เอกสารแนบท้าย ๑
รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
และตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
เลขประจําตัวสอบ
๒๐๐๐๐๐๐๐๑
๒๐๐๐๐๐๐๐๒
๒๐๐๐๐๐๐๐๓
๒๐๐๐๐๐๐๐๔
๒๐๐๐๐๐๐๐๕
๒๐๐๐๐๐๐๐๖
๒๐๐๐๐๐๐๐๗
๒๐๐๐๐๐๐๐๘
๒๐๐๐๐๐๐๐๙
๒๐๐๐๐๐๐๑๐
๒๐๐๐๐๐๐๑๑
๒๐๐๐๐๐๐๑๒
๒๐๐๐๐๐๐๑๓
๒๐๐๐๐๐๐๑๔
๒๐๐๐๐๐๐๑๕
๒๐๐๐๐๐๐๑๖
๒๐๐๐๐๐๐๑๗
๒๐๐๐๐๐๐๑๘
๒๐๐๐๐๐๐๑๙
๒๐๐๐๐๐๐๒๐
๒๐๐๐๐๐๐๒๑
๒๐๐๐๐๐๐๒๒

ชื่อ - สกุล
นางสาวยุพาพร ศรีหลิ่ง
นางสาวอุไร พันเอ็ด
นางสาวสุกัญญา พรมมา
นางสาวภัทรวรรณ บุญเรือง
นางมัทนา นาคสุข
นางสาวดาราพงษ์ เพ็งผอม
นายศิริศักดิ์ พุ่มสุวรรณ
นางสาวจันทรา เติมสุข
นายวรรธนะ สมนึก
นายปรัชญา พวงบรรเทา
นายสุริยันต์ สีดก
นางสาวอาภา สุขการัก
นางอนัญญา นุชเขียว
นางสาวธันยมัย คําชาลี
นายธนกฤต เพิ่มพูล
นายนพเกล้า วิระษร
นายวีระศักดิ์ เดชเจริญดี
นางสาวอัจนา เยาวละออง
นายวิญญู พุทธชู
นายสุกฤษฎิ์ อินแก้ว
นายนิกูล ชูสมัย
นางสาวสุปราณี ภักดี
เลขประจําตัวสอบ...

-๒เลขประจําตัวสอบ
๒๐๐๐๐๐๐๒๓
๒๐๐๐๐๐๐๒๔
๒๐๐๐๐๐๐๒๕
๒๐๐๐๐๐๐๒๖
๒๐๐๐๐๐๐๒๗
๒๐๐๐๐๐๐๒๘
๒๐๐๐๐๐๐๒๙
๒๐๐๐๐๐๐๓๐
๒๐๐๐๐๐๐๓๑
๒๐๐๐๐๐๐๓๒
๒๐๐๐๐๐๐๓๓
๒๐๐๐๐๐๐๓๔
๒๐๐๐๐๐๐๓๕
๒๐๐๐๐๐๐๓๖
๒๐๐๐๐๐๐๓๗
๒๐๐๐๐๐๐๓๘
๒๐๐๐๐๐๐๓๙
๒๐๐๐๐๐๐๔๐
๒๐๐๐๐๐๐๔๑
๒๐๐๐๐๐๐๔๒
๒๐๐๐๐๐๐๔๓
๒๐๐๐๐๐๐๔๔
๒๐๐๐๐๐๐๔๕
๒๐๐๐๐๐๐๔๖
๒๐๐๐๐๐๐๔๗
๒๐๐๐๐๐๐๔๘
๒๐๐๐๐๐๐๔๙
๒๐๐๐๐๐๐๕๐
๒๐๐๐๐๐๐๕๑

