางสาว กวิสรา รัตนธรรมธาดา
01001668 นางสาว เพ็ญนภา มณีมัย
01001669 นางสาว มัทนา ขอนโพธ์ิ
01001670 นางสาว ศุภเกศ แย้มเจริญ
01001671 นางสาว สุภิษา ณิศชัญญา
01001672 นางสาว อาทิตติยา ปราณี
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เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001673 นางสาว วัตถาภรณ์ คะชา
01001674 นางสาว ชุติมา เกิดจันทร์ตรง
01001675 นางสาว สุวนันท์ อุยสุย
01001676 นาย อีรฟัน อูมา
01001677 นางสาว ชิดชนก รัตนสุภา
01001678 นางสาว เรวดี มะแซ
01001679 นางสาว สิริยา สุขประสงค์
01001680 นางสาว อังคณา แซ่เตียว
01001681 นางสาว กัญญาภัค พงค์สวัสด์ิ
01001682 นางสาว ชุติมา เปล่งแสง
01001683 นางสาว กมลทิพย์ ระวิงทอง
01001684 นาย ศุภชัย นพพิบูลย์
01001685 นางสาว รัศนีกรณ์ อุ่นวิเศษ
01001686 นางสาว วิราพร เผือกพันธ์
01001687 นาย ณัฐกิตต์ิ สัญญกมล
01001688 นางสาว ขนิษฐา ใต้สันเทียะ
01001689 นางสาว นิศาชล รักภักดี
01001690 นางสาว นารีรัตน์ น้อยสร้าง
01001691 นาย อุทัย ศักดา
01001692 นาย พลรวี หาญยุทธ
01001693 นางสาว วรรณวิภา วิชาติ
01001694 นางสาว ศุภลักษณ์ จินดาน้อย
01001695 นาย ณัฐพงษ์ วิภาสายชล
01001696 นางสาว จิณณ์ณัฐินี บุญชู
01001697 นางสาว สุพิชา ศรีเดียว
01001698 นางสาว พัชรินทร์ บุญสูง
01001699 นางสาว ลภัสกร จังเกตุทอง
01001700 นาย อภิสิทธ์ิ แก้วเก็บ
01001701 นางสาว สาธิดา อินทการ
01001702 นางสาว นฤกาญจน์ โคระรัตน์
01001703 นางสาว ภัทลดา วิรุณกาญจน์
01001704 นางสาว พิชญาภา นนทวิลาศ
01001705 นางสาว อุษณีย์ คิดสม
01001706 นาย ณัฐธีร์ ทรงเกียรติวัฒน์
01001707 นางสาว นิรันตรี ศรีวันดี
01001708 นางสาว รัตนากร สังฆรักษ์
01001709 นางสาว นัท คมกริช
01001710 นางสาว สาธิดา คงร่วง
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เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001711 นาย พัทธดนย์ ธานา
01001712 นางสาว สุพิชาภรณ์ โตมา
01001713 นางสาว สิรีรัศม์ิ เบญจศุภาพงศ์
01001714 นางสาว สุภาพร แย้มกล่ิน
01001715 นางสาว อารีลักษณ์ จันดาวงษ์
01001716 นางสาว ปรมาพร กุจะพันธ์
01001717 นางสาว อุมาพร ยินดีฉาย
01001718 นางสาว สุจิตรา ศรีด้วง
01001719 นางสาว ศศิวิมล ตาค า
01001720 นางสาว ณัฐนันท์ ศุขเขษม
01001721 นางสาว กิตติยา สว่างเพชร
01001722 นางสาว กฤษณี เพ็ชรโต
01001723 นางสาว พนิดา ทองเล็ก
01001724 นาย อารอฟัต ดอเล๊าะ
01001725 นางสาว ซูไรณี หะมะ
01001726 นางสาว พรชิตา ขจรเนติยุทธ
01001727 นางสาว ณัฏฐกานต์ ค าชัย
01001728 นาย ฐิติพงศ์ วัฒนพายัพกุล
01001729 นางสาว อุไรพรรณ์ ฤกษ์โสธร
01001730 นางสาว เจนจิรา คอนมะลา
01001731 นางสาว ปวีณา แน่นกระโทก
01001732 นางสาว เฌอมาณัฎฐ์ ศรีวงค์ชัย
01001733 นาย อุ้มบุญ ต้ังบุณยเกียรติ
01001734 นาย รัชพล พันธ์ข า
01001735 นางสาว ลดาวดี สุดสาร
01001736 นางสาว ทิพานัน จันทร์แก้ว
01001737 นางสาว ณัฐภรณ์ สุขนุ่น
01001738 นางสาว ธนาภรณ์ สุรภีสัก
01001739 นาย นัสรี เจะหะ
01001740 นางสาว วรรณมาศ ทิพวัลย์
01001741 นางสาว พรนภา ศรีเลิศ
01001742 นาย ยอดชาย เทพสุวรรณ์
01001743 นางสาว อมิตา ภักดี
01001744 นาย อนุรักษ์ อิทธิสิริศักด์ิ
01001745 นางสาว พารวย อภิรักษ์วนาลี
01001746 นาย ธีรเดช ทะนิน
01001747 นาย ศรัณยู รัตนามหัทธนะ
01001748 นาย สุพจน์ จันแดง

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
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เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001749 นาย กฤติธี ปัญญา
01001750 นางสาว อรนลิน ศรีสุขใส
01001751 นางสาว นพรัตน์ พยัคฆ์วงศ์
01001752 นาย ธีร มะลิวัลย์
01001753 นาย นันท์ทัต พ่ึงบุญ ณ อยุธยา
01001754 นาย ภาณุวัฒน์ รัตนบุรี
01001755 นางสาว หทัยกาญ วัฒนา
01001756 นางสาว ศุภิชยานันท์ ผิวหอม
01001757 นางสาว มาริษา ศิริสิมะ
01001758 นางสาว ณัฐชยา ฉัตรหลวง
01001759 นางสาว ฝนทิพย์ ปิยชาติธิติกุล
01001760 นางสาว ปิยะพร ผลจันทร์
01001761 นาย อภิวัฒน์ แป้นดวง
01001762 นางสาว ชนากานต์ เสริมสุข
01001763 นางสาว ธันวรัตน์ จ าปาเงิน
01001764 นางสาว มุทิตา ยุทธไกร
01001765 นางสาว เมวิกา สุขเน
01001766 นาย ภัคกร กิจนอกพุดซา
01001767 นางสาว ณัฐวดี นองทรัพย์
01001768 นาย ดุสิต ผลัดร่ืน
01001769 นางสาว แสงแข จันทวี
01001770 นางสาว น้ าทิพย์ พรมภักด์ิ
01001771 นางสาว อาริญา บุญลอด
01001772 นาย นพดล แสงจ านงค์
01001773 นางสาว พณิชา อรุณโชติ
01001774 นางสาว จิตจุฑา สุนทรธรรม
01001775 นาย นูหรน เล่งกูล
01001776 นาย นาวิน หมีเม่น
01001777 นางสาว ศศิวิมล สุรวิทย์
01001778 นาย พีรณัฐ ไชยหล่อ
01001779 นางสาว นิทากร นิละพันธ์
01001780 นาย นันทวัตร บุญสุวรรณ
01001781 นางสาว กรณ์พัสวี อินทวงศ์
01001782 นางสาว อนุศรา สุโพธ์ิ
01001783 นาย ฮ.ตรีสิทธ์ิ จันทสาโร
01001784 นางสาว ปณชล ชัยวงค์
01001785 นางสาว ชลิตา เมืองซ้าย
01001786 นางสาว วารินทร์ กุลกิล
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เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001787 นางสาว ชนาภา สุทธิแป้น
01001788 นาย นัทธพงศ์ เข็มเพ็ชร
01001789 นางสาว ลัดดาวรรณ์ วรนาม
01001790 นาย อภิชัย อินทรีย์
01001791 นางสาว ชุติมา รัตนมาลา
01001792 นางสาว สุปรียา คงรอด
01001793 นางสาว วรรณิกา วงษ์เนตร
01001794 นางสาว กาญจนา วงษ์เนตร
01001795 นาย ณัฐดนัย สุขสถิตย์
01001796 นางสาว วีรยาภรณ์ ฤทธิโชติ
01001797 นางสาว รุ่งฤดี ศรีวะสุทธ์ิ
01001798 นางสาว ปัณณมร สังข์วงศ์
01001799 นาย เอกเทพ แปะเท่ียว
01001800 นาย วุฒิชัย มาน้อย
01001801 นางสาว เกศกนก แกล้วกล้า
01001802 นางสาว พรพนา พลสิทธ์ิ
01001803 นางสาว สุชานันท์ วังจ านงค์
01001804 นางสาว อรอนงค์ เกล้ียงมี
01001805 นางสาว พรลภัส เลิศศักด์ิวานิช
01001806 นางสาว ภัทรียา ทับไทร
01001807 นางสาว สุชานันท์ พลโลก
01001808 นางสาว มานิตา ภู่มี
01001809 นาย วันปภัส ดรชัย
01001810 นางสาว สิริวรรณ ศรีไหม
01001811 นาย วรพล วัฒนวงศ์พฤกษ์
01001812 นางสาว พจนิชา แก้วพิจิตร
01001813 นางสาว เยาวลักษณ์ ขูลี
01001814 นางสาว กมลวรรณ พันธ์ุพฤกษ์
01001815 นาย กิตติศักด์ิ ภู่เจนจบ
01001816 นาย มณฑล โมฆรัตน์
01001817 นางสาว ณัฐชยา ตะเภาน้อย
01001818 นางสาว สุรี มโนมัย
01001819 นางสาว จิรารัตน์ ฐานไชยชู
01001820 นางสาว สุนิสา ปล้องไหม
01001821 นางสาว สรัญญา สายเทพ
01001822 นางสาว ธมตวรรณ พาดี
01001823 นางสาว ชยาภรณ์ ถนัดรบ
01001824 นางสาว อรนุช ทมไพร
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เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001825 นางสาว อาภาพร ศิริเพชร
01001826 นางสาว ธัญญ์นรี ราชโยธี
01001827 นางสาว ดารินี เหล่าเขตกิจ
01001828 นางสาว ทศพร สุทธไชย
01001829 นางสาว ชนัชชิญา หัตถประดิษฐ์
01001830 นางสาว ทิพย์นรี หมัดเห
01001831 นาย ธนวุฒิ ค าปาเครือ
01001832 นางสาว พิชญทัฬห์ พุ่มโพธ์ิทอง
01001833 นางสาว ฐิตาพร อ่อนตวงศ์
01001834 นางสาว พูนสุข ประทีปก้องเจริญ
01001835 นางสาว พิกุล สมรูป
01001836 นาย อภิธัช ชัยวิชู
01001837 นางสาว ชญาภา รัตติยันต์
01001838 นางสาว นิศานาถ สุคนธมาน
01001839 นางสาว พิชามญช์ุ ทัดเปรม
01001840 นางสาว กนกศิลป์ ยะสืบ
01001841 นางสาว กวิสรา สุนทรโอวาท
01001842 นางสาว อภิญญา แพงชาติ
01001843 นาย ศิรวิชญ์ เก้าเอ้ียน
01001844 นางสาว สุภัทรา สีหะไชย
01001845 นางสาว สุปรียา สระโสม
01001846 นางสาว ปฏิมากรณ์ ต้ิวสุวรรณบวร
01001847 นางสาว อัญชลี จ าเริญรักษา
01001848 นางสาว ณัฐนรี ใจด ารงค์
01001849 นางสาว นันทิดา พิลาคุณ
01001850 นางสาว ปรีชญา จันทร
01001851 นางสาว อัญชณา จริยา
01001852 นาย ธนานัช เกตุแก้ว
01001853 นางสาว จันทร์นุภา จักรหน่ึง
01001854 นางสาว ชรารัตน์ รอดจากทุกข์
01001855 นางสาว สงวนลักษณ์ รอดจากทุกข์
01001856 นาย ยงยุทธ์ แก้วอัมพร
01001857 นางสาว จิราทร นามพิชัย
01001858 นางสาว กฤษฎาภรณ์ ศุภบูรณ์
01001859 นางสาว สุภลักษณ์ เต๊ียะเพชรดี
01001860 นางสาว ธนะรัศมี ศิลาเรืองนนท์
01001861 นาย ณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์
01001862 นางสาว เอมอร สมเพ็ชร์
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01001863 นาย ถนอมพงศ์ อ้ึงประเสริฐ
01001864 นางสาว ธนิดา กาญจนไชย
01001865 นางสาว วรางคณา เล็กใหญ่
01001866 นาย วัชราวุฒิ สายบุตร
01001867 นางสาว สมสิริ ตวงทรัพย์ถาวร
01001868 นาย ธัญภณกฤษ เหลาพรม
01001869 นางสาว ศิริภักด์ิ สีคะปัสสะ
01001870 นางสาว สุทัตตา ศิริไทย
01001871 นางสาว ธนวรรณ มากเทพวงษ์
01001872 นาย วงศกร เนียมทอง
01001873 นาง ณชญาดา บุญลือ
01001874 นาย นพณัฐ เอียดนุช
01001875 นาย เอกภพ พิสุทธินันท์ชัย
01001876 นางสาว วิภารัตน์ อัมพะวัน
01001877 นางสาว พนิตา ชลชวลิต
01001878 นางสาว กวินทรา สุขเกษม
01001879 นาย พฤกษา จึงประดิษฐ์
01001880 นางสาว ลดาวัลย์ บัวสนิท
01001881 นาย อิทธิเดช ต่อเจริญ
01001882 นางสาว อุทร ศรีวิเชียร
01001883 นางสาว เกษศิรินทร์ ลาภปรากฏ
01001884 นางสาว เปรมฤทัย ยาเดาะ
01001885 นาย ชนะ กิตติกุลพันธ์
01001886 นาย ภาณุวัฒน์ พันธ์ุคุ้มเก่า
01001887 นาง บุญจรี อาการส
01001888 นาย คณิต แสงอลังการ
01001889 นางสาว นันทวัน บ ารุงสวัสด์ิ
01001890 นาย มานพ กูเป้ีย
01001891 นาย ริทธ์ิรวิชญ์ โพนชัยยา
01001892 นาย ภูวดล จันทร์ปาน
01001893 นาย จักรวรรด์ิ ทองนุ่น
01001894 นางสาว จิตสุภา เอ่ียมวิจารณ์
01001895 นาย ประเสริฐ แสงหัวช้าง
01001896 นางสาว กัลยกร แดงยวง
01001897 นาย ธนภัทร บัวเงิน
01001898 นาย ชัยวัฒน์ โพธิปฐมวัฒน์
01001899 นางสาว อรวรรณ ซ้อนศรี
01001900 นาย วิชานันต์ โนชัยวงค์
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01001901 นางสาว ยศวดี ซ้อนศรี
01001902 นางสาว กัญฏณัฐ ปรางทอง
01001903 นาย ณัฐนันท์ วงศ์ศิลากิจ
01001904 นาย ภาณุพงษ์ มาประเสริฐ
01001905 นาย พลเดช จีนชูแก้ว
01001906 นางสาว ธิดาพร ดอกบัว
01001907 นาย น าชัย จ าปาสี
01001908 นางสาว พิมภรณ์ มีคุณ
01001909 นาย สุพจน์ จันทร์นอก
01001910 นางสาว อมีนา เกษตรกาลาม์
01001911 นางสาว ดลฤดี ป่ินทอง
01001912 นางสาว ธิดาพร จันทร์ส่อง
01001913 นางสาว สุชาดา แก้วนวล
01001914 นางสาว สุภัทตรา ภูโคก
01001915 นาย กันต์พงษ์ พงศ์ภัทรวิเศษ
01001916 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองเน้ืองาม
01001917 นางสาว จิรนันท์ เกิดปาน
01001918 นางสาว รักษ์ณภัค พุททอง
01001919 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ นาคคล้าย
01001920 นาย ณัฐพล กิจการ
01001921 นาย วรวุฒิ หมีค า
01001922 นางสาว นัทธมน อินอ่อนกุล
01001923 นางสาว วิรันดา เศษรักษา
01001924 นางสาว วิลาวัลย์ พฤกษชาติ
01001925 นาย พิเชษฐ์ ปานงูเหลือม
01001926 นางสาว สาริดา ชูขาว
01001927 นางสาว จันทร์ทิวา แสงกุดเลาะ
01001928 นางสาว พนิดา จินาบุญ
01001929 นาย ธนากร ทับสุริย์
01001930 นางสาว ณฐมน ทวีรัตน์
01001931 นางสาว สุภาพร จินดารัศมี
01001932 นางสาว ธวัลหทัย เกิดแก้ว
01001933 นาย พรรณธานุพงศ์ มุ่งหมาย
01001934 นาย อริสมันต์ เจ๊ะอะ
01001935 นาย เกษมสัณต์ จันทร์สุวรรณ
01001936 นางสาว ฮาพีซ๊ะ รอฮิง
01001937 นางสาว ศิริพรรณ สิงห์ห่วง
01001938 นางสาว ซีรา นอ
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01001939 นาย เจนวิทย์ วสุกาญจนานนท์
01001940 นางสาว นูรฮาซีกีน บินเจะมุ
01001941 นางสาว ซูซานา เจ๊ะแม
01001942 นางสาว พิชญา สมสร้อย
01001943 นางสาว สมพรทิพ ยุทธพันธ์
01001944 นาย สราวุฒิ ใจคุ้มเก่า
01001945 นางสาว สริอร สัมพันธ์
01001946 นาย วงศธร จอมเลิศ
01001947 นางสาว เสาวนีย์ ป่าล่ันทม
01001948 นางสาว จุฬาลักษณ์ โคตะวิทย์
01001949 นางสาว ณิชมล เพชรเรือง
01001950 นาย ธีร์ธวัช วังบอน
01001951 นางสาว จริยา นวลก้ิม
01001952 นางสาว เสาวลักษณ์ เทียนส้ม
01001953 นางสาว สุพัตชาดา โพธิสาร
01001954 นางสาว ณัฐสินี ศิริทร
01001955 นางสาว ฐิตาพร แสวงผล
01001956 นางสาว ธาราธินี ติยะวลีย์
01001957 นางสาว ชลดา มากคงแก้ว
01001958 นางสาว จารุวรรณ ปอสูงเนิน
01001959 นางสาว จิตลัดดา พูลทอง
01001960 นางสาว วชิราภรณ์ ลูกอินทร์
01001961 นาย ธนพล สหทรัพย์ขันเงิน
01001962 นางสาว สุทธิดา ชูทับ
01001963 นาย อมรเทพ บุญล้อม
01001964 นางสาว มัณฑิตา ต่อชีวี
01001965 นางสาว เยาวลักษณ์ ขุนล่ า
01001966 นางสาว ปาริชาต โนนไธสงค์
01001967 นางสาว เบญจิรญาณ์ บุญพัฒน์สิริกุล
01001968 นางสาว วนัชพร คงเเก้ว
01001969 นาย ภูริพันธ์ บุญน่วม
01001970 นาย นนทวัฒน์ นาควังไทร
01001971 นางสาว ปิยะฉัตร ไพจิตจินดา
01001972 นางสาว รังสิมา ผ่องผิว
01001973 นาย เทพพิทักษ์ นวลศรี
01001974 นางสาว นภัสสร เลาหพรชัยพันธ์
01001975 นางสาว สุดารัตน์ อ่ิมเขจร
01001976 นาย จักรภัทร เจริญพร

