
ภาคผนวก ๑  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

เลขประจ ำตัว

ผูส้มัคร 

ชื่อ - สกุล 

๐๒-๐๐๑ น.ส.นัฐิณยี์  มณีวรรณ์ 

๐๒-๐๐๒ น.ส.วิจิตรำ  อินต๊ะแก้ว 

๐๒-๐๐๓ น.ส.จรีวรรณ  แสนใจเป็ง 

๐๒-๐๐๔ น.ส.ภำวิดำ  เครือค ำขำว 

๐๒-๐๐๕ น.ส.ดวงรัตน์  ค ำแดง 

๐๒-๐๐๖ น.ส.ศริำทิพย์  อินต๊ะใจ 

๐๒-๐๐๗ น.ส.พจนำรถ  วัดเข่ง 

๐๒-๐๐๘ น.ส.ภำวิณี  ไชยวัง 

๐๒-๐๐๙ น.ส.ศริิพร  มณีรัตน์ 

๐๒-๐๑๐ นำยจงชนะ  ตันสุภำยน 

๐๒-๐๑๑ น.ส.พรพิมล  ฉิมแก้ว 

๐๒-๐๑๒ น.ส.บัณฑิกำ  นลิธเสน 

๐๒-๐๑๓ น.ส.อมรรัตน์ อุพิริ 

๐๒-๐๑๔ น.ส.กนิษฐำ  กัณฑำรัตน์ 

๐๒-๐๑๕ น.ส.กิ่งกำญจน์  อินตำเปี้ย 

๐๒-๐๑๖ นำยสมำน บุษดี 

๐๒-๐๑๗ นำงรัตติยำ  ทวีกุล 

๐๒-๐๑๘ น.ส.ทัศนีย์  มีสุข 

๐๒-๐๑๙ น.ส.กัลยำ  สุมำนนท์ 

๐๒-๐๒๐ น.ส.สำริศำ  เทพเสนำ 

๐๒-๐๒๑ นำยสุพชิชำ  เกตุวงค ์

๐๒-๐๒๒ น.ส.เนำวรัตน์  สมพงษ์เนติกำร 

๐๒-๐๒๓ น.ส.วิไลพร  ผลค ำมำ 

๐๒-๐๒๔ น.ส.จำรุวรรณ  บรรโณภำส 

๐๒-๐๒๕ นำยเอกพล  ตุ่นแก้ว 



 ๒ 
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ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

เลขประจ ำตัว

ผูส้มัคร 

ชื่อ - สกุล 

๐๒-๐๒๖ น.ส.พัชรินทร์  อุตมะ 

๐๒-๐๒๗ น.ส.ขนิษฐำ  ผิวทองงำม 

๐๒-๐๒๘ นำยวัชรพล  เขนย 

๐๒-๐๒๙ นำยอริย์ธัช  สุขวัฒนำศัย 

๐๒-๐๓๐ น.ส.กมลทิพย ์ ชนิำรักษ์ 

๐๒-๐๓๑ นำยณัฐพงศ์  พรหมมำ 

๐๒-๐๓๒ น.ส.ปวณีำ  นันตะ๊ภูม ิ

๐๒-๐๓๓ น.ส.รุ่งอรุณ  แซ่โค้ว 

๐๒-๐๓๔ นำงวรำภรณ์  วงษค์ ำตัน 

๐๒-๐๓๕ นำยณรงค์เดช  บัวนำค 

๐๒-๐๓๖ นำยพัทธกำนต์  ตุ้ยดง 

๐๒-๐๓๗ น.ส.วิภำรัตน ์ สุทธวำสน์ 

๐๒-๐๓๘ น.ส.สิริพรรณ  บุญมี 

๐๒-๐๓๙ น.ส.ภัสสร  วงค์ค ำปัน 

๐๒-๐๔๐ น.ส.พิมพใ์จ  ไชยลังกำ 

๐๒-๐๔๑ นำงศรีลำพร  ซ่อนกลิ่น 

๐๒-๐๔๒ น.ส.ธัณวรัฎฐ์ อัศวพรหมคุณ 

๐๒-๐๔๓ น.ส.ปลัดดำ แย้มขยำย 

๐๒-๐๔๔ น.ส.ศริินภำ  ทรงประสพ 

๐๒-๐๔๕ น.ส.จริำภรณ์  ตันตระกูล 

๐๒-๐๔๖ น.ส.กัญญำพัตร ค ำสุข 

๐๒-๐๔๗ น.ส.เสำวนยี ์ แพรวกลำง 

๐๒-๐๔๘ น.ส.พัชรำ  บุญสูง 

๐๒-๐๔๙ น.ส.อรพนิท์  บัวออน 

๐๒-๐๕๐ นำยเฉลิมวุธ ทะไชย 
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ผูส้มัคร 
ชื่อ - สกุล 