ชื่อ - สกุล
นายสําราญ ห้องแซง
นายพันรพ สุดเทวา
นายณัฐพล หวันเต๊ะ
นายพงษ์ศิลป์ อุ่นแก้ว
นายหฤษฎ์ พิธาธนบดี
นางสาวพุทธรัตน์ หาญศึก
นายราชศวรรษ สายกระสุน
นายเพียงพนธ์ วานิช
นางสาวเนตรนภิส สารคร
นายวรวัช ช่วยนะ
นายนิติธร สําเริงเที่ยง
นายนพดล กํายาน
นายฉลองศักดิ์ ขันทกันชัย
ว่าที่ร้อยตรีก้องณรงค์ อภัยจิตต์
นางสาวรัษฎาภรณ์ รัตนสุภา
นายอาวุธ สุตตะระ
นายจักรกฤษณ์ จินรัตน์
นายฐานุพงศ์ ตามี
นางสุภาพร จันทวิสูตร
นางสาวพนัชกร สุขรัตน์
นายฐิติพัฒน์ ไกรสันเทียะ
นายยุทธหัตถ ซางนา
นางภัทร์วลัญช์ หิรัญกุล
นางสาวศมิษฐา แม้นเหมือน
นางสาวมณีรัตน์ ทองเรือง
นางอรวรรณ เกื้อเม่ง
นายอมรเทพ คํารินทร์
นางสาวกัญจิกา สุทธิพันธ์
นายกิตติ คําผุย
เลขประจําตัวสอบ...

-๓เลขประจําตัวสอบ
๒๐๐๐๐๐๐๕๒
๒๐๐๐๐๐๐๕๓
๒๐๐๐๐๐๐๕๔
๒๐๐๐๐๐๐๕๕
๒๐๐๐๐๐๐๕๖
๒๐๐๐๐๐๐๕๗
๒๐๐๐๐๐๐๕๘
๒๐๐๐๐๐๐๕๙
๒๐๐๐๐๐๐๖๐
๒๐๐๐๐๐๐๖๑
๒๐๐๐๐๐๐๖๒
๒๐๐๐๐๐๐๖๓
๒๐๐๐๐๐๐๖๔
๒๐๐๐๐๐๐๖๕
๒๐๐๐๐๐๐๖๖
๒๐๐๐๐๐๐๖๗
๒๐๐๐๐๐๐๖๘
๒๐๐๐๐๐๐๖๙
๒๐๐๐๐๐๐๗๐
๒๐๐๐๐๐๐๗๑
๒๐๐๐๐๐๐๗๒
๒๐๐๐๐๐๐๗๓
๒๐๐๐๐๐๐๗๔
๒๐๐๐๐๐๐๗๕
๒๐๐๐๐๐๐๗๖
๒๐๐๐๐๐๐๗๗
๒๐๐๐๐๐๐๗๘
๒๐๐๐๐๐๐๗๙
๒๐๐๐๐๐๐๘๐

ชื่อ - สกุล
นางสาวทินภรณ์ พรมสี
นายประภาส บุญเต็ม
นายชัยณรงค์ เรืองเที่ยง
นางสาวขนิษฐา หะแดง
นายปิยะพงษ์ วงเวียน
นางสาวอําภา อ้าบาย
นางสาวสายวรุณ ผิวนวล
นางสาวบัวพันธ์ จําปางาม
นางสาวพัทธนันท์ นิจจํารูญ
นางสาววีณา นิจจํารูญ
นายชาคริต เนตรนิลพฤกษ์
นายภาณุวิชญ์ พรมดอนยาง
นายชีวพันธิ์ งามยิ่ง
นางสาวเลิศอุไร เลิศไกร
นายสีมา ปุ๊ดแก้ว
นายกรกวี พิมพา
นางสาวอนงค์ ก้านหมากกลาง
นายเจษฎาพงษ์ นะตาปา
นายณัฐธวัช ถาวรนันท์
นางสาวธันยา บุตรทะศรี
นางสาวดวงตา กลางหล้า
นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์
นางสาววาทินี ขัดทองงาม
นายวีรพันธ์ ใยบัวทอง
นายธนโชติ สนองไทย
นายเฉลิมชัย กุลาทัยใจดี
นางสาวอัมรินทร์ ศิริบุตร
นางสาวศิริพร จันทร์บุตร
นางสาวอลิสา พรหมเจริญ
เลขประจําตัวสอบ...