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
1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01001977 นางสาว วานิสา มหาวงศ์
01001978 นางสาว ภัชดา ภูศรี
01001979 นางสาว ธนิกาญจน์ พูลวิวัฒนา
01001980 นางสาว สิริวิมล สิงห์บัว
01001981 นาย นฤเบศร์ บรรเทาวงษ์
01001982 นางสาว สุภาพร ใจจันทร์
01001983 นางสาว พิชญาพรรณ วงศ์สุวรรณ์
01001984 นางสาว อัญชนา เทพวงค์
01001985 นางสาว นันท์ชพร ทองสิทธ์ิ
01001986 นาย ธเนศ อินทร์คุ้มวงษ์
01001987 นางสาว จันทิมา หาประทุม
01001988 นางสาว จิรากร กันปี
01001989 นางสาว วนิดา เมฆหมอก
01001990 นางสาว ดนุนุช อินรุณ
01001991 นางสาว พิมพ์ชนก ลาดหนองขุ่น
01001992 นางสาว นิภาพร ณะเสือ
01001993 นางสาว รมย์รวินท์ นวลแขว่ง
01001994 นางสาว มัลลิกา อู่อรุณ
01001995 นาย ปริวัติ วีระชาติ
01001996 นางสาว จารุวรรณ หาโคตร
01001997 นางสาว มัลลิกา นุ้ยเส้ง
01001998 นางสาว ปริยาภัทร งานดี
01001999 นาย สุธีพร คิดถาง
01002000 นางสาว วรัญญา ย้ิมประเสริฐ
01002001 นางสาว อาทิตยา พิมพรัตน์
01002002 นางสาว อมรรัตน์ จันทร
01002003 นางสาว ณัฐพร อินไข
01002004 นางสาว กนกพร ปัญญานิล
01002005 นาย สิทธิปกรณ์ สิทธิโชติเดชาสกุล
01002006 นาย วรทัตต์ มณีนพรัตน์
01002007 นางสาว ภัทรพร เกตุลักษณ์
01002008 นางสาว กุลนันทน์ จันทวงศ์
01002009 นางสาว ศศิธร สกุลไทย
01002010 นางสาว พิมพ์วิภา ชูสุวรรณ
01002011 นาย พงษ์พัฒน์ ศรีประเสริฐ
01002012 นางสาว กมลศรี หลอมนาค
01002013 นางสาว จินตนา สิมเจริญ
01002014 นางสาว กัญญาณัฐ สายไพสงค์
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01002015 นาย ปฏิภาณ อุดมกิตติโสภณ
01002016 นางสาว นาถยา กองสุข
01002017 นางสาว เพ็ญกวิน รักค า
01002018 นาย ไพสิทธ์ิ ใหมหมาด
01002019 นางสาว นฤวดี แก้วอ าไพ
01002020 นาย อรรถชัย แย้มชัย
01002021 นางสาว พรภูรินท์ เทศงามถ้วน
01002022 นางสาว อรญา พงษ์พันธ์
01002023 นาย ปราโมทย์ โสภาพันธรัตน์
01002024 นาย พีรดนย์ เด่ียวไธสง
01002025 นางสาว มนพร ทวีการไถ
01002026 นางสาว สุรีรัตน์ จ๋ิวแหยม
01002027 นางสาว นงนภัส พรมคุณ
01002028 นางสาว มาชิตา อินสด
01002029 นาย ภาณุวิชญ์ สรรเสริญ
01002030 นาย มงคลลักษ์ วงษ์ศรีมี
01002031 นางสาว อริสรา อัตเจตะนะ
01002032 นางสาว ศรสวรรค์ บุญญะ
01002033 นางสาว เนตรนภา รักด้วง
01002034 นางสาว เนตรนพิศ โครตประทุม
01002035 นางสาว นวรัตน์ นวนสว่าง
01002036 นางสาว กัญญรัตต์ งามพร้ิง
01002037 นางสาว เกศวลี คร้ามสมอ
01002038 นางสาว พรปรียา ประเวระไพร
01002039 นางสาว ญาณิษา สายหมี
01002040 นางสาว ธัญวรัตม์ ช่วยชาติ
01002041 นาย ชนกนันท์ หยาดตะคุ
01002042 นางสาว กนกวรรณ สุโมตะยะกูล
01002043 นางสาว ปรานทิพย์ พาทองค า
01002044 นางสาว ภาวรินทร์ ประเสริฐศรี
01002045 นางสาว ณัฐริกา เดชเดชะสุนันท์
01002046 นางสาว นิภาธร เทพทอง
01002047 นางสาว พรรษ์ชยา แตงอ่อน
01002048 นาย เทวฤทธ์ิ พรหมแสง
01002049 นางสาว สุรัญชนา ครุธเกตุ
01002050 นางสาว กนกชล กิจวิบูลย์
01002051 นางสาว ภานิชา คันชิต
01002052 นางสาว สุนิสา ทองเอียบ
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01002053 นางสาว วนัสนันทน์ โพธ์ิเพชร
01002054 นางสาว กุลภัสสรณ์ ภัทรภูริตานนท์
01002055 นางสาว นิภาพร ส่งสุข
01002056 นางสาว วริศรา ทะพรมมิน
01002057 นาย ธาดา รัตนโอฬารกุล
01002058 นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค
01002059 นางสาว นภัค วงค์หอค า
01002060 นางสาว สุนิมล ล าภาษี
01002061 นางสาว หฤทัย ค าเจริญ
01002062 นางสาว รัชนีกร มาให้พร้อม
01002063 นางสาว อุรุชา เครือสุวรรณ
01002064 นาย จารุวัฒน์ พรหมจิตต์
01002065 นาย พีรทัด อินจ าปา
01002066 นาย จิรโรจน์ คิดงาม
01002067 นางสาว ศลิตา ซุ่ยกล่ัน
01002068 นางสาว ศลิษา ซุ่ยกล่ัน
01002069 นาย ชวกร จึงสมาน
01002070 นาย นรา ขอบบัวคล่ี
01002071 นางสาว สุทิวดี สมปา
01002072 นาย ปฐวี ปัญญาทอง
01002073 นางสาว ธนพร พูลพัฒน์
01002074 นางสาว รัตติยาพร จันทร์ดวง
01002075 นาย ณัฐวุฒิ ศรีวิชัย
01002076 นางสาว ฉัตรสุดา กองทุน
01002077 นาย ธนกร ธาราธิกูล
01002078 นางสาว ศศิวิมล ตลับนิล
01002079 นางสาว วรารัตน์ สุคันโธวงศ์
01002080 นางสาว อารียา อ่างทอง
01002081 นางสาว เสาวนีย์ คีรีธรรม
01002082 นางสาว ภัทรานิษฐ์ แดงแป้น
01002083 นาย นิรวิทธ์ เก้าเอ้ียน
01002084 นางสาว อุทัยวรรณ แสนทวีสุข
01002085 นางสาว พัณภัช สุขวงษ์
01002086 นางสาว ภัทรวรินทร์ สิงห์อ้น
01002087 นางสาว พัทธนันท์ ประทุมธา
01002088 นาย ภคพล ยาเขียว
01002089 นางสาว เทวิกา อหิงสะโร
01002090 นางสาว ชุติกานต์ สกุลนคร
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01002091 นางสาว อรญา พวงมาลัย
01002092 นางสาว ญ.ปิยาพัชร์ นพภาษี
01002093 นางสาว สุชานุช ญาณะ
01002094 นางสาว พิมพ์พิศา แสงนูญ
01002095 นาย กฤศณัฏฐ์ หลักชุม
01002096 นางสาว นภาพร บังทอง
01002097 นางสาว กัณณ์วรา เพียรดี
01002098 นางสาว สายใจ วงค์ทอง
01002099 นางสาว วราภรณ์ เนตรแสง
01002100 นางสาว กัญชพร ราชสงฆ์
01002101 นางสาว สุพนิต กัลวิชา
01002102 นาย อภิเดช พิเนตรเสถียร
01002103 นางสาว ราชภัทร ไพศาลธรรม
01002104 นาย บุคอรีย์ เจะกา
01002105 นางสาว นภสร ปิติญาณ
01002106 นาย เขตสุวรรณ รัศมี
01002107 นางสาว ธนิดา พานสายตา
01002108 นางสาว สุกัญญา รอดกล่อม
01002109 นางสาว กันทรากร เนตรแสง
01002110 นางสาว ผจงจิตต์ ประทุมวงค์
01002111 นาง ณัฐกฤตา รัตนวงศ์
01002112 นางสาว เนบิวลา สงเสือ
01002113 นาย ธนาพล มันธุภา
01002114 นาย ธีรดนย์ แก้วแท้
01002115 นาย มนตรี ประสี
01002116 นาย วจพัฒน์ โกสลานนท์
01002117 นางสาว พรทิพย์ บุญตระกูล
01002118 นางสาว เพชรรัตน์ ชัดเจน
01002119 นางสาว ปนัดดา พรหมโคตร
01002120 นางสาว ธนาภรณ์ ใจผ่อง
01002121 นางสาว วิยะดา พันธรักษ์
01002122 นาย อัษฎาวุธ มณีชัย
01002123 นางสาว อันตรา พิมพา
01002124 นางสาว ศศิธร สมอเม็ด
01002125 นางสาว วันวิสา บุสดี
01002126 นางสาว ปนัดดา ศรีธรรมา
01002127 นางสาว ธัญมาศ หล่อเรืองศิลป์
01002128 นาย สิทธิชัย สมเสร็จ
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01002129 นางสาว บุษกร พฤกษารัตน์
01002130 นางสาว บุศรา ปลาอ่อน
01002131 นางสาว สิรินทร์ทิพย์ บุญชัยวงค์
01002132 นางสาว อรสา หงษ์ทอง
01002133 นางสาว นุจรัตน์ ธงภักด์ิ
01002134 นางสาว ลลนา ฝากฟ้าดิน
01002135 นางสาว พัชรีภรณ์ ตันติเอกรัตน์
01002136 นางสาว กนกพรรณ โนจิตร
01002137 นาย สิริชัย หาญชนะ
01002138 นางสาว สุมิตรา ทองธรรมรัตน์
01002139 นางสาว สุภาวดี ยีอาร์
01002140 นางสาว อภิษฐา ยอดย่ิง
01002141 นางสาว สรัญญา จิตรจง
01002142 นาย กฤษดา เช้ือค าฮด
01002143 นาย วีระศักด์ิ ศรีลา
01002144 นางสาว ศิริกานต์ อ่ินมะโน
01002145 นาย ธนกร อินเขียว
01002146 นางสาว สุกัญญา นิลวงศ์
01002147 นางสาว วิภาวดี ศุภรัตน์
01002148 นางสาว ประภาพร จ าปานิล
01002149 นางสาว รัตนาพร ไชยพรม
01002150 นางสาว ปรารถนา เฟ่ืองฟูนุวัฒน์
01002151 นางสาว ธนัญญา สารพัฒน์
01002152 นาย วรวุฒิ เครือแก้ว
01002153 นางสาว นิรามัย ธานีหงษ์
01002154 นางสาว กมลวรรณ เสาวรานนท์
01002155 นางสาว งามสิรี สีหะวงษ์
01002156 นางสาว พนิดา พุทธรัตน์รักษา
01002157 นางสาว กนกพรรณ แสงมณี
01002158 นาย อนุสรณ์ จันทร์แก้ว
01002159 นางสาว ธนิฏฐา ภู่ประเสริฐ
01002160 นาย คณิษสรณ์ จิตธนานันต์ชัย
01002161 ว่าท่ีร.ต.หญิง อริสา ช่วยธรรม
01002162 นางสาว จิรัฐิกาล มีบุญ
01002163 นาย นราธิปพงษ์ ศรีซุย
01002164 นางสาว ฐาติกา หงษ์อร่าม
01002165 นางสาว พิมพ์กมล เทศนอก
01002166 นางสาว สุนิตา โอณาวัฒน์
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01002167 นาย มนัสชัย ส่งศรี
01002168 นางสาว สิริลักษณ์ ดวงก้งแสน
01002169 นางสาว จิรัชญาภรณ์ สาสิม
01002170 นาย ประชา เมินหา
01002171 นางสาว มานิตา อินทรเลิศ
01002172 นาย นัทพงศ์ วงษ์ปาน
01002173 นางสาว เพชราภรณ์ เพชรท่ีวัง
01002174 นางสาว สิริสุดา สวนานนท์
01002175 นางสาว วศินี อินกอง
01002176 นาย ปฏิพล อุ่นหะวงค์
01002177 นางสาว ธิรดา วงเวียน
01002178 นางสาว จุฑามาศ เอ้ียนไธสง
01002179 นางสาว ภัทร์นฤน ดุลเจริญ
01002180 นาง นันทิกานต์ สอนอาจ
01002181 นางสาว ณัฐณิชา ธรรมกิรติ
01002182 นาย ชนาธิป เท่ียงผดุง
01002183 นางสาว เนตรทราย หาญนาแซง
01002184 นางสาว กรสรวง อุดมทศพรกุล
01002185 นางสาว พนมพร กองแก้ว
01002186 นาย กุลธร ขุขันธิน
01002187 นางสาว พิมพ์ศิริ ปิยาพรวัฒนกุล
01002188 นางสาว กุลจิรา ขุขันธิน
01002189 นางสาว ธัชทร พรมอ่อน
01002190 นาย สหรัฐ คล่องแคล่ว
01002191 นาย จักรพันธ์ุ โทวันนัง
01002192 นาย ณัฐวีร์ บวชไธสง
01002193 นางสาว ปณิดา ค าโสภา
01002194 นางสาว นัฐมล ราชซุยแสน
01002195 นางสาว พรพิชชา หงษ์ค าเมือง
01002196 นางสาว พรปวีณ์ หงษ์ค าเมือง
01002197 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์ชูกล่ิน
01002198 นางสาว ธนิดา สองเมือง
01002199 นางสาว กมลวรรณ เกล้ียงเกลา
01002200 นางสาว ศุภิสรา ตัณศิลา
01002201 นางสาว วราภรณ์ ปฏิสิขัง
01002202 นางสาว กัญญาพัชร อินทรพาณิชย์
01002203 นาย ธนกฤต อินทพัตร์
01002204 นางสาว อารีฟ๊ะ อูเซ็ง
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01002205 นางสาว ชลกนก กล่ินพยอม
01002206 นางสาว กาญจนาพร อาคะพงษ์
01002207 นางสาว ชนชนก เดชพัฒนสร
01002208 นางสาว ณภัค คล่ีสุนทร
01002209 นางสาว ศุภดา เพ็ชรมา
01002210 นางสาว กัญญาณัฐ ชัยชู
01002211 นางสาว กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
01002212 นางสาว สกุลกาญจน์ วงค์เทพ
01002213 นาย ศุภลักษณ์ แช่มบาง
01002214 นางสาว อภิญญา นรินทร์
01002215 นางสาว สุดารัตน แสนสุริวงค์
01002216 นาย กัษณ จินดาแก้ว
01002217 นาย อติกันต์ ดีสุวรรน์
01002218 นางสาว กฤติยา บุญป๋ัน
01002219 นาย พัฒนะ แก้วค ากอง
01002220 นางสาว วณัธชยา สุทธา
01002221 นางสาว กัญจน์อมล เกลือมีผล
01002222 นาย รชต เต็มใจ
01002223 นางสาว ลักษิกา อ้ิววังโส
01002224 นางสาว สุรีมาตย์ ทุมไมล์
01002225 นาย กฤษดา พุฒิสาร
01002226 นาย สุรฉัตร ระเวงวรรณ์
01002227 นางสาว สุทธาสิณีย์ กองทรัพย์
01002228 นาย ณัฏฐ์ภพ ยุทธชัยบดินทร์
01002229 นางสาว นฤสรณ์ เวทโอสถ
01002230 นาย ภคพล สังข์แสตม
01002231 นางสาว บุญสิตา พวงพวา
01002232 นางสาว รัตนาภร จ าปาทอง
01002233 นาย ธีรศักด์ิ เหมือนศรี
01002234 นาย สุกฤต เหมือนศรี
01002235 นางสาว สุทธิดา แก้ววิลัย
01002236 นางสาว อัสมา ภู่เกตุ
01002237 นางสาว ราตรี ทะบัว
01002238 นาย จิตพล ศุภมันตา
01002239 นางสาว โสภิดา ฉัตรเท่ียง
01002240 นางสาว อารยา วิชาโคตร
01002241 นางสาว อาทิตยา นามวงษ์
01002242 นางสาว นาลีซ่าห์ หมันหลี
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01002243 นางสาว ธัญชนก สัจจะนรพันธ์
01002244 นาย ธวัชชัย ไชยวงศ์
01002245 นาย สุริยา ลีแก้ว
01002246 นางสาว ยุธิดา ชายปรุ
01002247 นางสาว พันทิพย์ ด าทรัพย์
01002248 นางสาว ผกาวรรณ นาคพิมาย
01002249 นางสาว กัญญาลักษ์ นพพลกรัง
01002250 นางสาว คุณวรา บุญกิจ
01002251 นางสาว ศภานันท์ มงคลพันธ์
01002252 นางสาว ซาฮาร่าห์ สรรเพชุดา
01002253 นางสาว อภิรดี โคจ านงค์
01002254 นางสาว เมลิสสา แพงเพชร
01002255 นางสาว พรรณทิชา เหล่าสุวรรณ
01002256 นาย ศุภณัฐ นวลมังสอ
01002257 นางสาว อรณิชา บุณยมณี
01002258 นางสาว ยุสิรา อาด า
01002259 นางสาว ธารทิพย์ ทองนุ่น
01002260 นางสาว วิภาณี โต๊ะด า
01002261 นางสาว สุดารัตน์ เลิศล้ า
01002262 นางสาว สุภารัตน์ สน่ันทุ่ง
01002263 นางสาว ภิชญ์ชา ศิริมงคล
01002264 นางสาว ภัณฑิลา จินดาธนศาล
01002265 นางสาว ญาณิศา กึนพันธ์ุ
01002266 นางสาว พันธ์ุทิพย์ ชัยรัตน์
01002267 นาย กฤชนพัต คล้ายวงศ์
01002268 นางสาว รัตนาภรณ์ สิงห์แก้ว
01002269 นางสาว กมลวรรณ โพธ์ิมี
01002270 นางสาว กัญญาภา ศรสิทธิเดช
01002271 นางสาว ภาวิณี ส าเริง
01002272 นางสาว ไอยลดา เตชะสาย
01002273 นางสาว พัทรีญา สุพรรณกลาง
01002274 นางสาว อารยา เกียรติทรงพานิช
01002275 นาย ณัฐพล ไตรลักษณ์
01002276 นางสาว ปิยะพร สุทธิประภา
01002277 นาย นันทพงษ์ รักษาศรี
01002278 นางสาว พิมพกานต์ ประทุม
01002279 นางสาว สดใส มุเขวา
01002280 นาย พัฒนากร แจ่มนิลพิพัฒน์
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01002281 นางสาว ขนิษฐา ทิพย์โลหิต
01002282 นาย ชิษณุพงศ์ อินทรไพศาล
01002283 นางสาว กนกวรรณ ลาภคูณ
01002284 นางสาว ขวัญเรือน ไปแดน
01002285 นางสาว ฟาอีซะห์ เจ๊ะเต๊ะ
01002286 นาย ณรงค์ศักด์ิ รุ่งฟ้า
01002287 นาย มงคล สีหอม
01002288 นางสาว เศวิกา จันตะปะตุ
01002289 นาง นิภาพร ชาวสวน
01002290 นางสาว นพวรรณ ล าดวล
01002291 นางสาว จันธิมา กองอุดม
01002292 นางสาว ณัฐธิดา บัวทอง
01002293 นางสาว จุฑามาศ แสนภักดี
01002294 นางสาว ธนินทร ตันติบรรพกุล
01002295 นางสาว ธิดาดาว พลไตร
01002296 นางสาว ดาวารี สวาหลัง
01002297 นางสาว พิชชาภา ศิริพร
01002298 นางสาว สถาพร ม่วงทอง
01002299 นาย ปาลวัฒน์ อิสสอาด
01002300 นางสาว พรนภา นกเพชร
01002301 นางสาว อุบลรัตน์ อนุใจ
01002302 นางสาว กัลยา บุญมี
01002303 นางสาว ภัทร์วิภาวัณย์ อยู่ยืน
01002304 นางสาว นุศรา เนียมสูงเนิน
01002305 นางสาว ภัชภิชา ทับทะมาศ
01002306 นางสาว ศันสนีย์ เป็นสุข
01002307 นาย ณัชพล สุวรรณรัตน์
01002308 นางสาว ณิชกานต์ นันต๊ะ
01002309 นาย พรพิพัฒน์ ศรีบุญเรืองไชย
01002310 นาย ศิวกร พลธนกุลกิจ
01002311 นาย ตรีเทพ น้อยอยู่
01002312 นางสาว ประภัสสร อัมพะวะศิริ
01002313 นางสาว วิรันชิสา ช่างเหล็ก
01002314 นางสาว กนกพรรณ หาญกล้า
01002315 นางสาว ธัญญาพร สัญจร
01002316 นางสาว พรรณนิภา เพ็ชรศิริ
01002317 นาย สิทธิศักด์ิ หนูสม
01002318 นางสาว ณัฐฐินันท์ หม่ันดี
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01002319 นางสาว ศิริลักษณ์ รักษ์นุ้ย
01002320 นาย ธนพัฒน์ จันทะหงษ์
01002321 นางสาว ชนาภา กวาวสิบสาม
01002322 นาย ณัฐพล ทองทับ
01002323 นางสาว ผกาวรรณ พรหมลัทธ์ิ
01002324 นางสาว กมลชนก เรืองเสนา
01002325 นางสาว ชนิสรา เก้ือกูล
01002326 นางสาว ศุภิสรา วิเชียร
01002327 นาย ถิรฐา ตรีรัตนปริญญา
01002328 นาย วิริยะ เดชอุดม
01002329 นางสาว มรกต เหล็กดี
01002330 ว่าท่ี ร.ต. คมกฤษย์ เจนใจ
01002331 นางสาว นงพงา บุญรัตน์
01002332 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กุลิสรา โกลากุล
01002333 นางสาว ปภสร ซุ้นสุวรรณ
01002334 นางสาว จารุวรรณ ภูจ่าพล
01002335 นาย ณัฐนนท์ กุหลาบศรี
01002336 นางสาว มัชฌิมา เรืองโรจน์
01002337 นางสาว ศิรประภา นุ่นมีศรี
01002338 นางสาว พิมพิมล จันทร์ประเสริฐ
01002339 นาย ธฤต วสุนธรารัตน์
01002340 นางสาว อวัสดา เกษาพร
01002341 นางสาว สุวนันท์ นาคคล้าย
01002342 นางสาว อรรธิกา อยู่เอ่ียม
01002343 นางสาว ศุภารัตน์ ว่องไว
01002344 นางสาว สุนารี พ่ึงเพ้ิง
01002345 นาย เกียรติศักด์ิ ทับทิมศรี
01002346 นางสาว ภิเษกกาญจน์ ผลเรือง
01002347 นาย ประภวิษณ์ุ ยอดปรึกษา
01002348 นาย พนิชพล เย็นใจ
01002349 นางสาว ณัฐธิญา บัวเหมือน
01002350 นาย ณัฐพล โล่ห์สวัสด์ิ
01002351 นางสาว ธัญรดา รักธรรม
01002352 นางสาว อมรรัตน์ ธรรมสอน
01002353 นางสาว สุภจินต์ คงเหล่า
01002354 นาย สิทธิชัย แก้วเก็บ
01002355 นาย ฤทธิชัย บุญธรรม
01002356 นาย หฤหรรษ์ ทองสงฆ์
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01002357 นางสาว ศิริวรรณ งามพร้อม
01002358 นาย วัชระ ไพโรจน์
01002359 นาย วราวุฒิ กรรมทอน
01002360 นางสาว ศิริรัตน์ นาวาพัสดุ
01002361 นาย ธนดล คงขวัญ
01002362 นางสาว อนุสรา มาสวัสด์ิ
01002363 นางสาว ดวงลัดดา หยาเดวา
01002364 นางสาว กนกวรรณ เพ่ิมเกียรติขจร
01002365 นางสาว เกศวลี ฉิมมะณี
01002366 นางสาว ทิพย์อุบล พุฒสีแก้ว
01002367 นางสาว วันเพ็ญ กอโพธ์ิศรี
01002368 ว่าท่ีร้อยตรี กฤษดาวัฒน์ ทุมลา
01002369 นางสาว ดวงนภา จันดาผล
01002370 นางสาว นภิสรา พุ่มทอง
01002371 นางสาว นัจมีย์ ม่าเหล็ม
01002372 นางสาว วนิดา นามมัน
01002373 นาย เทียนชัย จากน่าน
01002374 นาย ภูริวัจน์ เทพประสิทธิผล
01002375 นางสาว พิมพ์วิภา กองเงิน
01002376 นาย อนุชา ทัพธานี
01002377 นาย กุลทรัพย์ พลกลาง
01002378 นางสาว อารยา ช้างวิไล
01002379 นางสาว จิราพร วัฒนะชาลี
01002380 นางสาว อัสรีนา อนันตกูล
01002381 นางสาว เนติมา ประพรมมา
01002382 นางสาว บุษยา พรมเทพ
01002383 นางสาว จิรายุ ขนันแข็ง
01002384 นางสาว วราภรณ์ แก่นย่ิง
01002385 นางสาว ปิยธิดา พรสยม
01002386 นาย มหัศจรรย์ เช้ือประทุม
01002387 นางสาว ปิยะวรรณ์ สุเมธสวัสด์ิ
01002388 นาย กีรติ กัญญาค า
01002389 นางสาว ณฤดี สุวรรณบ ารุง
01002390 นางสาว พัสตราภรณ์ มาเอียด
01002391 นาย ณัฐพงษ์ วรวิทย์ศรางกูร
01002392 นางสาว สุภาพร แก้วกอง
01002393 นางสาว ณภัทรจิรา ทองพรม
01002394 นาย ศักรินทร์ ชมช่ืน
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01002395 นางสาว ระวิวรรณ บ าเพ็ญกุล
01002396 นางสาว นันทิชา พ่ึงพวก
01002397 นางสาว ปัญจรัตน์ ถ้ าทอง
01002398 นาย ประสานมิตร โชติเมธาวัฒน์
01002399 นาย นัฐวุฒิ บิลหนู
01002400 นาย ภครจ พิศมัย
01002401 นางสาว ปารมี แซ่ตัน
01002402 นาย พลวัฒน์ การบรรจง
01002403 นาย ชิตพล สุวรรณพงษ์
01002404 นาย ภูมินันท์ ภูมี
01002405 นางสาว ชัชชญา วิทยา
01002406 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พธิตา เพ็งแจ้ง
01002407 นาย บัณฑิต ส้มทอง
01002408 นาย ปฏิภาณ ไพรวัลย์
01002409 นางสาว เพ็ญนภา ศักด์ิศรีวัฒนา
01002410 นางสาว ศุภิสรา อินทรักษา
01002411 นาย กฤษณะ ล้ิมเจริญ
01002412 นางสาว สุวิกา ทะสะวะดี
01002413 นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์ศักดา
01002414 นางสาว อารียา จันทร์เจริญ
01002415 นางสาว นันทนา ขุนวงษา
01002416 นางสาว วณิชชา ม่วงอยู่
01002417 นางสาว ธัญลักษณ์ คงช่วยสถิตย์
01002418 นาย สมชาย เนียมมณี
01002419 นาย ภาณุวัฒณ์ อ่อนฤทธ์ิ
01002420 นาย ภาณุวัฒน์ เกษทองรุ่งโรจน์
01002421 นาย โชต ต.วรพานิช
01002422 นางสาว ดวงใจ ยศฐา
01002423 นางสาว วรวลัญช์ เปาทอง
01002424 นางสาว สุพรรณี จิตวิขาม
01002425 นางสาว ศิริลักษณ์ ชูแก้ว
01002426 นางสาว อริสรา พรรณขาม
01002427 นาย ช านาญ คุมพวกมิตร
01002428 นางสาว ชุติกาญจน์ ศรีสว่าง
01002429 นาย กฤติวิทย์ ศรีธร
01002430 นางสาว ศุภพิชญ์ บุตรกระจ่าง