๐๒-๐๕๑ นำงแพรวพรรณ จันทรำสุทธ์ิ 

๐๒-๐๕๒ นำยวรวิทย์ ผะดุง 

๐๒-๐๕๓ น.ส.กนกวรรณ ธำตุอินจันทร์ 

๐๒-๐๕๔ นำยวรเวช เป็งใจมำ 

๐๒-๐๕๕ น.ส.วรำภรณ ์กำสำ 

๐๒-๐๕๖ น.ส.ปรำงค์ปภำ โพธิ 

๐๒-๐๕๗ น.ส.สุพักตรำ หำญกิตวิัฒนำ 

๐๒-๐๕๘ นำยณัฐพล สถำวีระพงศ์ 

๐๒-๐๕๙ น.ส.นันทิตำ แปงทิพย์ 

๐๒-๐๖๐ น.ส.พิมพน์ภัส พันธ์ค ำเสน 

๐๒-๐๖๑ น.ส.วิภำดำ แก้ววันทำ 

๐๒-๐๖๒ นำยศำรทูล สมำศลิป์ 

๐๒-๐๖๓ น.ส.จำรุวรรณ ค ำฟ ู

๐๒-๐๖๔ นำยสมเพชร ศรีวิชัย 

๐๒-๐๖๕ นำยณุชนก ทวิงค์กรณ ์

๐๒-๐๖๖ น.ส.พัชรี โยเหลำ 

๐๒-๐๖๗ นำยกรวทิย ์ณ ล ำพูน 

๐๒-๐๖๘ น.ส.อมรมำศ จันทร์จ่ำย 

๐๒-๐๖๙ น.ส.วรลักษณ ์ปัญญำเหล็ก 

๐๒-๐๗๐ นำงกรรณิกำ ฮุยเก้ 

๐๒-๐๗๑ น.ส.วริศรำ วรรณวัต 

๐๒-๐๗๒ นำยชุตพิันธุ์ สำยบุญเรอืง 

๐๒-๐๗๓ น.ส.ภำสินี ทำเป็ง 

๐๒-๐๗๔ น.ส.วิวรรณทนำ จุ่นน้อย 

๐๒-๐๗๕ น.ส.พิชชำนันท์ เอี่ยมประมูล 
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ผูส้มัคร 
ชื่อ - สกุล 

๐๒-๐๗๖ นำยจักรกรชิ บุญคุณำภัทร 

๐๒-๐๗๗ นำยภำนุเมศ ยำสมุทร 

๐๒-๐๗๘ น.ส.เกศสุดำ ขิปะนัน 

๐๒-๐๗๙ น.ส.กัลยำรัตน ์หน่อสม 

๐๒-๐๘๐ วำ่ที่ ร.ต.ปัณณพงษ์ สวำสดิ์ญำติ 

๐๒-๐๘๑ น.ส.อรอุมำ กุมมำรบุตร 

๐๒-๐๘๒ น.ส.สุกัญญำ ใจกำร 

๐๒-๐๘๓ น.ส.เอริน แสนสุข 

๐๒-๐๘๔ น.ส.สุกัญญำ จันทร์ดว้ง 

๐๒-๐๘๕ น.ส.ณัฐกำนต์ ตำกองแก้ว 

๐๒-๐๘๖ นำยธนกร ตำจันทร์ 

๐๒-๐๘๗ นำงอำทิตยำ ดอกเรือนค ำ 

๐๒-๐๘๘ น.ส.พรชนก ทมนิเหมย 

๐๒-๐๘๙ น.ส.ดำรุณี อุประ 

๐๒-๐๙๐ นำยนัทธวัธน์ สุวรรณศักดิ์ 

๐๒-๐๙๑ น.ส.ชุติมณฑน์ แรกข้ำว 

๐๒-๐๙๒ น.ส.สุทิวำ สิมทะรำช 

๐๒-๐๙๓ น.ส.โยษิตำ จ ำเริญ 

๐๒-๐๙๔ น.ส.เอมพกิำ ประธำนรำษฎร์ 

๐๒-๐๙๕ น.ส.อุไรวรรณ แดงจิระ 

๐๒-๐๙๖ น.ส.ภำชม ทองสวัสดิ์ 

๐๒-๐๙๗ น.ส.จรรยำภรณ์ อุทรำ 

๐๒-๐๙๘ น.ส.ศวรรยำ ประจงกิจ 

  

  

  