-๔เลขประจําตัวสอบ
๒๐๐๐๐๐๐๘๑
๒๐๐๐๐๐๐๘๒
๒๐๐๐๐๐๐๘๓
๒๐๐๐๐๐๐๘๔
๒๐๐๐๐๐๐๘๕
๒๐๐๐๐๐๐๘๖
๒๐๐๐๐๐๐๘๗
๒๐๐๐๐๐๐๘๘
๒๐๐๐๐๐๐๘๙
๒๐๐๐๐๐๐๙๐
๒๐๐๐๐๐๐๙๑
๒๐๐๐๐๐๐๙๒
๒๐๐๐๐๐๐๙๓
๒๐๐๐๐๐๐๙๔
๒๐๐๐๐๐๐๙๕
๒๐๐๐๐๐๐๙๖
๒๐๐๐๐๐๐๙๗
๒๐๐๐๐๐๐๙๘
๒๐๐๐๐๐๐๙๙

ชื่อ - สกุล
นางสาวศรีวรรณ บุญญประภา
นางสาวกัณชลี สายแก้ว
นางสาวพรไพลิน นิ่มนวล
นายอิทธิกร บุญส่ง
นางสาวอมรรัตน์ สุขครุฑ
นายวีระพงษ์ ทรัพย์นํา
นางสาวอรนภา ไชยตะนา
นายณัฐพล ไชยสุวรรณ
นางสาวเมรินทร์ บุญอินทร์
นางสาวนิภาพร ยะปันดิษฐ
นายกฤษฎา ดมดอก
นางสาวจันทร์ฉาย บ่อมุ
นายธนกร กุลแก้ว
นายฐิติวัชร จิตรดา
นางสาวกมลทิพย์ บุญชู
นางสาวปิยาภรณ์ ทองจํารัส
นายนิรันดร์ โพธิ์เงิน
นายภาณุพันธุ์ รัตน์ทองคง
นายพอเจตน์ เลยกลาง

หมายเหตุ ให้ผู้มีรายชื่อสมัครสอบแข่งขันฯ นําหลักฐานการสมัครสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
มายื่นในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง

เอกสารแนบท้าย ๒
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
เลขประจําตัวสอบ
๓๐๐๐๐๐๐๐๑
๓๐๐๐๐๐๐๐๒
๓๐๐๐๐๐๐๐๓
๓๐๐๐๐๐๐๐๔
๓๐๐๐๐๐๐๐๕
๓๐๐๐๐๐๐๐๖
๓๐๐๐๐๐๐๐๗
๓๐๐๐๐๐๐๐๘
๓๐๐๐๐๐๐๐๙
๓๐๐๐๐๐๐๑๐
๓๐๐๐๐๐๐๑๑
๓๐๐๐๐๐๐๑๒
๓๐๐๐๐๐๐๑๓
๓๐๐๐๐๐๐๑๔
๓๐๐๐๐๐๐๑๕
๓๐๐๐๐๐๐๑๖
๓๐๐๐๐๐๐๑๗
๓๐๐๐๐๐๐๑๘
๓๐๐๐๐๐๐๑๙
๓๐๐๐๐๐๐๒๐
๓๐๐๐๐๐๐๒๑
๓๐๐๐๐๐๐๒๒
๓๐๐๐๐๐๐๒๓
๓๐๐๐๐๐๐๒๔
๓๐๐๐๐๐๐๒๕
๓๐๐๐๐๐๐๒๖
๓๐๐๐๐๐๐๒๗

ชื่อ - สกุล
นายนภดล ศรีหิรัญ
นายกีรติ วัชระธํารงกุล
นางสาวนรารัตน์ นาคะสุวรรณ์
นางสาวกรุณา พุ่มทรง
นางสาวนิโลบล ชุมภู
นางสาวมีนา เฟื่องแก้ว
นางสาวศิริพร บุตรทา
นางสาวพณิชชา เตจ๊ะใจ
นายดํารงณ์เกียรติ ศรีลาชัย
นางสาวกีรติ ปานจันดี
นางสาวพิไลวรรณ ปิ่นหอม
นายนันทวี อัศวาภรณ์
นายนิกร สิงห์คําโล
นางสาววรรณพร โมธินา
นายปรัชญา พงษ์โภคา
นางสาวรานีย์ พลอยศรี
นางสาวภัสราภรณ์ จันทเทโว
นางสาวอภิญญา วสุวัชรพงศ์
นางสาวจิตรานุช ชูเรือง
นางสาวโสรยา พลายพิชิต
นายนิทัศน์ โลหะเวช
นายปฏิพาน เสือใจ
นางสาวตวงพร ธีระพิทยาพงศ์
นางสาวสโรชา อินทรเล่ง
นางสาวชุติมา วงษ์ไพศาล
นายศรัณย์ สมบัติจิราภรณ์
นางสาวชิดชมัย ยิ้มจันทร์
เลขประจําตัวสอบ...