01002431 นางสาว อารีย์ ลิบุญมี
01002432 นางสาว ณัฐธิดา โล๊ะกาแก้ว
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01002433 นางสาว นิพาดา กันมาลัย
01002434 นางสาว ณัฐจิรา งามโพธ์ิแสง
01002435 นาย กิตตินันท์ พรหมมินทร์
01002436 นางสาว อลิษา อินตาหามแห
01002437 นาย โชคชัย โคพะทา
01002438 นางสาว ชลลดา ชูรัตน์
01002439 นางสาว คอรีเยาะ เตาะสาตู
01002440 นางสาว บงกชรัตน์ ภักดี
01002441 นาย ศุภวรรษ จิตต์สูงเนิน
01002442 นางสาว ชลรัตดา ดีวัน
01002443 นางสาว มาศสุภา สุขค าฟอง
01002444 นางสาว อนุชนาฏ มะแสน
01002445 นาย ธนากร ละอองเงิน
01002446 นางสาว ธมลวรรณ ชาญไชย
01002447 นาย สมใจ ฮดบุญเรือง
01002448 นาย นรินทร์ วุฒิ
01002449 นาย นนทวัฒน์ พิพัฒน์สุนทร
01002450 นางสาว จิรประภา ชาญไชย
01002451 นาย อิสมาแอล กูโน
01002452 นาย วุฒิชัย จันทิมา
01002453 นางสาว พนัชกร เชวงกูล
01002454 นางสาว เดือนนภา โพธ์ิค า
01002455 นางสาว ปภาดา ทรัพย์โฉม
01002456 นางสาว อรพรรณ โนนทนวงษ์
01002457 นางสาว สูไวบะห์ บือราแง
01002458 นางสาว รุสมีนี ลูดิง
01002459 นางสาว น้ าฝน วินัยธรรม
01002460 นางสาว รัตติกาล จันทร์สุขศรี
01002461 นาย วรุฒ โพระนก
01002462 นาย ชัยสิทธ์ิ ชิณวงศ์
01002463 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ หมุนชู
01002464 นาย พิสุทธิวัฒน์ ฤทธิรัตน์
01002465 นางสาว กุสุมา บัวแก้ว
01002466 นางสาว สุพิชญา ค าเฟ่ืองฟู
01002467 นางสาว ศศิวิมล สีนวนค า
01002468 นางสาว ณิชกานต์ ถ้อยค า
01002469 นางสาว สุพัตรา แก้วน้อย
01002470 นางสาว ศานต์ฤทัย ละอองมณี
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01002471 นาย กิตติกร คนหาญ
01002472 นางสาว นววรรณ อินทมโน
01002473 นางสาว ปาริชาติ จังอินทร์
01002474 นางสาว รัตนาภรณ์ นรารัตน์วันชัย
01002475 นางสาว อาอีฉ๊ะ สันหมาน
01002476 นางสาว อารีรัตน์ อักษร
01002477 นางสาว วสุกาญจน์ ดิษฐบรรจง
01002478 นาย ประดิษฐ สนเล็ก
01002479 นาย กวินทกานต์ ชมภู่ทอง
01002480 นาย รัฐนนท์ อุดมดี
01002481 นางสาว สิริรักษ์ คชายุทธ
01002482 นาย ศิริชัย มะธุเสน
01002483 นางสาว อรณิชา ทองเพ็ง
01002484 นาย ธร วิทย์  ห้วยสิงหนนท์ 
01002485 นาย พุฒิพงศ์ ค านา
01002486 นาย พุฒิธนชัย อุสาพรหม
01002487 นาย ศิวกร พินนาพิเชษฐ
01002488 นาย อิทธิพัทธ์ อินทร์ประดิษฐ์
01002489 นางสาว ภวิกา สืบธรรม
01002490 นางสาว สุชญา พิทยาสุภณ
01002491 นางสาว นัยนภา หนูเสน
01002492 นางสาว วณัฏฐา ปวุตินันท์
01002493 นาย อาทร บุญประโคน
01002494 นางสาว อรุณฉาย ค าแดง
01002495 นางสาว นทีชา มงคลดี
01002496 นางสาว มาลิญญ่า เจ๊ะบ่าว
01002497 นาย ธนกฤต ค าวัฒนา
01002498 นาย มนูสวัสด์ิ สลางสิงห์
01002499 นางสาว พัชรี โสภากุล
01002500 นางสาว พีรพรรณ ป้ันอยู่
01002501 นาย ชีระวิทย์ อรหันต์กุลบดี
01002502 นางสาว ทัศน์วรรณ รัตนกุล
01002503 นาย จิระวิชญ์ ชูพูล
01002504 นาง วันดี วงศ์ทอง
01002505 นางสาว กนกพชร อินทรีย์
01002506 นางสาว รุจิรา ศรีอุบล
01002507 นางสาว ศิริลักษณ์ อินเรือง
01002508 นางสาว นันทวัน จันทรัตน์
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01002509 นาย ฉัตรพล จันทร์ค า
01002510 นาย อานนท์ วินธิจักร์
01002511 นางสาว ณิรภัทร ชิยานุพงศ์
01002512 นาย ชนวีร์ จันทร์โพธ์ิ
01002513 นาย อรรถกร ชิณวัน
01002514 นางสาว ยุวดี กอบุญ
01002515 นาย กิติกรณ์ ก้องสุรินทร์
01002516 นาย ศรัณย์ บินมิตตอร์
01002517 นางสาว อริสา เนินทราย
01002518 นาย จักริน นวลพร้ิง
01002519 นางสาว นันธิญาภรณ์ อาดดี
01002520 นาย ชลากร ชาวอ่างทอง
01002521 นางสาว อุไรรัตน์ ทับทิมศรี
01002522 นางสาว ปาริชาต แก้วเก็บ
01002523 นางสาว นารินทร์ แสนเห็มทอง
01002524 นางสาว ณภัทร สีหาจ่อง
01002525 นางสาว ชนม์นิภา เท่ียงธรรม
01002526 นาย ธเนศ ประไพพงษ์
01002527 นาย นัทธพงศ์ สนธิวัฒน์ตระกูล
01002528 นาย ภัทรพล สาบุตร
01002529 นางสาว ธัญญรัตน์ ค ามีรัตน์
01002530 นางสาว ฐิติยา คูนันทะ
01002531 นางสาว ธัญญาลักษณ์ สะชาพล
01002532 นาย แดนชัย พุทธวงศ์
01002533 นาย อานนท์ วินทะไชย
01002534 นาย ณัฐพันธ์ุ ช่ือนาม
01002535 นางสาว นวลวรรณ วิริยะนันทวงศ์
01002536 นางสาว อารีรัตน์ แสนวงศ์
01002537 นาย ยุทธพันธ์ ขอบคุณ
01002538 นางสาว อุทุมพร วุธรา
01002539 นางสาว บุณฑริตา แก้วมูล
01002540 นางสาว กานต์พิชชา แก้วอ่อน
01002541 นางสาว มัณฑนา สว่างรัตน์
01002542 นางสาว เบญจวรรณ นามวงษา
01002543 นาย วชิรชัย แช่มช้อย
01002544 นางสาว กนกวรรณ ปาลคะเชนทร์
01002545 นางสาว เกษศิรินทร์ ศาลางาม
01002546 นาย ธนพัฒน์ ภูมิยุทธ์ิ
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01002547 นาย ยุทธภูมิ พงษ์ศรี
01002548 นางสาว นูรไอนี บือราเฮง
01002549 นางสาว เบญญาภา บุญผดุง
01002550 นาย อานนท์ มุ่งป่ันกลาง
01002551 นางสาว เสาวรส สังข์สุวรรณ
01002552 นางสาว อรุณนภา ศรีสุวงค์
01002553 นางสาว กุสุมา สิงห์เทพ
01002554 นางสาว กมลวรรณ ปัตตา
01002555 นางสาว ภินาพร กุณา
01002556 นางสาว รัตตา เทียนโคกกรวด
01002557 นาย ลิขิต ค าล าเภา
01002558 นางสาว สุวิภา ขาวผ่อง
01002559 นางสาว เจริดจ้า ธีระตระกูล
01002560 นาย นวมินทร์ สาริบุตร
01002561 นาย กฤตนัย สิงห์สกุลรัตน์
01002562 นางสาว รัชดาภรณ์ โยธพล
01002563 นางสาว จิตตรา โล่ห์ค า
01002564 นาย พงศกร เหมืองหม้อ
01002565 นาย ธีรพงศ์ เพ็งสกุล
01002566 นางสาว วิมล ปานค า
01002567 นางสาว ทิพาวรรณ สมชัย
01002568 นางสาว อลีนดา กันฉ่ิง
01002569 นางสาว สุจิตรา ชินไพร
01002570 นางสาว ฑิตยา สงวนพันธ์ุ
01002571 นางสาว ธัญญารัตน์ ชัยยัง
01002572 นางสาว ธันชิตา โคตรชมภู
01002573 นางสาว มนินญา แสงแพง
01002574 นางสาว ศศิธร นฤสัจญาณ
01002575 นางสาว ณัฏฐนันท์ เล่งระบ า
01002576 นาย อภิลักษณ์ ยอดเมิน
01002577 นางสาว อังค์วรา แก้วอินทร์
01002578 นาย ชัยรักค์ ธนาทร
01002579 นางสาว ศศิณิชา โตชัยภูมิ
01002580 นางสาว ณพัชชนันท์ แก้วจันทร์
01002581 นางสาว จันทร์จิรา นิลมาก
01002582 นางสาว สิริยากร ก้องก่ า
01002583 นางสาว ญาตีรัตน์ อุนนิมิตร
01002584 นางสาว ฐิตินันท์ ชูจันทร์
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01002585 นางสาว กาญจนา บุญปก
01002586 นางสาว สิริธัญญ์ โชคพิศาลตระกูล
01002587 นางสาว ยุรดา เบ้าทอง
01002588 นาย อารยะ เยาด า
01002589 นางสาว พูนโสภา ฝ่ังสาคร
01002590 นาย ญาณวุฒิ ปิยะรัตนพิพัฒน์
01002591 นางสาว ซูไรสา เปาะซา
01002592 นางสาว ชุติกาญจน์ เกษมกมลวาทิน
01002593 นางสาว เบญจพร เทียนยศ
01002594 นาย พงศ์ประพันธ์ วิเศษศักด์ิ
01002595 นางสาว ฐิติรัตน์ วิชุมา
01002596 นาย สุทธิภัทร อ่อนละมูล
01002597 นาย ภูริช อินทรก าแหง
01002598 นางสาว วทัยการ พันธ์สารคาม
01002599 นางสาว นัทธมน พวงทอง
01002600 นางสาว นพอร กล่ินฉุน
01002601 นางสาว เมวิกา ผลเจิม
01002602 นาย สุไลมาน ซา
01002603 นางสาว อรณัชชา แสงนาวี
01002604 นางสาว พัชรียา เรืองรูจี
01002605 นางสาว สุธินี ชินทะวัน
01002606 นางสาว พัฒชนิดา ปางเดิม
01002607 นางสาว น้ าฝน เกศศรี
01002608 นาย พิพัฒน์ จางวิริยะกุล
01002609 นาย ศิริศักด์ิ ศรีเพชร
01002610 นางสาว ณัฐรดา ภูฆัง
01002611 นางสาว ณัชพร พลวัฒน์
01002612 นางสาว วรรณวาน จูกุล
01002613 นางสาว ณฐพัชร มุ่งมาตร
01002614 นางสาว ปัทมา ศรีดี
01002615 นางสาว ญานิศา กามุณี
01002616 นาย อัศวัน หะแว
01002617 นาย จตุภัทร ลิบงามเลิศ
01002618 นางสาว ศตพร โสวภาค
01002619 นาย กฤษกร บุญสนิท
01002620 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ กลุ่มโคกกรวด
01002621 นางสาว กนกวรรณ ร่องเส้ียว
01002622 นางสาว กันยารัตน์ มานะจิตต์
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01002623 นาย ธนวิชญ์ หนองขุ่นสาร
01002624 นางสาว อ าพร โตชัยภูมิ
01002625 นางสาว นลินี หนูเอียด
01002626 นางสาว นฤมล ปานคีรี
01002627 นางสาว พิชญา ศรีษะแย้ม
01002628 นางสาว ธัญจิรา จิตรจริง
01002629 นางสาว ภัสจิราภรณ์ พรหมศักด์ิ
01002630 นางสาว ชัญญาภัค ม่ันคง
01002631 นางสาว มนัสวรรณ พลเย่ียม
01002632 นางสาว พิมรัก รุ่งเรือง
01002633 นางสาว วนิดา แก้วพิทักษ์
01002634 นาย อัครพล ทองเนียม
01002635 นางสาว เบญจมาศ ศรีทัน
01002636 นางสาว ชญาณี วิเวก
01002637 นางสาว นิภาวรรณ สุนทรวิภาค
01002638 นาย อานนท์ สุวรรณรัตน์
01002639 นางสาว ลลิตา สร้างวัด
01002640 นางสาว ธนพร เช้ือวังค า
01002641 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ รัตนบุรี
01002642 นาย พีรธัช ใจปิง
01002643 นาย สมศักด์ิ จารุผดุง
01002644 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ภัทรวดี นิลเพ็ชร์
01002645 นางสาว นุชนารถ หกพันนา
01002646 นาย บัณฑิต จันทรศรี
01002647 นางสาว พิมพ์ชนก บุญยเกียรติ
01002648 นางสาว ธนพร แสงเรือง
01002649 นาย จักรกฤษ กาลจักร์
01002650 นางสาว ชุติกาญจน์ ส าราญใจ
01002651 นางสาว เสาวลักษณ์ มณีโชติ
01002652 นางสาว สุจิรา สงชู
01002653 นางสาว ขจีวรรณ แสนภักดี
01002654 นางสาว จารุวรรณ สุระพินิจ
01002655 นาย วีระชาติ สมเท่ียง
01002656 นางสาว ฐิตยาภรณ์ ดีกรุด
01002657 นางสาว สมหญิง สมสุข
01002658 นางสาว ชุติมา สร้อยติตะ
01002659 นาย ณัฐวุฒิ สร้อยติตะ
01002660 นาย ธนิต นวลอุทัย
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01002661 นางสาว ขวัญใจ บุญแสร์
01002662 นางสาว ภัทรสุดา เทศสกุล
01002663 นาย หทัยทัต ทองรอด
01002664 นาย สุกนต์ธี วงษ์ภูธร
01002665 นาย ประดิพัทธ์ มณีวงษ์
01002666 นางสาว กาญจนา ไตรยงค์
01002667 นาย ธนันชัย ค าด้วง
01002668 นางสาว ปรีญารัตน์ ฤทธ์ิหมุน
01002669 นางสาว จันทร์จิรา ธีรเกียรติศิริ
01002670 นาย เมฆินทร์ ลาภทวี
01002671 นางสาว อังคสุมาลี คงสิน
01002672 นางสาว อรชร พจนารถวรัญญู
01002673 นางสาว ทิพวรรณ เก้ือพิทักษ์โชค
01002674 นาย เกริกไกรวัลย์ โฉมมงคล
01002675 นางสาว มิรันดา กฤษดาพาณิชกุล
01002676 นางสาว ณัฐณิชา สนธิเกษร
01002677 นางสาว อารยา เชาว์กลาง
01002678 นางสาว เบญจวรรณ สิงห์มนต์
01002679 นาย กิตติพศ อุบลศิลป์
01002680 นาย กิตตินันท์ อุบลศิลป์
01002681 นางสาว ภัทรา ดิฐษา
01002682 นาย นภัทร หลวงนุช
01002683 นางสาว อริสา แก้วสลับศรี
01002684 นางสาว สุภารัตน์ องศ์บุญ
01002685 นางสาว กัญลญา เทศเพ็ญ
01002686 นางสาว กาญจนา แสงทอง
01002687 นางสาว ปุษยา แถวไธสง
01002688 นางสาว นิภาดา คัทเนตร์
01002689 นางสาว พชรภรณ์ ประสงค์เงิน
01002690 นางสาว กฤตญาณี ปวงค า
01002691 นางสาว ธัญญารักษ์ ศรกายสิทธ์ิ
01002692 นาย เดชชาติ เค็งชัยภูมิ
01002693 นางสาว อัญณี บุญชัย
01002694 นางสาว นฤมล ชนะ
01002695 นาย รัฐนันท์ ไกรพนม
01002696 นางสาว ชนนิกานต์ รูปไธสง
01002697 นาย ชัยกมล ศรีเกษตร
01002698 นางสาว ภาวินี ศรีสวรรค์
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01002699 นางสาว ปวีณา วงษ์จันทร์
01002700 นาย เอราวัติ ศรีบุญมา
01002701 นางสาว ศรารัตน์ สุทธิบุตร
01002702 นางสาว จุฑารัตน์ อุดตา
01002703 นางสาว สารภี มณีวงศ์
01002704 นางสาว นัฐพร ภักดีเสนา
01002705 นางสาว ศศิธร คุณภูริปัญญา
01002706 นางสาว พิญญานันท์ ทองงามข า
01002707 นาย สุทิพล แสงองค์ตันติกุล
01002708 นางสาว พุทธิตา ประดับสุข
01002709 นางสาว ปนัฐศร พรหมจันทร์
01002710 นางสาว วรรณศิลป์ บุญสุข
01002711 นางสาว ไพรินทร์ สุชัยราช
01002712 นาย ณัฐภูมิ ส าราญ
01002713 นางสาว วนิดา สร้อยสน
01002714 นาย วสิษฐ์พล จุลนิล
01002715 นางสาว วรารัฐ จงประโคน
01002716 นางสาว วิศัลย์ศยา สวนจันทร์
01002717 นางสาว กนกภรณ์ วังเวงจิต
01002718 นางสาว ภาณุมาส พนมเขต
01002719 นางสาว ปิยะดาราพร สิงห์กัด
01002720 นางสาว กฤติกา บุญญา
01002721 นาย จิรายุ เสริฐศรี
01002722 นางสาว รัชนีภรณ์ ขันพลกรัง
01002723 นางสาว กัลยรัตน์ จันทร์มณี
01002724 นาย จิรภัทร ชัยกูล
01002725 นาย ทวีชัย กุลวงศ์
01002726 นางสาว ธัมญลักษณ์ ใจไว
01002727 นางสาว วิมลณัฐ ประคอง
01002728 นางสาว ยุพาภรณ์ พยุง
01002729 นางสาว นิธิพร มุ่งมาตร
01002730 นางสาว นภัสวรรณ อภิรัมย์
01002731 นางสาว หทัยพันธน์ ภุมรินทร์
01002732 นาย ธนาวุธ มินอิน
01002733 นางสาว ทวินันท์ คงร่ืน
01002734 นางสาว มณฑลีญาน์ นวลเต็ม
01002735 นางสาว ชุติมา นนท์นาภา
01002736 นางสาว ญาณี ธิติด ารง
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01002737 นาย ฉัตรพล ไพศาลนิธิกุล
01002738 นาย พงษ์ศักด์ิ วรชาติตระกูล
01002739 นางสาว ประภัสสร แคะมะดัน
01002740 นาย อาลีฟ หะยีสาและ
01002741 นางสาว พีรายา สวัสด์ิชูแก้ว
01002742 นาง วิชชุดา แก้วหนองยาง
01002743 นาย รัฐภูมิ ดวงแย้ม
01002744 นาย กษิดิศ วิกัยกิจ
01002745 นางสาว วิชญาพร สิงห์หา
01002746 นางสาว ชัญญา ศิระเลิศ
01002747 นาย กฤษณะ ย้ิมสอาด
01002748 นาย ปิยะพงษ์ ผิวหล่อ
01002749 นางสาว มัลลิกา บัวจุด
01002750 นางสาว ศิรภัสสร กัลยาบุตร
01002751 ว่าท่ีร้อยตรี มงคล พงษ์นาม
01002752 นางสาว ธมนวรรณ ดิษฐาน
01002753 นางสาว เฌอร์จิรา สิทธิศิริทรัพย์
01002754 นางสาว ศิริอนงค์ แย้มวารี
01002755 นางสาว ณัฐชรีญา จ านงค์
01002756 นางสาว ณัฐณิชา จีนเสถียน
01002757 นางสาว ณภษร สรีรวิทยา
01002758 นาย อาวุธ ค าสิบ
01002759 นางสาว กาญจนา มักเชียว
01002760 นางสาว สุปรียา วงษ์จ าปา
01002761 นางสาว ณยานุช เน่ืองแก้ว
01002762 นาย สหปิยวุฒิ พิทยานิติพงษ์
01002763 นางสาว จิตตรา อุบลไทร
01002764 นางสาว ปริชญา เช้ือจิต
01002765 นาย จักรพล เครือค าอ้าย
01002766 นาย อังกูร กมลสิทธิสถิต
01002767 นางสาว กุลธิดา รวยพงษ์
01002768 นางสาว อภิญญา ช่วยบ ารุง
01002769 นางสาว อมินนา พุดลา
01002770 นางสาว ศุภมาส ไชยอินทร์
01002771 นางสาว กฤษณา ชนะชัย
01002772 นางสาว ปรารถนา เงินศรี
01002773 นาย สมรศักด์ิ สิงห์ไสล
01002774 นาย ธีรภัทร ปัณณะแต้ม
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01002775 นางสาว กนกวรรณ ทับทิม
01002776 นาง สุกัญญา แสนดี
01002777 นางสาว ภัณฑิรา แก้วแฝก
01002778 นางสาว เข็มอัปสร อ่วมบ ารุง
01002779 นาย สุทธิชัย วรรณสิทธ์ิ
01002780 นางสาว อารีรัตน์ พงศ์พิพัฒน์
01002781 นางสาว วันวิสาข์ หลิมมงคล
01002782 นาย นิติธร นนทค าจันทร์
01002783 นาย ทัศน์พล พงษ์รัตน์
01002784 นางสาว สิริวรรณ คะระวานิช
01002785 นาย ยุทธนา พวกขุนทด
01002786 นาย จันทร์ผา แผ้วสุวรรณ
01002787 นางสาว อุสา สกุลนุ่ม
01002788 นาย สหภูมิ นาคเจริญ
01002789 นางสาว พรรณกมล หงษ์ทอง
01002790 นางสาว วรรณพร คิดอยู่
01002791 นางสาว ภัทิราวรรณ ลีรัตนรัศม์ิ
01002792 ว่าท่ีร้อยตรี พงศธร ทองเนียม
01002793 นางสาว จิรพสิริ แก้วประชา
01002794 นาย วันนิวัติ ศรีสมบัติ
01002795 นาย ภาคิณ พระใหม่งาม
01002796 นางสาว นูรเจนนี เจ๊ะมะ
01002797 นาย สหพล รักษาผล
01002798 นางสาว พิศมัย สีเหลือง
01002799 นาง สุปินดา ช่ืนฤดี
01002800 นางสาว นิศา โชคบันดาลทรัพย์
01002801 นาย ธนภัทร รัตนา
01002802 ว่าท่ีร้อยตรี อธินี โชติยานนท์
01002803 นางสาว ธรณ์ธันย์ หนูบูรณ์
01002804 นาย เจษฎา เขียวแก้ว
01002805 นางสาว ราตรี ไชยยะ
01002806 นาย โสภณ เนตรพรม
01002807 นางสาว ศศิประภา มากช่วย
01002808 นางสาว นิตยา บุญเรือง
01002809 นางสาว สุนิสา อินจันทร์
01002810 นาย พีรดนย์ อ่อนช้อย
01002811 นางสาว วรันธร โชตติยาภรณ์
01002812 นางสาว พัชชา ประดับศรี
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01002813 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองลาด
01002814 นางสาว กัญฐิมาภรณ์ นุตระ
01002815 นางสาว เสาวลักษณ์ สันทอง
01002816 นางสาว รุ่งทิวา โตกราน
01002817 นางสาว กาญดา สุภา
01002818 นาย มงคล วันมา
01002819 นาย ศิลฐพัฌฆ์ แพรกเมือง
01002820 นางสาว พรชนก สว่างศรี
01002821 นาย ชญาภัทร ต้นกัญญา
01002822 นางสาว รุ่งทิพย์ ไชยโวหาร
01002823 นาย ธนกฤต จันทร์ค า
01002824 นางสาว วรรณวิศา วงศเภา
01002825 นางสาว ภัทธิรา บรรจง
01002826 นางสาว ณัชชาภัทร สมหมาย
01002827 นางสาว สุประวีณ์ คูหธนเสถียร
01002828 นาย สถาพร ล าเจียก
01002829 นางสาว ธิติพร โก้จันทึก
01002830 นางสาว ณัฐกานต์ ใจช่ืนบาน
01002831 นางสาว ณัฎฐพัชร สมบัติภูธร
01002832 นางสาว อาทิตยา พูลแก้ว
01002833 นาย ปริญญา บุญอรุณรักษา
01002834 นางสาว ปริมวดี เปล่งปล้ืม
01002835 นางสาว เจนจิรา แตงโสภา
01002836 นางสาว จุฑามาศ พานิจ
01002837 นาง เมธาพร กีรติวิทยากร
01002838 นางสาว สุชาวดี ชิณวงศ์
01002839 นางสาว สุชาดา วงษ์กัณหา
01002840 นางสาว บัณฑิตา ง้วนประเสริฐ
01002841 นางสาว วิจิตรา ชมช่ืน
01002842 นางสาว วิชกานต์ อ่อนสิงห์
01002843 นางสาว ปาลิดา เนตรน้อย
01002844 นาย ศุภกฤต แสนอุ้ม
01002845 นางสาว นัทถมน อุดมพร
01002846 นางสาว พรรณนิภา มณีปกร
01002847 นางสาว เกษราภรณ์ แสนโท
01002848 นางสาว ณัฏฐณิชา ยืนยง
01002849 นางสาว อ้อมศิริ มาลากุล ณ อยุธยา
01002850 นางสาว กรรณิการ์ ทิพย์รัตน์
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01002851 นาย ศราวุฒิ ส าเภาแก้ว
01002852 นางสาว ณัฐธยาน์ ค าภาแก้ว
01002853 ว่าท่ี ร.ต. ธนกฤต บุญอ่อน
01002854 นางสาว ฐิติพร ภูผันผิน
01002855 นาย พัฒวัฒน์ จิตร์จรูญศรี
01002856 นางสาว ณัฐปภา สาระทวย
01002857 นางสาว บุษยา พิมพ์ทอง
01002858 นาย ราชภูมิ ไพบูลย์
01002859 นางสาว วิณัฐชา คุ้มใคร่นุ่น
01002860 นางสาว กัณธิญารักษ์ เดือนกอง
01002861 นาย ศิรวิทย์ ภูจอมเเก้ว
01002862 นางสาว พัชรี วงษ์แหล้
01002863 นาย ณัฐกานต์ อากาศสุภา
01002864 นาย กมลพัฒน์ วังสการ
01002865 นางสาว สิริกาญจน์ สุวรรณรัตน์
01002866 นาย วาฤทธ์ิ พลมุข
01002867 นางสาว วรรณิภา บุญหนา
01002868 นางสาว พนิดา หันจางสิทธ์ิ
01002869 นางสาว กนกพร คณะหาญ
01002870 นางสาว ปภาวี โคกระบิน
01002871 นางสาว รวิววรรณ ชัยวงษ์
01002872 นาย ชัยภัทร กลวัชรี
01002873 นาย ภากรณ์ แสงสว่าง
01002874 นางสาว กนกวรรณ บางข่า
01002875 นางสาว ณัฐอร สุภาพร
01002876 นางสาว วันวิสา อุทัยทา
01002877 นางสาว ณิชกมล อาจยะมะ
01002878 นาย ถิรวุฒิ ปาลี
01002879 นาย หัตถกิจ นพคุณ
01002880 นางสาว เด่นนภา เสกเหมาะ
01002881 นางสาว โสรยา คงสมุทร
01002882 นางสาว เสาวลักษณ์ วันหล้าวงศ์
01002883 นาย กฤตนัย สุรินธิวงศ์
01002884 นาย วรราช อ่ าสุพรรณ
01002885 นางสาว พัชรา ศรีนาค
01002886 นาย นพรัตน์ เอกนาวิน
01002887 นางสาว เดือนเพ็ญ เสกเหมาะ
01002888 นาย พีระภัทร ซ้อนเพชร

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
1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01002889 นาย นรินทร์เทพ พรหมเจริญ
01002890 นางสาว ประภัศรา ตุดถีนนท์
01002891 นางสาว เยาวเรศ คุณค าจัน
01002892 นาย นฤพล นันทะแสง
01002893 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ พรายระหาร
01002894 นางสาว สุทธิภา เฉลิมพักตร์
01002895 นางสาว ทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล
01002896 นางสาว จิรพัส เสนาธรรม
01002897 นางสาว ศศิวิมล พานิชการ
01002898 นางสาว นุชระวินท์ ภูมิรัตน
01002899 นางสาว สิริมินตรา นิตย์ประเสริฐ
01002900 นาย ฉัตรชัย สุขแพ
01002901 นาย วรวิทย์ อัมวงษ์
01002902 นางสาว พิชญา สุวรรณธวัช
01002903 นางสาว จิดาภา กุงไธสง
01002904 นางสาว นฤมล ขอข้อง
01002905 นางสาว อาทิตยา แย้มศรี
01002906 นางสาว กานต์พิชชา ถาวร
01002907 นางสาว ศิรประภา บ้านกล้วย
01002908 นางสาว ชนกานต์ ไข่ด้วง
01002909 นางสาว เหมรัตน์ ด้วงทอง
01002910 นางสาว พัชรภา ปราถนาธรรม
01002911 นาย นฤชา โลหะเวช
01002912 นางสาว ชนากานต์ พันธุกูล
01002913 นางสาว วราภรณ์ ภุมรินทร์
01002914 นางสาว เปรมปนัดดา ผิวเหลือง
01002915 นาย ปุณยวีร์ หุ่นสาระ
01002916 นางสาว ขวัญฤทัย สายอุต
01002917 นาย สุขสันต์ บุญด ารงค์
01002918 นาย ธีรยุทธ ดิดทิโส
01002919 นางสาว ธนรัตน์ ฤทธิเรือง
01002920 นาย ภูวนาท เกล้ียงจุ้ย
01002921 นาย ณัฐนนท์ ธรรมโชติสิริกุล
01002922 นางสาว พรชนิตว์ บุญเกิด
01002923 นาย กิตติกร กุงนอก
01002924 นาย นันทวัตน์ ศรีรัตนมาศ
01002925 นาย ธณกร ธนวัตพลชัย
01002926 นาย กิตติศักด์ิ ทองสมบัติ
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01002927 นางสาว รชา มีแก้ว
01002928 นางสาว ดวงใจ อ่อนสด
01002929 นางสาว อริสา ปัญญาชน
01002930 นางสาว กันย์กิติมา ตาปะบุตร
01002931 นางสาว ปทิตตา แอ้นชัยภูมิ
01002932 นางสาว ชลดา บุญกันยา
01002933 นางสาว ชิดชนก อยู่เจริญ
01002934 นางสาว ชนาภา อุดม
01002935 นางสาว พิชชาพร มธุรัญญานนท์
01002936 นางสาว ธัญธิญา พลดอน
01002937 นาย ภัทรานนท์ กล่ินหอม
01002938 นาย พิชญุตม์ สุคนธา
01002939 นางสาว ชลธิชา สุวรรณ์
01002940 นางสาว กาญจนา ครุฑธา
01002941 นางสาว วจีวรรณ ทิพย์มณฑาทอง
01002942 นางสาว จิดาภา คุ้มพร
01002943 นาย อรรถพล วงศา
01002944 นางสาว รามาวดี ชัยสามารถ
01002945 นาย จักรกฤษณ์ โพธิวงค์
01002946 นาย สุวิทย์ อ่อนเนตร
01002947 นาย สุวัจน์ เรือนจันทร์
01002948 นางสาว จิรมณี จากท่าโพธ์ิ
01002949 นางสาว นรมน ข าจีน
01002950 นางสาว อนุสรา ศรีวิชา
01002951 นางสาว บุษกร ลาภรัตน์
01002952 นางสาว สรณ์สิริ เหมือนพิมพ์ทอง
01002953 นางสาว กานต์พิชชา พลศรี
01002954 นาย เก้ือ เป้าหินต้ัง
01002955 ว่าท่ี ร้อยตรี ชายมงคล มานะจักร์
01002956 นาย สมยศ กมล
01002957 นาย พุฒิชัย ทัดทอง
01002958 นางสาว เกศินี ดีสวัสด์ิ
01002959 นางสาว พิจิตรตรา ชัยเรือง
01002960 นาย ชวิศ ปัญญามงคล
01002961 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ศักด์ิบริบูรณ์
01002962 นาย ทัศนวัฒน์ จันทร์สองสี
01002963 นางสาว อุมาพร ใคร่นุ่นภา
01002964 นาย พัชรพล เกตุสุวรรณ
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01002965 นางสาว รัชนาถ บุญชู
01002966 นาย ทวีวัฒน์ อินทร์ทรีย์
01002967 นางสาว ศศิธร อินทะมตย์
01002968 นางสาว ชญาณี จ าปาสัก
01002969 นางสาว พัฒนี พิมภาเรือ
01002970 นางสาว อรวรรยา ปรุงชัยภูมิ
01002971 นางสาว อรุณพร หีบทอง
01002972 นาย วันฉัตร ค าปาน
01002973 นางสาว ติยาภรณ์ ใจคง
01002974 นางสาว นภัสนันท์ วิมุกตะลพ
01002975 นางสาว กรกช ปู่ป๋ี
01002976 นางสาว วศินี จันทอง
01002977 นาย มุคตาร์ เสกสรรค์
01002978 นางสาว หนูเวียง บุญจันทร์
01002979 นางสาว สุรีพร เพ็ชรคุ้ม
01002980 นางสาว จันทร์จิรา ศรีวิเชียร
01002981 นางสาว อภิชญา ลาตีฟี
01002982 นางสาว จารุวรรณ วงษ์สมัครการ
01002983 นาย พีรพัฒน์ นามวิจิตร
01002984 นาย ภานุวัฒน์ สิงห์อังกุระ
01002985 นางสาว อักษรทิพย์ นามเจิง
01002986 นางสาว รุ่งอรุณ มิสา
01002987 นางสาว รัชดาภรณ์ ศรีทอง
01002988 นาย ประเสริฐศิริ สาสีดา
01002989 นางสาว อัจฉริยาภรณ์ จันทร์สุวรรณ
01002990 นางสาว ศิริวรรณ เพชรโรจน์
01002991 นาย นิรุธ มงคล
01002992 นาย ณัฐสิทธ์ิ จิตจ า
01002993 นาย อิศวเรศ พูลสวัสด์ิ
01002994 นางสาว ฐิติรัตน์ ปัดถาวะโร
01002995 นางสาว วิษชุลฎา หาริกัน
01002996 นาย ธัชพล จิตต์สุขส าราญ
01002997 นางสาว ปิยพร ประสมทรัพย์
01002998 นาย พิพัฒน์ เนตรสน
01002999 นางสาว มาริสา ไท้ยง้วน
01003000 นาย ชัยวัฒน์ สืบบุญ
01003001 นาย ขจรศักด์ิ ปุราถาเน
01003002 นางสาว ธัญญเกตุ เนาว์อยู่คุ้ม
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ช่ือ - สกุล 