-๒เลขประจําตัวสอบ
๓๐๐๐๐๐๐๒๘
๓๐๐๐๐๐๐๒๙
๓๐๐๐๐๐๐๓๐
๓๐๐๐๐๐๐๓๑
๓๐๐๐๐๐๐๓๒
๓๐๐๐๐๐๐๓๓
๓๐๐๐๐๐๐๓๔
๓๐๐๐๐๐๐๓๕
๓๐๐๐๐๐๐๓๖
๓๐๐๐๐๐๐๓๗
๓๐๐๐๐๐๐๓๘
๓๐๐๐๐๐๐๓๙
๓๐๐๐๐๐๐๔๐
๓๐๐๐๐๐๐๔๑
๓๐๐๐๐๐๐๔๒
๓๐๐๐๐๐๐๔๓
๓๐๐๐๐๐๐๔๔
๓๐๐๐๐๐๐๔๕
๓๐๐๐๐๐๐๔๖
๓๐๐๐๐๐๐๔๗
๓๐๐๐๐๐๐๔๘
๓๐๐๐๐๐๐๔๙
๓๐๐๐๐๐๐๕๐
๓๐๐๐๐๐๐๕๑
๓๐๐๐๐๐๐๕๒
๓๐๐๐๐๐๐๕๓
๓๐๐๐๐๐๐๕๔
๓๐๐๐๐๐๐๕๕
๓๐๐๐๐๐๐๕๖

ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐสุดา จันทร์พฤกษา
นางสาวสายน้ําผึ้ง ไตรรักษ์
นางสาวปภัชญา สนิทมัจโร
นางสาวบุษยมาศ ครุฑวิสัย
นางสาวสุวพิชญ์ พรสถิตย์วรกุล
นางสาวณัฐวดี เรืองเกตุ
นางสาวสุมินตรา ปาติสัตย์
นางสาวรินรวี อินทรภูมิ
นางสาวกัญณภัทร คงมั่น
นางสาวมัญชุพร สุนทรัช
นางสาวกฤษฏิญา พรหมจันทร์
นางสาวอรไพลิน จันทร์ภูมิ
นางสาวสุรางค์ โอนอ่อน
นางสาวปิยธิดา บัญดิฐ
นางสาวกานต์สินี กันจะขัติ
นางสาวพัทธ์ธีรา สิทธิเสรีสุวรรณ
นายอธิปัตย์ รัตนะ
นายพงศกร ตันตะราวงศา
นางสาวเพชรรัตน์ แก่นรักษ์
นางสาวชุลีพร เงินนาค
นางสาวสุภาวดี อินทศรี
นายราชัน เลิศพยัคฆรัตน์
นางสาวธัญวรัตน์ ธรรมสุกฤต
นางสาวกอรีอะ บิลหลี
นางสาวพรนภา เปรมปรี
นางสาวรุจรวี แก้วกลางเมือง
นางสาวจิตตาภรณ์ เสือจินดา
นางสาวแพงทอง แสนท้าว
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีประภาพงศ์
เลขประจําตัวสอบ...