01003003 นาย ศุกล แก้วเจริญ
01003004 นาย รัฐศาสตร์ ตระกูลศรี
01003005 นางสาว ชฎาพร รักขนาม
01003006 นาย ปิยพัฒน์ เจสละ
01003007 นาย ทานต์ แดงดา
01003008 นางสาว ณัฐชา นูวบุตร
01003009 นางสาว รัชมาลินทร์ ทุมรัตน์
01003010 นางสาว อนัญญา คงสุวรรณ
01003011 นาย วริทธินันท์ สังฆฤทธ์ิ
01003012 นางสาว ธนพร ไพสนธ์
01003013 นางสาว กมลรัตน์ สุขชม
01003014 นาย ภัทรพล วุฒิกุลสิน
01003015 นางสาว สุธิดา พ่ึงไป
01003016 นางสาว นันทิกานต์ รัตะนอง
01003017 นางสาว พรพิมล อภิชาติ
01003018 นางสาว นิรินธนา กันตา
01003019 นางสาว วรินธร แสงเสง่ียม
01003020 นางสาว ชนิตย์ณัน ชูฟอง
01003021 นาย เกษมสันต์ิ ค าบุญมา
01003022 นางสาว สุภนิดา สมานทอง
01003023 นาย ชณินทร์ นนทอนันต์
01003024 นาย กันต์ระพี ผางน้ าค า
01003025 นางสาว พนิดา ศรีสาคร
01003026 นางสาว วินิตตา ขาวดี
01003027 นางสาว ลินลลิลณ์ ติธาดา
01003028 นาย ศักด์ิชัย คงสระ
01003029 นางสาว ศรินรัตน์ นาคสังข์สุขแสง
01003030 นางสาว อัฏฐารจ ชาวชน
01003031 นาย เอกราช หมัดเด็น
01003032 นาย รชานนท์ แปงค าใส
01003033 นางสาว วริศรา อนุภาพสุวรรณ
01003034 นางสาว รสริน ฉลาด
01003035 นางสาว ณิชานันทน์ รัตนประเสริฐ
01003036 นาย ธนกร อาจอาบทอง
01003037 นางสาว ปสุตา มัทวกาญจน์
01003038 นาย วรชิต ค าคง
01003039 นางสาว ปิยาภรณ์ สมบุญ
01003040 นาย กิตติ ดิสภาณุวัฒ