-๓เลขประจําตัวสอบ
๓๐๐๐๐๐๐๕๗
๓๐๐๐๐๐๐๕๘
๓๐๐๐๐๐๐๕๙
๓๐๐๐๐๐๐๖๐
๓๐๐๐๐๐๐๖๑
๓๐๐๐๐๐๐๖๒
๓๐๐๐๐๐๐๖๓
๓๐๐๐๐๐๐๖๔
๓๐๐๐๐๐๐๖๕
๓๐๐๐๐๐๐๖๖
๓๐๐๐๐๐๐๖๗
๓๐๐๐๐๐๐๖๘
๓๐๐๐๐๐๐๖๙
๓๐๐๐๐๐๐๗๐
๓๐๐๐๐๐๐๗๑
๓๐๐๐๐๐๐๗๒
๓๐๐๐๐๐๐๗๓
๓๐๐๐๐๐๐๗๔
๓๐๐๐๐๐๐๗๕
๓๐๐๐๐๐๐๗๖
๓๐๐๐๐๐๐๗๗
๓๐๐๐๐๐๐๗๘
๓๐๐๐๐๐๐๗๙
๓๐๐๐๐๐๐๘๐
๓๐๐๐๐๐๐๘๑
๓๐๐๐๐๐๐๘๒
๓๐๐๐๐๐๐๘๓
๓๐๐๐๐๐๐๘๔
๓๐๐๐๐๐๐๘๕

ชื่อ - สกุล
นางสาวจารุนันท์ ซิมพิทักษ์
นางสาวกาญจนา ศรีไทย
นางสาวนันทา ทองประโคน
นายกัมปนาท แก้วใหญ่
นายพีรพัฒน์ คณาจันทร์
นางสาวชลธิชา ว่านวัด
นางสาวจิตสุภา ศิรอักษร
นางสาวอรจิรา วุฒิสมบูรณ์พันธุ์
นางสาววิรดา ชื่นสมบัติ
นางสาวภาวินี ทองรอด
นางสาวกมลทิพย์ อินแก้วเครือ
นางสาวฐิติมา สุจินพรัหม
นางสาวกฤษติยา ยะก๊บ
นางสาววปุน ทัปนวัชร์
นายวสันต์ มุลเมืองแสน
นายชนายุส นิลประดับ
นางสาวนภัสสร บุญหนุน
นางสาวสุภาวดี เพียงใจตรง
นางสาวรุ่งรัศมี บุญมี
นางสาวปาจรีย์ เอียดแก้ว
นายนิติพงษ์ บุญตา
นางสาวพิมลพรรณ เพ็งสุริยา
นายวชิร ภู่ขํา
นางสาวธนาภรณ์ โรจน์บุนส่งศรี
นางสาวทิวาวรรณ เปลี่ยนกลิ่น
นายวศิน สุนทรเต็ม
นายนัทธวัฒน์ การาสี
นางสาวพรรณพรรธน์ จําปาแพง
นางสาวเมธาวี บุ่นวรรณา
เลขประจําตัวสอบ...

-๔เลขประจําตัวสอบ
๓๐๐๐๐๐๐๘๖
๓๐๐๐๐๐๐๘๗
๓๐๐๐๐๐๐๘๘
๓๐๐๐๐๐๐๘๙
๓๐๐๐๐๐๐๙๐
๓๐๐๐๐๐๐๙๑
๓๐๐๐๐๐๐๙๒
๓๐๐๐๐๐๐๙๓
๓๐๐๐๐๐๐๙๔
๓๐๐๐๐๐๐๙๕
๓๐๐๐๐๐๐๙๖
๓๐๐๐๐๐๐๙๗
๓๐๐๐๐๐๐๙๘
๓๐๐๐๐๐๐๙๙
๓๐๐๐๐๐๑๐๐
๓๐๐๐๐๐๑๐๑
๓๐๐๐๐๐๑๐๒
๓๐๐๐๐๐๑๐๓
๓๐๐๐๐๐๑๐๔
๓๐๐๐๐๐๑๐๕
๓๐๐๐๐๐๑๐๖
๓๐๐๐๐๐๑๐๗
๓๐๐๐๐๐๑๐๘
๓๐๐๐๐๐๑๐๙
๓๐๐๐๐๐๑๑๐
๓๐๐๐๐๐๑๑๑
๓๐๐๐๐๐๑๑๒
๓๐๐๐๐๐๑๑๓
๓๐๐๐๐๐๑๑๔

ชื่อ - สกุล
นางสาวหทัยมาศ ศรีชมภู
นางสาววรุณรัตน์ บูรณะกุล
นางสาวชมพูนุช ไปมูลเปี่ยม
นายธีรภัทร พุ่มขุน
นายปฤษฎิ์ ศรีสุธรรม
นางสาวชวนพิศ วงษ์จันทร์
นางสาวอารยา ทามัน
นางสาวจิรัชญา สิงห์มณี
นางสาวนารีรัตน์ ทองบุญส่ง
นายศิวัช พลายเสน
นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม
นายกช สุขไมตรี
นางสาวกมลวรรณ สามกองงาม
นางสาวสุดารัตน์ เย็นใจ
นางสาวจุฑามาศ อําไพวงษ์
นางสาวนฤมล สิงห์กวาง
นางสาวจริญญา ไชยรักษ์
นายศุภรณัช ศรีจริยา
นางสาวอังคณา มีชัยชนะ
นางสาวณัฐนิชา แก้ววิเชียร
นางฉัตรแก้ว คงสินธุ์
นางสาวศิริวรรณ รัตนบุรี
นางสาววรกมล นาคเพชรพูล
นางสาวสุธิดา ปาลวัฒน์
นายสิงหราช นิยมรส
นางสาวสุจิตรา ปรารถนา
นางสาวภรปภัช ชัยรัมย์
นางสาวสิรภัทร สุขเจริญ
นางสาวศรัญญ์ภัทร ขัดสี
เลขประจําตัวสอบ...

-๕เลขประจําตัวสอบ
๓๐๐๐๐๐๑๑๕
๓๐๐๐๐๐๑๑๖
๓๐๐๐๐๐๑๑๗
๓๐๐๐๐๐๑๑๘
๓๐๐๐๐๐๑๑๙
๓๐๐๐๐๐๑๒๐
๓๐๐๐๐๐๑๒๑
๓๐๐๐๐๐๑๒๒
๓๐๐๐๐๐๑๒๓
๓๐๐๐๐๐๑๒๔
๓๐๐๐๐๐๑๒๕
๓๐๐๐๐๐๑๒๖
๓๐๐๐๐๐๑๒๗
๓๐๐๐๐๐๑๒๘
๓๐๐๐๐๐๑๒๙
๓๐๐๐๐๐๑๓๐
๓๐๐๐๐๐๑๓๑
๓๐๐๐๐๐๑๓๒
๓๐๐๐๐๐๑๓๓
๓๐๐๐๐๐๑๓๔
๓๐๐๐๐๐๑๓๕
๓๐๐๐๐๐๑๓๖
๓๐๐๐๐๐๑๓๗
๓๐๐๐๐๐๑๓๘
๓๐๐๐๐๐๑๓๙
๓๐๐๐๐๐๑๔๐
๓๐๐๐๐๐๑๔๑
๓๐๐๐๐๐๑๔๒
๓๐๐๐๐๐๑๔๓

ชื่อ - สกุล
นางสาววชิราภรณ์ พูลวงษา
นายสถาปัตย์ ประพรหมมา
นางสาวนลินรัตน์ ลิ่มพานิช
นายวสันต์ ทองประไพ
นายธีรัตม์ เบาสันเทียะ
นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง
นางสาวชนากานต์ ชวลิตเมธา
นางสาวเบญญาภา บุรัมพฤกษ์
นางสาวสุดารัตน์ สิโนรักษ์
นายอับดุลฮาบี ยะอาแซ
นางสาวนันทวัน หมื่นเดช
นางสาวปวริศา ขุนเหล็ง
นายชญา ศศิภัทรกุล
นางสาวธัญวลัย มั่นจันทร์
นางสาวเพ็ญมาศ เครือจันทร์
นางสาวณัฐพัชร์ ยางงาม
นายจิรณัฐ ขาวละออ
นางสาวทิฆัมพร นิลุบล
นางสาวขนิษฐา กําทองคํา
นางสาววัชรายา มาศแจ้ง
นางสาวพัชรี ปะขะเต
นางสาวนุชจิรา เดชพร
นางสาวมลทิพย์ บุญชีวิต
นางสาวนันทิกานต์ ภู่สุวรรณ
นางสาวจินตนา เชื้อดวงผุย
นางสาววรินกาญจน์ ธรตีกรธวัฒน์
นางสาวฐิติมา แก่นท้าว
นางสาวจิดาภา สานุวงค์
นางสาวพชรพรรณ ปลุกใจ
เลขประจําตัวสอบ...