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
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ช่ือ - สกุล 

01003041 นาย ไกรวุฒิ สีลาบุตร
01003042 นางสาว สุพัตรา พาอินทร์
01003043 นางสาว อารียา อ่อนหวาน
01003044 นางสาว อโณทัย สารประดิษฐ์
01003045 นาย นิติพงศ์ แสงเพชร
01003046 นางสาว วริษฐา บุตรดี
01003047 นาย สัณหภาส รัตนรุ่งเรืองชัย
01003048 นางสาว สุภาพร ขอพ่ึง
01003049 นางสาว สุทธิดา วุฒิเศลา
01003050 นางสาว ปทุมวดี มากมี
01003051 นางสาว อุดมลักษณ์ กลมพันธ์
01003052 นาย เจษฎา บุญไพโรจน์
01003053 นางสาว ไกรญาพัสฒ์ ม่านโคกสูง
01003054 นาย รังสรรค์ โสพ่ึงไทย
01003055 นางสาว มูซีรา มะเซ็ง
01003056 นาย ธีระทิปต์ ทัพซ้าย
01003057 นางสาว จันทรัตน์ ชาค ามูล
01003058 นางสาว ทิพย์สุดา นวลศรี
01003059 นางสาว โยศิตา ปุ้งโพธ์ิ
01003060 นาย พีรวิชณ์ ป่ินประยงค์
01003061 นางสาว ปวีณา กลมเกลียว
01003062 นางสาว อรทัย จันทรเทพ
01003063 นาย ณัฐดนัย สิทธิภาณุพงศ์
01003064 นางสาว มัตติยา เพ่ิมวัฒนา
01003065 นางสาว อรุณวรรณ ยมหา
01003066 นางสาว วลัยพร แสงทิพย์
01003067 นาง ณัฐวดี ชัยมูล
01003068 นาย ธนากร โคตรเสนา
01003069 นางสาว ณัฏฐนิชา ประสิทธ์ิ
01003070 นางสาว กชกร ทิศสุขใส
01003071 นางสาว กาญจนา ชัยมูล
01003072 นางสาว หทัยภัทร วงศ์พินทุ
01003073 นางสาว วนิศรา เอ่ียมใจรัก
01003074 นาย จิระพงษ์ ภูแลข า
01003075 นาย พิชานนท์ ประเคนแก้ว
01003076 นางสาว ปทุมาภรณ์ ขิมเล็ก
01003077 นางสาว ณัฐวดี นิลนนท์
01003078 นางสาว สุทธิดา สุวรรณปราการ
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ช่ือ - สกุล 

01003079 นาย นรุตม์ชัย เรืองหนู
01003080 นางสาว อุษณา พันเอ็ด
01003081 นางสาว อรไพลิน บุพศิริ
01003082 นางสาว ฉัตรชนก ภู่หวัง
01003083 นางสาว กันต์กมล ชัยโรจน์สัมพันธ์
01003084 นางสาว สิตานันท์ บุญญตา
01003085 นาย ณัฐพงษ์ จันทร์นวล
01003086 นางสาว ศศิมา พงศาปาน
01003087 นางสาว กัญชพร พ่วงสีนาค
01003088 นางสาว อนุรดา ลาตีฟี
01003089 นาย ภาณุพงศ์ อาจองค์
01003090 นาย รัชพล มีฤกษ์
01003091 นางสาว กรทิพย์ กิจจาหาญ
01003092 นาย ชนาธิป วัฒโน
01003093 นางสาว กชกร บุญช่ืน
01003094 นาย อภิสิทธ์ิ ม่ิงอ่อน
01003095 นางสาว นิภาพร ต่ายเกิด
01003096 นาย พัฒนายุ งามสม
01003097 นางสาว ฑิตยา ฌาณวัฒนศิริ
01003098 นางสาว เชอร่ี ไชยอาจ
01003099 นางสาว สุภาดา แก้วประสิทธ์ิ
01003100 นางสาว ทิพาวรรณ จ ารูญศรี
01003101 นางสาว อัจจิมา ศิลา
01003102 นางสาว ศิริรัตน์ วรงคชาติ
01003103 นาย นราธร มหรรทัศนะพงศ์
01003104 นางสาว ปิยธิดา ไวกสิกรณ์
01003105 นางสาว ชนินาถ ศรีโพนทัน
01003106 นางสาว รัฐติพร กีหงษ์
01003107 นาย ภานุพันธ์ เพ่ิมเป่ียม
01003108 นางสาว รัชนี โพธ์ิถนอม
01003109 นาย ธนกฤต สมคะเนย์
01003110 นาย พีระพงศ์ ศรีสีนติสุข
01003111 นางสาว ฐาปนีย์ เพ็งสูงเนิน
01003112 นางสาว รุจิรดา ต๋องเรียน
01003113 นาย ธนพล วงศ์ประเสริฐ
01003114 นางสาว ฟีฟ่า เบ็ญลีตระกูล
01003115 นาย ณัฐพงศ์ คชเข่ือน
01003116 นางสาว เกษสุวรรณ คงบัน
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ช่ือ - สกุล 

01003117 นาย สมชาย มีสวัสด์ิ
01003118 นางสาว ลีลาวดี ชูสกุล
01003119 นาย อดิศักด์ิ แก้วหล้า
01003120 นางสาว พิมพ์ชนก จานโอ
01003121 นาย ปูรณ์ แตงใบ
01003122 นาย สมเกียรติ ขุนธิวงศ์
01003123 นาย เลิศชาย สาระอาภรณ์
01003124 นางสาว นวรัตน์ ภิญโญยศ
01003125 นางสาว จันทร์จิรา สว่างโลก
01003126 นางสาว เฟ่ืองพธู ด าสอน
01003127 นางสาว เนตรชนก สุขสวัสด์ิ
01003128 นางสาว พริตตา วงศ์สายสุวรรณ์
01003129 นาย ภูธเนศ จิรกิจบุญญา
01003130 นางสาว มัทวัน เนียมทอง
01003131 นางสาว ปนัฏฐา ปานช่วย
01003132 นางสาว พิชยา วงศ์สายสุวรรณ์
01003133 นาย ชูศักด์ิ พุ่มโพธ์ิ
01003134 นางสาว กานดา สว่างศรี
01003135 นาย ประเสริฐ พองค า
01003136 นางสาว ปิยวรรณ ทิพย์ประชาบาล
01003137 นางสาว วาสนา พันธ์เศรษฐ์
01003138 นางสาว กัญกานต์ ศรีภิลา
01003139 นางสาว ดาราวรรณ เหล่ียมแก้ว
01003140 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีโสภา
01003141 นางสาว สุภา ทองทรัพย์
01003142 นางสาว ศริตาร์ มีขวด
01003143 นางสาว ณิชาภัทร สิงหพันธ์
01003144 นาย ทรงภพ ผ่องแผ้ว
01003145 นางสาว จิราวรรณ ศรีชัยสันติกุล
01003146 นาย ปกชนน์ วากะมะนนท์
01003147 นาย คณิภัค สุตะโท
01003148 นางสาว พัชรี ไปนาน
01003149 นาย ชรินทร์ พาสี
01003150 นาย วิศิษฎ์ สิงหะรา
01003151 นางสาว ภูรีรัตน์ แท่นมณี
01003152 นางสาว ภิญญดาพัชญ์ อุ่นใจถิรพัฒน์
01003153 นางสาว ดารารัตน์ กุลศรี
01003154 นางสาว กิรณา ค าสิงห์นอก
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และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช่ือ - สกุล 

01003155 นาย ถรินท์ จันทร์ช่ืน
01003156 นางสาว ตรีชฎา อภัยพงษ์
01003157 นางสาว รัชมล วิธูวัฒนา
01003158 นาย จุฑารักษ์ แสนไชย
01003159 นางสาว กนกวรรณ แก้วรัศมี
01003160 นางสาว กรองแก้ว ท่าหลวง
01003161 นางสาว กานต์รวี ถมทอง
01003162 นาย ปัญญา ชินโคตร
01003163 นางสาว วิภาณี ภูมีเมฆ
01003164 นางสาว กนกวรรณ กองแก้ว
01003165 นางสาว สิริรัตน์ กันทอง
01003166 นางสาว วรรณภา บัวเผ่ือน
01003167 นางสาว อินทิรา ก าเดช
01003168 นาย จิรวัฒน์ คงเครือ
01003169 นาย กฤษฎ์ิวรวิช สุวรรณชาตรี
01003170 นางสาว อัจจิมา โมบัณฑิตย์
01003171 นางสาว วรา พร กวนกระโทก
01003172 นางสาว สุภาพร ชุมแสง
01003173 นาย ณัฐพงษ์ ครองยุติ
01003174 นาย พณปภัส วรรณเพ็ชร
01003175 นางสาว อภิญญา คชนินทร์
01003176 นางสาว จุรีพร ลีค าพอก
01003177 นางสาว เจนจิรา หล าหลี
01003178 นางสาว ธนาภรณ์ ปทุมทอง
01003179 นาย สันติสุข มะเริงสิทธ์ิ
01003180 นางสาว สุรดา นนธิบุตร
01003181 นางสาว สิริพร กังวาฬ
01003182 นางสาว ณัฐริกา กงจันทร์
01003183 นางสาว วิสาขา โภชจะโป๊ะ
01003184 นาย รัฐการัณย์ ล้ินทอง
01003185 นาย วรินทร์ รอดเจริญ
01003186 นางสาว กัณมณี แสงสุข
01003187 นาย คมสัน รัตนวัน
01003188 นางสาว ธนาภรณ์ ก้อนอินทร์
01003189 นาย รฐนนท์ ศรีสงคราม

๓๐



ล ำดับ ต ำแหน่ง ห้องสอบ ช้ัน แถวท่ี
1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000001 - 01000052 The Deck 1 1 1
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000053 - 01000104 The Deck 1 1 2
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000105 - 01000156 The Deck 1 1 3
4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000157 - 01000208 The Deck 1 1 4
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000209 - 01000264 The Deck 1 1 5
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000265 - 01000320 The Deck 1 1 6
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000321 - 01000376 The Deck 1 1 7
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000377 - 01000432 The Deck 1 1 8
9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000433 - 01000488 The Deck 1 1 9

10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000489 - 01000544 The Deck 1 1 10
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000545 - 01000600 The Deck 1 1 11
12 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000601 - 01000656 The Deck 1 1 12
13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000657 - 01000712 The Deck 1 1 13
14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000713 - 01000768 The Deck 1 1 14
15 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000769 - 01000824 The Deck 1 1 15
16 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000825 - 01000880 The Deck 1 1 16
17 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000881 - 01000936 The Deck 1 1 17
18 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000937 - 01000992 The Deck 1 1 18
19 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01000993 - 01001048 The Deck 1 1 19
20 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001049 - 01001104 The Deck 1 1 20
21 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001105 - 01001160 The Deck 1 1 21
22 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001161 - 01001216 The Deck 1 1 22
23 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001217 - 01001272 The Deck 1 1 23
24 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001273 - 01001328 The Deck 1 1 24
25 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001329 - 01001384 The Deck 1 1 25
26 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001385 - 01001440 The Deck 1 1 26
27 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001441 - 01001496 The Deck 1 1 27
28 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001497 - 01001552 The Deck 1 1 28
29 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001553 - 01001608 The Deck 1 1 29
30 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001609 - 01001664 The Deck 1 1 30
31 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001665 - 01001720 The Deck 1 1 31
32 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001721 - 01001776 The Deck 1 1 32
33 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001777 - 01001832 The Deck 1 1 33

เลขประจ ำตัวสอบ

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)

1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

๓๐



ล ำดับ ต ำแหน่ง ห้องสอบ ช้ัน แถวท่ีเลขประจ ำตัวสอบ

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)

1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

34 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001833 - 01001888 The Deck 1 1 34
35 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001889 - 01001944 The Deck 1 1 35
36 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01001945 - 01002000 The Deck 1 1 36
37 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002001 - 01002056 The Deck 1 1 37
38 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002057 - 01002112 The Deck 1 1 38
39 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002113 - 01002168 The Deck 1 1 39
40 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002169 - 01002224 The Deck 1 1 40
41 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002225 - 01002280 The Deck 1 1 41
42 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002281 - 01002332 The Deck 1 1 42
43 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002333 - 01002384 The Deck 1 1 43
44 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002385 - 01002436 The Deck 1 1 44
45 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002437 - 01002488 The Deck 1 1 45
46 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002489 - 01002502 201 2 1
47 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002503 - 01002516 201 2 2
48 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002517 - 01002530 201 2 3
49 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002531 - 01002544 201 2 4
50 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002545 - 01002558 201 2 5
51 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002559 - 01002572 201 2 6
52 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002573 - 01002586 201 2 7
53 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002587 - 01002600 201 2 8
54 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002601 - 01002610 201 2 9
55 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002611 - 01002620 201 2 10
56 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002621 - 01002630 202 2 1
57 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002631 - 01002640 202 2 2
58 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002641 - 01002650 202 2 3
59 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002651 - 01002660 202 2 4
60 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002661 - 01002670 202 2 5
61 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002671 - 01002680 202 2 6
62 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002681 - 01002704 203 2 1
63 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002705 - 01002728 203 2 2
64 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002729 - 01002752 203 2 3
65 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002753 - 01002776 203 2 4
66 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002777 - 01002800 203 2 5

๓๐



ล ำดับ ต ำแหน่ง ห้องสอบ ช้ัน แถวท่ีเลขประจ ำตัวสอบ

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)

1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

67 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002801 - 01002824 203 2 6
68 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002825 - 01002836 203 2 7
69 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002837 - 01002848 203 2 8
70 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002849 - 01002856 203 2 9
71 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002857 - 01002864 203 2 10
72 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002865 - 01002872 203 2 11
73 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002873 - 01002880 203 2 12
74 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002881 - 01002888 203 2 13
75 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002889 - 01002896 203 2 14
76 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002897 - 01002904 203 2 15
77 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002905 - 01002912 207 2 1
78 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002913 - 01002920 207 2 2
79 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002921 - 01002928 207 2 3
80 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002929 - 01002936 207 2 4
81 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002937 - 01002944 207 2 5
82 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002945 - 01002952 207 2 6
83 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002953 - 01002960 208 2 1
84 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002961 - 01002968 208 2 2
85 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002969 - 01002976 208 2 3
86 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002977 - 01002984 208 2 4
87 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002985 - 01002992 208 2 5
88 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01002993 - 01003000 208 2 6
89 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01003001 - 01003016 209 2 1
90 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01003017 - 01003032 209 2 2
91 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01003033 - 01003048 209 2 3
92 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01003049 - 01003064 209 2 4
93 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01003065 - 01003080 209 2 5
94 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01003081 - 01003096 209 2 6
95 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01003097 - 01003112 209 2 7
96 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01003113 - 01003128 209 2 8
97 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01003129 - 01003144 209 2 9
98 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01003145 - 01003160 209 2 10
99 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01003161 - 01003176 209 2 11

100 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01003177 - 01003189 209 2 12

๓๐