-๖เลขประจําตัวสอบ
๓๐๐๐๐๐๑๔๔
๓๐๐๐๐๐๑๔๕
๓๐๐๐๐๐๑๔๖
๓๐๐๐๐๐๑๔๗
๓๐๐๐๐๐๑๔๘
๓๐๐๐๐๐๑๔๙
๓๐๐๐๐๐๑๕๐
๓๐๐๐๐๐๑๕๑
๓๐๐๐๐๐๑๕๒
๓๐๐๐๐๐๑๕๓
๓๐๐๐๐๐๑๕๔
๓๐๐๐๐๐๑๕๕
๓๐๐๐๐๐๑๕๖
๓๐๐๐๐๐๑๕๗
๓๐๐๐๐๐๑๕๘
๓๐๐๐๐๐๑๕๙

ชื่อ - สกุล
นายกษิวิชญ์ ดําเกลี้ยง
นางสาวนุจรินทร์ พลหงษ์
นางสาวศิริพรรณ สูญราช
นางกฤติยา ใส้พงษ์
นางสาวสุดาทิพย์ วรวงค์
นายจุฑารพ หยาดไธสง
นางสาวกรชนก ธราวัฒน์ชานนท์
นางสาววราภรณ์ แก้วแดง
นางสาวณัฐกมล ฤกษ์เกษมสันต์
นางสาวกิติยา จอนเอียด
นายจักรพันธ์ หมอยาดี
นางสาวสายฝน เบ้าทอง
นางสาวโสรญา เข้มแข็ง
นางสาวประภาสินี จิระสุโข
นางสาวภคพิชญา ทุมนาค
นางสาวกุณฑลี ชนะพาล

หมายเหตุ ให้ผู้มีรายชื่อสมัครสอบแข่งขันฯ นําหลักฐานการสมัครสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
มายื่นในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง

เอกสารแนบท้าย ๓
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)
เลขประจําตัวสอบ
๔๐๐๐๐๐๐๐๑
๔๐๐๐๐๐๐๐๒
๔๐๐๐๐๐๐๐๓
๔๐๐๐๐๐๐๐๔
๔๐๐๐๐๐๐๐๕
๔๐๐๐๐๐๐๐๖
๔๐๐๐๐๐๐๐๗
๔๐๐๐๐๐๐๐๘
๔๐๐๐๐๐๐๐๙
๔๐๐๐๐๐๐๑๐
๔๐๐๐๐๐๐๑๑
๔๐๐๐๐๐๐๑๒
๔๐๐๐๐๐๐๑๓
๔๐๐๐๐๐๐๑๔
๔๐๐๐๐๐๐๑๕
๔๐๐๐๐๐๐๑๖
๔๐๐๐๐๐๐๑๗

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุจิตรา ฝั้นสืบ
นายบรรพต กลิ่นประทุม
นางสาวลภัสรดา อักษรเนียม
นางปัทมา ปรางค์จันทร์
นายรัชพล บัตรมาตย์
นางสาวพิชญ์นิภา ขวัญเผือก
นางสาวสินี ตั้งตรัยรัตนกุล
นางสาวนิศากร นามวงศ์
นางสาวจุฑามาส สื่อประสาร
นางสาวอรวรรณ วิเศษสุนทร
นางสาวศิริพร ตั้งธนพิพรรธ
นายภูมิบดี วิเชฏฐพงษ์
นางสาววันดี เปล่งเหมือนแข
นางสาวอภิชา ธนัตถ์สิริ
นายสุทธิสาร แก้วคราม
นางสาวเพชรดาว กาเราะ
นางสาวอังคณา ขจรวงศ์วัฒนา

หมายเหตุ ให้ผู้มีรายชื่อสมัครสอบแข่งขันฯ นําหลักฐานการสมัครสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
มายื่นในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง

