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952000016 นายธเนศ ปทมุานนท์

952000021 นางสาวดํารัสศริิ ชาตเิสริมศกัดิ'

952000026 นางสาวรัตนาวดี บษุบรรณ์

** 952000056 นางสาวชฎารัตน์ ศริิบรูณ์

952000062 นางสาวมาลาตี อรุณศรี

** 952000064 นายกฤษ วงษ์เกษม

952000076 นางสาวภทัรพิชญ์ นะออ่น

952000084 นางสาวเกวลี ธนะปัญญาธรรม

952000086 นางสาวจิรนนัท์ อุ้ยมาก

952000092 นายอิทธิพทัธ์ เล็กชลยทุธ

952000098 นางสาวพิชญ์สิณี เขื9อนจนัทกึ

952000099 นางสาวอารยา อิทธิประทีป

952000111 นายกิตติ ภกัดีคง

952000134 นายกมล ขทุรานนท์

952000139 นายพงศ์ภคั จินะตา

952000147 นางสาวไพรสน รุจิคณุ

952000150 นายสรุศกัดิ' จิตตวิสทุธิกลุ

952000156 นางสาวภณัฑิกา สหายมิตร

952000165 นางสาวฐิตพิร ศรีทอง

952000176 นายธนวฒัน์ ชชูอ่

952000193 นางมลลีุ คงสกลุ

952000195 นายเกรียงศกัดิ' ซื9อเลื9อม

952000196 นางสาวพชัรินทร์ ธรรมสวุรรณ์

ทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั	วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

ในการดาํเนินการสอบแข่งขันฯ สาํหรับผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
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952000202 นางสาวองัศณา วนัชะเอม

952000212 นางสาวพิมพ์ชนก วิชยัดษิฐ์

952000223 นางสาวอดุมพร มณีรัตน์

952000230 นางสาวอษุา บญุมีประเสริฐ

952000245 นางสาวประภาพรรณ วชัรสวุรรณ

952000250 นายภาสุ อิศรางกรู ณ อยธุยา

952000258 นางสาวอรฤดี อุน่เจริญ

952000266 นางสาวจนัทนา พลารชนุ

** 952000267 นางสาวสปุรีชญา ชลเจริญ

952000273 นางสาวสกุญัญา ศรีพนม

952000283 นางสาวปาริฉตัร สขุวิบลูย์

952000284 นางสาวรวิสรา รื9นไวย์

952000289 นางสาวกรกช เอียดจงดี

952000300 นางสาวกาญจนา สิรพงษ์ไพโรจน์

952000310 นายจิรศกัดิ' นิ9มครุฑ

952000333 นายนพดล ประยรูสขุ

952000341 นางสาวสดุารัตน์ สธุาชีวะ

952000359 นายมธัยสัถ์ ทองธิราช

952000364 นายเวสรัช รัตนเสถียร

952000368 นางสาวฉตัรกมล สขุประเสริฐ

952000369 นางสาวปวริศา สขุมาก

952000379 นายเดชาธร เรืองไกรกลกิจ

952000385 นางเนตรดาว สขุถาวรกิจ
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952000391 นางสาวธนวดี พรหมจนัทร์

952000393 นางสาวจนัทนา สงวนสิทธิ'

952000420 นางสาวอนรีุ เครือศรี

952000424 นางสาวสเุพ็ญศรี จนัโทภาส

952000430 นางสาววีรยา พรหมประเทศ

** 952000432 นายคมสนัต์ ขวญัฤกษ์

952000435 นางสาวพชัราภรณ์ ณ ระนอง

952000441 นางสาวพรพิมล ทองธรรมชาติ

952000447 นายศริิพงศ์ ทองอารีย์

952000448 นางสาวชมพนูชุ เธียรศริิพิพฒัน์

952000452 ร้อยเอกธงฉตัร สภุาพิชยั

952000456 นายยทุธศกัดิ' ปั Cนแตง

952000457 นางสาวอารยา ด้วงทรง

** 952000459 นางสาวสพุรรณี ปัญญาจีน

952000463 นางสาววชิรดา ทิพย์อบุล

952000472 นางสาวมทัธุรดา ริยาพนัธ์

952000483 นางวธู นิตรัิตนกลุ

952000487 นางสาวจิตตมิา กียะสตูร

952000489 นางสาวสธุาสินี เส้นขาว

952000490 นางสาวรัตตยิา อานมณี

952000493 นางสาววริษา รุ่มจิตร

952000498 นางสาวณสิรา ภิรมย์วงศ์

952000510 นางสาวกมลพร สทุธิสขุศรี
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ทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั	วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

ในการดาํเนินการสอบแข่งขันฯ สาํหรับผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

เลขประจาํตัวสอบ              ชื	อ - นามสกุล

952000512 นางสาวณฐัมน พงศ์สพุฒัน์

952000515 นายสมใจ บญุอาจ

952000516 นางสาวอรทยั บวัชุม่

952000517 นางสาวรัศมี สิมมา

952000522 นายนิติ ประทมุวงษ์

952000528 นางสาวธญัญา ศรศลิป์

952000532 นายเฉลิมชนม์ บญุเกียรตสิกลุ

952000542 นางสาวผอ่งพรรณ บญุประสม

952000543 นางสาวพชัรีย์ สแุพง

952000544 นางสาวชตุมิาพร แสงออ่น

952000545 นางสาววีณาพร จนัทะสินธุ์

** 952000548 นางสาวกนกนารถ มีโชติ

952000553 สิบเอกหญิงนภสัสร ใจหาญ

952000577 นางสาวยพุา ขนัคํา

952000588 นางสาวสวิุมล ชุม่ชบูญุ

952000597 นายวิชาญ มีสามานะ

952000600 นางสาวเบญจวรรณ จนัทร์ศริิ

952000606 นางสาวศริิลกัษณ์ วิเศษ

952000607 นางสาวสพุฒัน์ชลี เตมิพิทยาไพสิฐ

952000609 นางสาวธิดารัตน์ คชรินทร์

952000610 นางสาวปนดัดา ถกูแผน

952000619 นางสาวมนนัยา วงษ์อูท่อง

952000623 นางสาวสภุทัสร วงัใน
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952000627 นางสาวธีราภรณ์ วงศ์โชคประสิทธิ

952000628 นายสิทธิศกัดิ' ดอกบวั

952000633 นายกลุชิต ศรีจนัทร์ดี

952000634 นางสาวพชรวรรณ ปานไม้

952000642 นางสาวชฎาภรณ์ แซต่ั Cง

952000644 นายวชัรพงศ์ วรรณวงศ์

952000650 นางสาวไปรยา ฉิมมี

952000659 นายกฤษ จงคล้ายกลาง

952000663 จา่เอกภริูสณัห์ ลกัขษร

952000677 นายสิริวฒันิ' กมุภิรัศมิ'

952000685 นางสาวนิมลรัตน์ คํารังษี

952000697 นายชมุพล นิยมวรรณ

952000706 นางสาวจิราภรณ์ สขุแก้ว

952000708 นางสาวศริาพร ริพล

952000722 นางสาวชาญชรินดา ชมชื9น

952000739 นางสาวชมพร ยามา

952000741 นางสาวปรียพนัธ์ มีทรัพย์

952000753 นางสาวมลิวลัย์ ลยุจนัทร์

952000760 นางสาวนกน้อย ชคูงคา

952000771 นางสาวกญัจณิศย์ วนัชยั

952000780 นางสาวสวรรยา เม้งเกร็ด

952000795 นายพงศ์ศกัดิ' บญุถาวรวฒัน

952000814 นางสาวจนัจิรา อินต๊ะยะ



หน้า 6/50

สอบวันที	 31 พฤษภาคม 2552

ทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั	วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

ในการดาํเนินการสอบแข่งขันฯ สาํหรับผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

เลขประจาํตัวสอบ              ชื	อ - นามสกุล

952000834 นายสรุเชษฐ์ สีแดง

952000838 นายปริญญาคม กิจบญุชู

952000857 นางสาวสดุา ศรีทยั

952000858 นางสาวกิรตกิารต์ ขยายแก้ว

952000863 นางสาวพรรณนี สกุรี

952000866 นางสาวนิตยา กนัลยัพนัธ์

952000872 นางสาวสวรรยา ออ่นสมจิตร์

952000884 นายอดศิกัดิ' เปรี9ยมจอมศริิ

952000885 นางสาวโรสนี สะมาแอ

952000886 นายปณิธาน ไชยรักษ์

** 952000893 นายเฉลิมฤทธิ' แกล้วกล้าหาญ

952000894 นางสาวสพุรรษา ประสงค์สขุ

952000898 นางสาวชิดชนก ศาสตรานนท์

952000901 วา่ที9 ร้อยตรีสิทธิศกัดิ' เหลี9ยมรุ่งมณี

952000907 นางสาวโรสนานี แวมามะ

952000912 นายวณฐัพงศ์ สขุมุพนัธนาสาร

952000913 นายธชัพล วฒันาไพศาล

952000915 นางสาวสลุดัดา ทรัพย์สิน

952000917 นางสาวณิชวรรณ พลูสวสัดิ'

952000919 นายนพดล ศรีพทุธา

** 952000920 นางสชีุรา ศรีพทุธา

952000936 นางสาวอรนภา ลิ Cมวฒันาพิบลูย์

952000953 นางสาวประภาพร สขุเกษม
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952000958 นางสาวอนงค์นาถ คําศริิ

952000964 นางสาวสจุิรัตน์ จนัทนั

952000968 นายชวดล ชินวิทยากร

952000972 นางสาวพีรดา สาสนะกระบวน

952000979 นางสาวสชุาดา วงศ์ธนะบรูณ์

952000994 นางสาวปณุยนชุ เปลี9ยนสี

952000995 นางสาวขนิษฐา หนมูั9น

952000997 นายเอกราช ชจูนัทร์

952000998 นายปฏิยทุธ์ บรูพฒัน์

952000999 นางสาวดจุดาว ฉวีวรรณ์

952001001 นางสาวชนกนนัท์ ชมชยั

952001002 นางสาวปลินธร เพ็ชรฤทธิ'

952001021 นางสาววีรยา บญุเย็น

952001022 นางสาวนนัท์มนสั แทง่ทอง

** 952001023 นายศกัดนินัท์ ภิรมยาภรณ์

952001027 นางยภุาพร นิยมวงค์

952001058 นางสาวพิศพิไล กณัฑภยั

952001068 นางสาวสิริกลุ เพ็งสวสัดิ'

952001084 นายสรุเชษฐ์ ขําสขุ

** 952001088 นายเกียรตศิกัดิ' ฤทธิศกัดกิลุ

952001102 นางสาวชลิตา ทองคํา

952001112 นายรัฐภมูิ เฉลิมพงษ์

952001116 นางวิลาสินี หุน่ตระกลู
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** 952001117 นายพนัธุชิต พีตกานนท์

952001122 นางสาวสพุร สนัตกิลุ

952001129 นางสาวอมรรัตน์ สองแก้ว

952001130 นางสาววิลาวณัย์ หงษ์นคร

952001131 นางสาวผจงจิต ติIบประสอน

952001132 นางสาวดวงใจ เย็นจิตร

952001135 นางสาวกฤษณา พุม่เล็ก

952001153 นางสาวสริญญา ภมูิภู

952001167 นายชยัพร ออ่นสมา

952001194 นายธนพล บญุมีฤทธิ'

952001203 นางสาวผสุดี ภมุรา

952001205 นายกิตตศิกัดิ' สมุามาลย์

952001210 นางสาวดาริกา มสุิกลุ

952001215 วา่ที9ร้อยตรีณฐัพงษ์ ยางธิสาร

952001228 นางสาวภสัสร รวิสกลุวงศ์

952001248 นางสาวพรรณวดี คงสํารวย

952001260 นางสาวสรีุวลัย์ โพธิ'ใหญ่

** 952001267 นายยทุธนา รักษาชนม์

** 952001281 นางสาวณฐิันา สนัหนองเมือง

952001306 นายสารตรัย วชัราภรณ์

952001307 นายธนทั ชยัวิเสน

952001310 นางสาวรัชณีภรณ์ อิ9นคํา

952001313 นางสาวอจัฉริยา บตุรหนุ
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952001322 นางสาวรักษ์ ห้วยเรไร

952001326 นายสากล แก้วเนิน

952001343 นายณฐัพล สจุริต

952001353 นางสาวอมุานาฏ อณุอนนัต์

952001368 นางสาวพนิตา แท้เที9ยง

952001370 นายสมาธิ แย้มสกลุ

952001380 นายปกป้อง รัตนชู

952001381 นายพร้อมพงศ์ ผงุเพิ9มตระกลู

** 952001400 นางสาวสพุินดา วงศ์อดุมมงคล

952001407 นางสาวกรรัตน์ สดากร

952001410 นางสาวศภุกาญจน์ บวัเรือง

952001413 นางสาวสชุญา ชีวีวฒัน์

952001415 นางสาวณฏัฐนภสั ศรีลาศกัดิ'

952001421 นางสาวปรีชญา บสุจะ

952001427 นางสาววรรณวิภา เศรณีวิจยักิจการ

952001434 นางสาววรางคณา อํานวยเกียรติ

952001441 นางสาวนริศรา พทุธสภุะ

952001443 นางสาวกณัทิมา ทองศรี

952001444 นางสาวนนัทวนั หตัถมาศ

952001456 นางสาวธนิตา ทองเงา

952001467 นางสาวจฬุาพร นํ Cาผึ Cง

952001472 นางสาวสมุาลี แท้สงูเนิน

952001495 นายกฤตวิทย์ จนัทร์แจม่ใส
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952001507 นางสาวศศกิญัญา ทวนเกรียงไกร

952001521 นางสาวธญัญาลกัษณ์ สินธุเขียว

952001522 นางสาววราภรณ์ หมอนสะอาด

952001544 นายวนัชนะ อินทนู

952001550 นายปรัชญา แตรสงัข์

952001570 นางสาวประกาย ตนัตกิลุมานิมิต

952001601 นายปิยะ บญุมาเลิศ

952001605 นายยทุธศกัดิ' พบลาภ

952001608 นางสาวนนัทมาส นทีธาร

952001609 นายอรรคพงษ์ ด้วงยศ

952001627 นางสาวชวิศา เชียรเจริญ

** 952001631 นายบณัฑิต ภกัดีสวุรรณ์

952001638 นางสาววารุณี รวยดี

952001643 นางสาวสภุามาศ มสูิกะ

952001648 นางสาวศศวิิมล อปุนนัไชย

952001656 นางสาววรลกัษณ์ เมธาจารย์

952001658 นายสงกรานต์ เรือนคํา

952001662 นายภคพล สายหยดุ

952001674 นางสาวอรดา จาตรุนต์ลกัษณ์

952001675 นางสาวเกศนีิ จนัทรวงศ์

** 952001681 นางสาวกรทิพย์ เฟื9 องเจริญ

952001684 นางสาวเมธิณี ปรีดาศกัดิ'

952001685 นายนิตนิยั เพชรโชตวิงศ์
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952001687 นางสาวอลิษา เจริญธรรม

952001692 นางสาวสิริพรรณ ศริิพงศ์ตกิานนท์

952001693 นางสาวสมุนา เลี Cยงเจริญ

952001695 นางสาวพรพิมล ลิมวิเศษศกัดิ'

952001698 นายพรชยั คตกํิาจร

** 952001707 นางสาวปันฐลิกา พงศ์ฉบบันภา

952001711 นางมณัฑนา วรรณศรี

952001722 นายสาโรช โกษารักษ์

952001735 นางสาวพรภทัร์ โคตะนนท์

952001736 นางสาวสพุรรษา อาลี

952001738 นายเอกสิทธิ' คงเจริญ

952001754 นายอลงกต ภริูเวทย์

952001755 นางสาวปาริชาติ บญุโฉม

** 952001756 นางสาวจฑุามาศ วาสิกรัตน์

952001757 นางสาวสกุญัญา ทิมทอง

952001759 นางสาววิมลวรรณ เมืองจนัทร์

952001772 นายศภุศกัดิ' นิ9มทรงธรรม

952001774 นางสาวกชกร ทองคําชู

952001775 นางสาวชลาลยั เสนห์่ทอง

952001783 นางสาวปรางมาศ ศรีสรัุตน์

952001799 นางสาวพนัธจิต จนัทะกล

952001804 นายศภุรัตน์ ทองออ่น

952001806 นางสาวบษุรัตน์ วารีรักษ์
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952001810 นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญ

952001813 นายชเูดช ทองมิตร

952001818 นางสาวรัตนาวดี โยธารักษ์

952001820 นางสาวญาณิศา เผา่พิน

952001828 นางสาวณิชาภา บรุณศริิ

952001838 นางสาวณฐิักา จิตตวิตติ

** 952001842 นางสาวทวิตรา กาญจนาลยั

** 952001847 นางสาวปฏิยากร โคผดงุ

952001855 นางสาวปฏิมา บตุรชา

** 952001865 นางสาวสภุาพร สขุพินิจ

952001881 นางสาวอรชร โชตญิาณวงษ์

** 952001887 นางสาวมญัชพุฒัน์ ฉํ9าสงุเนิน

952001889 นายเอกพล นวพนัธ์

952001912 นางสาวเบญจวรรณ สงัข์ทอง

952001915 นายธนกิจ สถาพรอานนท์

952001924 นางสาวษมาภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

952001942 นายสมบรูณ์ ปัญญาพลสกลุ

952001950 นางสาวกิตตยิา สาลี9

952001952 นางสาวนิศาชล วิจารณ์วงศ์

952001959 นางสาวศวรรณี สิทธิจินดาวงศ์

952001962 นางสาวปาริชาต ปัญญาเดช

952001971 นายชฎาธาร โทนเดี9ยว

952001974 นางสาวปิยะธิดา ตั Cงไพศาลกิจ
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952001977 นางสาวนภา วฒันยง

952001989 นางสาวอมัพาพนัธุ์ กรุณกิจ

952001992 นายเกริกพล ประกอบชาติ

952001993 นางสาวจิราภรณ์ นิจจนัทร์พนัศรี

952001994 นางสาวภฏัฏินี ค้าผล

952002005 นางสาวนภสัวรรณ สขุวฒุิไชย

952002007 นางสาวธนัยา เลิศสทุธิกลุ

952002009 นายพงศ์นคร ยางงาม

952002022 นางสาวศภุวรรณ ไกวลัโกศล

** 952002030 นางสาวกมลเนตร วฒันกลู

952002031 นายเชาว์วฒุิ สิงห์แก้ว

952002032 นางสาวพินณพา บวัดวง

952002036 นายพิชิตพล ชื9นชม

** 952002049 นางสาวเสาวพรรณ ปาละสวุรรณ

** 952002062 นางสาวกนกวรรณ กลินณศกัดิ'

952002068 นายกอบชยั อิ9มปรีชา

952002076 นางสาวนวดี กระจายวงศ์

952002078 นางสาวชาตริส สมัมะวฒันา

952002081 นางสาวพรภทัร พวงรอด

952002086 นางสาวเลอลกัษณ์ ภู่ไพบลูย์

952002088 นางสาวปิยะนชุ หมูส่ิกศริิ

952002094 นางสาวณฐัยา พรอนวุงศ์

952002095 นางอทุยัวรรณ สวุรรณกําเนิด
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952002105 นายธีระภทัร์ แต้มดื9ม

952002112 นางสาวเกศณีิ แก้วมาลา

952002113 นางสาวฉตัรสดุา เผือกใจแผ้ว

952002128 นายวรกาญจน์ วงค์จนัทร์คํา

** 952002131 นางสาวอระนชุ โกศล

952002133 นางสาวกนกอร ธีรนลุกัษณ์

952002134 นางสาวพรศลิป์ แสนคํา

952002136 นางสาวชาตบษุย์ นีละรัตตานนท์

952002138 นางสาวอรวี ดีรัศมี

952002145 นางสาวเสาวนิตย์ พฒุิเลอพงศ์

** 952002150 นางสาวนิจชนา วราวงศ์

952002153 นายฐานวฒัน์ พร้อมมลู

952002161 นางสาวกมลทิพย์ ธรรมกีระติ

952002162 นางสาวนิลิณี หนพูินิจ

952002163 นายปริญญา แซอุ่ย๋

952002168 นางสาวทิพากร คําเกิด

** 952002169 นางสาวศกณุตา โลห์่นิมิตร

952002190 นางสาวญาดา วงศ์พรประทีป

952002214 จ.อ.ทศพล ไชยนต์

952002218 นายวราพงศ์ สมบตัคํิา

952002220 นางสาวภาวิณี บรรลือพรศกัดิ'

952002222 นางสาวอรวรรณ ตรรกนาถ

952002244 นางสาวณฐักานต์ เป้รอด
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952002264 นางสาวฐิตกิาญจน์ ศรธนะรัตน์

952002266 นางสาวสกุนัยา หนัจรัส

952002270 นายวิโรจน์ นวสกลุศกัดิ'

952002274 นางสาวกนกอร นุ้ยเล็ก

952002275 นางสาวกิตจเมธ แจ้งศริิกลุ

952002277 นางสาวสชุาดา จงัรัสสะ

952002294 นางสาวรวีวรรณ เล็กศรีสกลุ

952002296 นางสาวนภาพร นวลชว่ย

952002312 นางสาวศภุมาส ลิมาวฒันชยั

952002316 นายโชคดี จดูษิฐ์ประเสริฐ

** 952002326 นายภทัรพงษ์ เทียบจิรประภา

952002336 นายทินกร แพทย์รักษ์

** 952002339 นายชยตุิ บญุสิงห์

952002344 นายสมาน นิลสกลุ

952002346 นางสาวกลุธิดา เพง่ผล

952002349 นางสาววรุณสิริ ภธูนวิศษิฏ์

952002351 นางสาวอามีนา แสงจนัทร์

952002361 นางสาวศีลิยา สขุอนนัต์

952002365 นายปพนพทัธ์ อธิษฐ์ดษิฐ์

952002367 นางสาวปาลสิฌาล์ ธีรัฐฌานล์

952002372 นายสรุพล ห้าวหาญ

952002395 นายวรรณวิทย์ เอี9ยมอิทธิพล

952002396 นายนิภทัร์ ชมบ้านแพ้ว
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952002398 นางสาวสนีุย์ สมบญุเรืองศรี

952002428 นายอนศุกัดิ' เกิดสิน

952002438 นางสาวนิตยา ชาญสายสาคร

952002439 นางสาวรสสคุนธ์ เรืองพิพฒัพนัธุ์

952002442 นายนพพร เจือจนัทร์

** 952002446 นายภาคภมูิ ตนัธนศรีกลุ

952002454 นางสาวรัตตกิาล สารกอง

** 952002493 นางสาววิจิตรา ไชยทิพย์อาสน์

952002499 นายปรีชา ภมูิพื Cนผล

952002501 นายชยัวฒัน์ จะวิเสน

952002511 นางสาวชตุมิา อนเุทศ

952002522 นางปิยรัตน์ ขอสนัตวิิวฒัน์

952002526 นางสาวชญัญานชุ โมราศลิป์

952002527 นางสาวพรทิพย์ วิริยะวฒันา

952002530 นายณรงค์ฤทธิ' วงัระหา

952002534 นางสาวกลัยวีร์ แซอู่้

952002540 นางสาวปัณฑิตา ฉนัทานศุาสน์

952002543 นางสาวดจุฤทยั ธนาบริบรูณ์

** 952002544 นายนนทิพฒัน์ ทวีวฒัน์

952002546 นางสาวสิริกานต์ ศรีรอด

952002549 นายธนพนัธ์ ลือคําหาญ

952002555 นายภาณวุฒัน์ เอกธรรมสทุธิ'

952002558 นางสาว สวุลกัษณ์ พานิช
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952002578 นางสาวภรภคั บญุกิตตเิจริญ

952002589 นางสาวศรัณยา พาสินเพิ9ม

952002591 นางสาวปารณิณทร์ โชตกิเสถียร

952002618 จ.อ.ถาวร รุณแสง

952002619 นางสาวอรอมุา หล้าแหลง่

952002621 นางสาวนลินี อุย๋สวุรรณ

952002652 นางสาววรรณนิภา สขุสถิตย์

952002657 นางสาววลัลภา มีศรี

952002659 นายปิยะศกัดิ' วฒุิจรูญพนัธ์

952002661 นางสาวจฬุวดี สทุธิประภา

952002666 นายปรัชญา ศริินภาพนัธ์

952002672 นางสาวศริประภา ขวญัเมือง

952002677 นายผณินทร โพธิ'ศรีสงู

952002690 นางสาวพฒันี กสิโกศล

952002695 นายสรพงษ์ เลิศอนนัต์

952002698 นางสาวดาราวรรณ มณีเย็น

952002704 นางสาวสธีุลกัษณ์ ลาดปาละ

** 952002709 นางสาววนัทนีย์ ชชูว่ง

952002723 นางสาวปาริกชาติ แก้วมณี

952002724 นางสาวนิชาภา หยกในตระกลู

952002730 นายธีรศกัดิ' ศรีสรุกลุ

952002733 นางสาวณฏัฐณี สนใจ

952002735 นางสาวศศกิาญจน์ พทุธลา
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952002736 นายคทา บญุล้น

952002741 นางสาวเบญจมา บญุเตมิ

952002746 นางสาวพชัรี สิริชวลิต

952002749 นางสาววชัรีวรรณ จิตต์สกลุ

952002759 นางสาววิชญาภรณ์ มงคลนนัทิภาคย์

952002760 นางสาวสบุนิ งามเมือง

952002762 นางสาวฐนิตา วิโรจน์กลุ

** 952002777 นางสาวธนาพร ธญัญะเศรษฐ์

952002790 นางสาวสิรยา วงษ์กล้าหาญ

952002815 นายวรัตม์ ศรีเทพ

952002819 นางสาวธนวรรณ พริ Cงเกษมชยั

** 952002823 นายยศธร วฒันะพิทกัษ์สกลุ

952002828 นายสกพจน์ วิมลเกษม

952002832 นางสาวโศจิรัตน์ สีลกนัตสตูิ

952002835 นายฟศูกัดิ' สายทอง

952002838 นางสาวอรธุมา ชเูชิด

952002840 นางสาวพรพรรณี ถงัไชย

952002842 นางสาวกิรตี เชียงเหงี9ยม

952002846 นางสาวรัชนี ขนัธหตัถ์

952002852 นางสาวรัชดา พรมหนองแสน

952002855 นางสาวกาญจนา พุม่ประเสริฐ

952002874 นายชาคริต ประสงค์สขุ

952002879 นางสาวจฑุามาศ จลุวรรณ
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952002895 นายบญุมี บญุประเสริฐ

** 952002915 นางสาวอสมาภรณ์ จตัตพุรพงษ์

952002919 นายกานต์ จลุเสน

952002927 นางสาวกมลทิพย์ เรารัตน์

952002945 นางสาวอิสรีย์ หรี9จินดา

952002954 นางสาวอมรพรรณ ฟปัูญญา

952002955 นายเกียรตศิกัดิ' เกิดสขุ

952002957 นางคณิตา เกิดสขุ

952002959 นางสาวสนุนัทา แหวนทองคํา

952002965 นางสาวคคนางค์ เอกจิตร

** 952002971 นางสาวชฎารัตน์ บษุยวิทย์

** 952002972 นายปิยชาติ วงัมลู

** 952002974 นายพรพรหม เทพเรืองชยั

952002988 นางสาวจริญญา มุง่มา่น

952002997 นายบญัชา ชวาลไชย

952003001 นางสาวหนึ9งฤทยั พรหมวาที

952003012 นางสาวธญัญรัตน์ สาปาน

952003030 นางสาวประวีณา สวา่งจิตต์

952003037 นายพฤกษ์ วงศ์ศริิ

952003039 นายณฐักฤษฎ์ กาญจนาธิวตัณ์

952003056 นางสาวมทันพรรณ จิOวเจียม

952003062 นางสาวกฤตยิา แก้วสขุโข

952003076 นางสาวกิ9งกาญจน์ กรสรัุตน์
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952003077 นายธนาเดช อสิพงษ์

952003079 นางสาวสวุรรณี พิทกัษ์วินยั

952003095 นางสาวชาลินี สทุธิเดช

952003099 นายเกรียงไกร เตชะเสนา

952003129 นายมฆัวงัส์ บญุนาค

952003132 นางสาวพรทิวา มสัอดีู

952003136 นางสาวอาภาพตัร์ ชาญชยัมงคล

952003141 นายพิศลย์ พร้อมจรรยากลุ

952003143 นางสาวอญัชนา ดําพริก

952003144 นางสาวสภุารัตน์ ลิจตุภิมูิ

952003163 นางสาวอนงนิตย์ ใจเกลี Cยง

952003164 นางสาวฐิตมิา จิระมานิต

952003165 นางสาวกาญจนาภา เอกคณาลกัษมี

952003176 นางสาวชมพนูทุ กรรณิการ์

952003183 นายชายชนท์ บษุยานรัุกษ์

952003192 นายพลาวตัร พทุธรักษ์

952003193 นางสาวอทุมุพร เพ็ชร์รุ่งเรือง

952003205 นางสาวสภุาพร ทะทืม

952003220 นายก่อเกียรติ ฤทธิมนตรี

952003224 นายกิตตพิล ด้วงเจ้ย

952003226 นางสาวเนตกิานต์ วิรตกิลุ

952003235 นางกรรณิการ์ หงษ์ทอง

952003245 นายพีรภพ พุม่ไพศาลชยั
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952003269 นางสาวศศธิร สีสายชล

952003277 นางสาวอรพิน กมลรัตนโยธิน

952003279 นางสาววรรณา ถิ9นน้อย

952003293 นายจตรุวิทย์ เชียรวิชยั

952003299 นางสาววราภรณ์ บวัเผื9อน

952003301 นายธนวฒัน์ ดีปัญญา

952003309 นายดลุย์พิทกัษ์ พงษ์พานิช

952003310 นางสาวขวญัฤทยั ไตรพรม

** 952003332 นางสาวนฎา ชาคริยานโุยค

952003339 นางสาวจารุณี รังสินธุ์

952003340 นางสาวศศวิิมล กวัสวุรรณ์

952003341 นางสาวนิภาพร นกัจะเข้

952003347 นายสภุสิทธิ' ภภูกัดี

952003359 นางสาวสนุทรี แขถนอม

952003364 นางสาวสภุาพร สิรวณิชย์

952003380 นางสาวอจัฉรา พาไทสง

952003382 นางสาวสวิุมล สขุเกษม

952003385 นางสาวอาจารีย์ ชา่งประดบั

952003392 นางสาวทวีวรรณา ศรศวิรักษ์

952003399 นางสาวจฬุาภรณ์ วงศ์แก้วเขียว

** 952003413 นายวฒุินนัท์ สวุรรณชาติ

952003415 นางสาวสทุธิชา ภวนาคโสภณ

952003423 นางสาวปิยะพร ปิตะฝ่าย
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952003425 นางสาวณฐันนัท์ เชิงกล

952003430 นางสมุนา กานธนาวฒัน์

952003431 นางสาวจกัรีพร สารนอก

952003432 นางสาววิชตุา ติ9งต้อย

952003437 นายพชร อริยะสกลุ

952003440 นายวิชาญ คงสโรช

952003453 นายนพดล ตั Cงวิเศษทรัพย์

952003455 นายปวีณ ศรีวิระ

952003460 นางสาวลลิดา ศรีวิชยั

952003470 นายศภุโชค แก้วสง่า

952003490 นายอิสระ พลจงัหรีด

952003491 นางสาวสฑุาทิพย์ งอกผล

952003495 นายเอกรินทร์ ยะกนัมลู

952003496 นายปริวรรต ณ สวุรรณ

952003507 นางณฐัธยาน์ ศรีสวุรรณ

952003516 นางสาวอรอมุา สูค่วามดี

952003524 นายสราวฒุิ จินตนกุลู

** 952003529 นางอภิชญา หนทูวี

952003530 นายภาณวุตัร ใสประเสริฐ

952003542 นางสาววิไลลกัษณ์ ใหมว่งษ์

952003544 นายจีรศกัดิ' นิลอบุล

952003569 นางสาวพิชญ์สินี ศรีสวสัดิ'

952003572 นายบญุฤทธิ' จําปาเงิน
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** 952003576 นางสาวตริารัตน์ ศรีศรศาสตร์

952003578 นางสาวกําไลทอง ออ่นสีนิล

** 952003582 นายวีระศกัดิ' ทิพย์วงศ์

952003588 นางสาวพชัรภรณ์ พรหมบตุร

952003592 นายอภิชาต กรรมสิทธิ'

** 952003594 นางสาวสกุลัย์ เจริญกลุ

952003596 นางสาวภทัรวดี จตัตานนท์

952003599 นางสาวจรีุรัตน์ พรพิทกัษ์

952003610 นางสาวชลิตา อินศร

952003615 นางสาวภทิัรา เตียตรงจิตรมั9น

952003616 นายสิทธา พงษ์ศกัดิ'

952003617 นายจกัรพงษ์ คงชว่ย

952003620 นางสาวกมลวรรณ ศรเฉลิมวงศ์

** 952003629 นางสาวอจัฉรา ตั Cงวานิชกพงษ์

952003632 นางสาวจิราวลัย์ ภแูสงสั9น

** 952003634 นายวิทยา กลีบเมฆ

** 952003636 นางสาวเกตวุดี พฤกษ์พฒันพงศ์

952003638 นางสาวชวนพิศ เรืองจรัส

952003650 นายประเสริฐศกัดิ' บตุรสา

952003651 นายณฐัวฒุิ กรกําจายฤทธิ'

952003661 นางสาววิชนีุย์ ศรีสะอาด

952003687 นางสาวธิตมิา โกลากลุ

952003689 นายณรัณ กอเกรียงไกรกลุ
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952003708 นางพิมพ์ภคั ภทัรนาวิก

952003715 นางสาวธิดานชุ พทุธสิมมา

952003721 นางสาวอมัพา แก้วจงประสิทธิ'

952003723 นางสาวปราณีรัตน์ แสงเกษตรชยั

952003727 นายปกรณ์ ศกัดิ'ศรี

952003736 นางสาวพิชญ์สินี อภิวงค์งาม

952003738 นางสาวนวินดา ณ นคร

952003748 นางสาวนวินดา ซื9อตรง

952003756 นายอภิชล ก้านธงชยั

952003757 นายเจษฎา บณุยะนิวาศ

952003758 นางสาวชมพนูทุ บญุราชแขวง

952003759 นายสมนกึ ฉั9วประดษิฐ์ภณัฑ์

** 952003764 นางสาวรัมณีย์ พระโคตร

952003779 นายสรุพงษ์ ตนัตวิงศ์

952003800 นางสาวสธุาสินี มหามิตร

952003825 นางสาวดวงกมล วรรณะวีระโชติ

** 952003830 นางสาวจริยา ปัดถานะ

** 952003842 นางสาวนนัทิรา สภุาสยั

952003847 นางสาวอรอมุา บญุมี

952003858 นางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์

952003859 นายสเุทพ บวักลบั

952003863 นายกรกต มีเชาว์

952003866 นางสาวนงนชุ เขื9อนแก้ว
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** 952003868 นางสาวศกลวรรณ อรัณยะนาค

952003874 นายอธิชยั เกิดบวัเพชร

952003878 นางสาวปิยวรรณ มาตราช

952003885 นายจกัรพนัธ์ ชยัสิทธิ'

952003904 นางสาวสนิุสา ศริิอดุม

952003924 นางสาวจนัทร์ทิวา อินตา

952003925 นางสาวธิรดา สขุธรรม

952003927 นางสาวธนัย์ชนก ทองตนั

952003931 นางสาววาสนา จรูญศรีโชตกํิาจร

952003934 นางสาวอนนัทยา แสนสวสัดิ'

952003940 นางสาวปัญญวลี คล้ายเรือง

952003941 นางสาวนฤมล ธนศรีภกัดีกลุ

952003943 นายเอกชยั ไชยจิตร

952003945 นางสาวนนทพร จําปาวนั

952003953 นางสาวภาวิณี อินนาค

** 952003955 สิบโทจิตรกร พิทองจา

** 952003958 นางสาวปัทมาพร ปันทิยะ

952003961 นางสาวสมุิตรา นุม่มีศรี

952003962 นายชชัดล ดนตรี

** 952003964 นายกมลพนัธ์ เกิดมั9น

952003965 นางสาวชลธิชา กมลกลาง

952003970 นางสาวกิ9งกาญจน์ พวงประโคน

952003976 นางสาวชโลบล ชยันิคม
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เลขประจาํตัวสอบ              ชื	อ - นามสกุล

952003990 นางสาวชตุมิา เภตรา

952003996 นายศภุฤกษ์ ลายประวตัิ

** 952004013 นายธีรวฒุิ กลุจิรารักษ์

952004017 นางสาวนํ Cาฝน เอี9ยมวิริยาวฒัน์

952004031 นางสาวเปรมวดี สกลุสม

952004035 นายเนน์ตนิยั พระไตรยะ

952004049 นางสาวปาริฉตัร ทองมา

952004050 นางสาวบงกช หะรารักษ์

952004051 นางสาวปรารถนา อณุจกัร

952004052 นางสาวพลอย เจริญสม

952004056 นางสาวดวงพร องัศปุระเวศ

952004064 นางสาวปรียาภรณ์ มั9งคั9งรุ่งโรจน์

952004065 นางสาวรวิสดุา ทบัทิมเทศ

952004066 นางสาวสโรชา จําเมือง

** 952004067 นางปิยะดา สขุสพุนัธ์

** 952004080 นางสาววรลกัษณ์ เทียมเก่า

952004088 นางสาวกาญจนา พบบอ่เงิน

952004099 นางสาวสพุิชฌาย์ ท้าวเชื Cอลาว

952004103 นายบณัฑิต ศรีนวลสขุ

952004109 นางสาวกฤตกิา บรูณโชคไพศาล

** 952004116 นางสาวอภิภา วิศรุตเวช

952004126 นางสาวรัตนา ตั Cงสิทธิศลิป์

952004132 นางสาวกมลวรรณ เอี9ยมขํา
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เลขประจาํตัวสอบ              ชื	อ - นามสกุล

952004144 นางสาวภาวดี ชว่ยเจริญ

952004156 นางสาวพชัรพร เทอดธรรมไพศาล

** 952004165 นางสาวธนัยมนย์ เกิดผล

** 952004179 นายนาทวฒุิ ตรีเพ็ชร์

952004180 นางสาวนฤมล ดา่นพงศ์สวุรรณ

952004188 นางสาววิลาวรรณ คําบางปราช

952004202 นางสาวณภาส์ณฐั ขา่ยมา่น

952004204 นางสาวพชัราวดี สวสัดสิาร

952004205 นางสาวศริิพร พรพิชิตวฒันากิจ

952004210 นางสาวพิมลพร พงศ์ทองคํา

952004226 นางสาวอารีวรรณ แตป่ระสิทธิ'

952004230 นางสาวจลีุพร เกื Cอบญุสง่

952004232 นางสาวอจัฉรา ชาบาง

952004253 นางสาวฐาปนิจ ศรีบญุมา

952004256 นางสาวจิราภา เอกฐิน

952004279 นางสาววรรณนภา สระทองหน

952004284 นางสาวกรกิตติ' ขนุแก้ว

952004293 นายวีระชยั สีดาพรมมา

952004305 นางสาวชมพนูชุ เตชะนดัตา

952004318 นางสาวกฤตกิาร แก่นลืม

952004335 นายอนนัต์ พิริยะภทัรกิจ

952004366 นางสาววรางคณา จกัรสาร

952004367 นายสเุมธ อินคําเชื Cอ



หน้า 28/50

สอบวันที	 31 พฤษภาคม 2552

ทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั	วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

ในการดาํเนินการสอบแข่งขันฯ สาํหรับผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

เลขประจาํตัวสอบ              ชื	อ - นามสกุล

952004371 นางสาวพชร สมานิตย์

** 952004375 นางสาวรัตตกิาล พวงทอง

952004383 นางสาวอไุร ซิรัมย์

952004391 นางสาวสธุญัญา อดุมผล

952004392 นายณฐพล ผลิตะพลูศรี

952004412 นายวิษณลุกัษณ์ คํายอง

952004417 นางสาวศริินชุ พรมคํา

952004421 นายประพฒัน์ ทองกาญจนา

** 952004422 นางสกุญัญา ฉตัรแก้วมรกต

952004424 นางสาวจฑุามาศ โสมสวุรรณ

952004430 นายพีรพงศ์ เหลี9ยมศริิเจริญ

952004446 นายทวีศกัดิ' วิมล

952004456 นายณฏัฐกิตติ' โสทธยาสยั

** 952004464 นายวรพฒัน์ ลีลาประชากลุ

952004481 นางสาวอรณิช จิตรแสวง

952004484 นางสาวนริศรา เกษกรณ์

952004485 นายภทัร รัตรสาร

952004500 นายเกษตร ประจงไสย

952004516 นางสาวณชันิชา แพออ่น

952004519 นางสาวปาริชาต เรืองลอยขํา

952004520 นางสาวลลิดา แสงจกัร์

952004543 นางสาวนภาพร สทุธินนัท์

952004552 นายปริญญา อินตาพรม
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เลขประจาํตัวสอบ              ชื	อ - นามสกุล

952004557 นายจิตตวิฒัน์ งอกคํา

952004586 นางสาวจรีพร เทพมณฑา

952004588 นางสาวประภสัสร พนัธ์สมพงษ์

952004607 นายอทิุศ สายบญุเกิด

952004608 นายธนวฒัน์ กลิ9นดี

952004620 นางสาวปิยธิดา เลื9อนพลบั

952004630 นางสาวนวลทิพย์ สานกุลู

** 952004631 นางสาวกมลเนตร สภุาพ

952004638 นางกนกวรรณ สิทธิโกศลจิต

952004657 นายโชตชิว่ง พรหมบตุร

** 952004668 นางสาวกมลรัตน์ สนุทรลาภ

952004678 นางสาวดาราวรรณ อบุลพนัธ์

952004684 นางสาววลัลภา ทา่จีน

952004701 นางสาวณิชวรรณ จนัอ้น

** 952004705 นางสาววิจิตรา ฉลาดล้น

** 952004735 นางสาวสาครินทร์ บญุสิทธิ'

952004736 นางสาววรรณพร ฉตัรทอง

** 952004741 นางสาวพชัรวรรณ ตนัตะโยธิน

952004742 นางสิริวิภา สงัข์หิรัญ

952004746 นายเกรียงไกร วงศ์คีนี

952004760 นางสาวสิรีลกัษณ์ ไมตรีปวิธ

952004762 นางสาวอลิษา โลว่าณิชย์พฒัน์

952004765 นายสรุพรรณ น้อยสวุรรณ
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เลขประจาํตัวสอบ              ชื	อ - นามสกุล

952004767 นางสาวศหธัยา สิ9วศรี

952004769 นายณฏัฐ์ ธนัยภรสกล

952004778 นางสาวสวุนิตย์ ราชประดษิฐ

952004790 นางสาวปัทมพร นาทอง

952004796 นางสาวมนสัวี ตลุาธร

952004805 นางสาวชนญัชิดา ดอนดง

952004806 นางสาวนิยดา ชชูาย

952004807 นายนพดล คงกฤตยาพนัธ์

952004808 นางสาวจิรนนัท์ อินทรกําเนิด

952004814 นางสาวมลฤดี คนสอน

952004819 นางสาวพณันิดา สวุรรณวงศ์

952004825 นายอธิพงศ์ อินโท

952004833 นางสาวนิอร จิตทรัพย์

952004856 นางสาวมีแชลล์ ฮาสวุรรณกิจ

952004861 นายคณิต สตัย์ซื9อ

952004888 นางสาวทสันนัทน์ หงสะพกั

952004889 นายณฐัพล ร่วมสขุ

952004896 นางสาวนฤมล น้อยหวอย

952004897 นายภเูบศ สขุเกษม

952004899 นายเจษฎา เลือดไทยณรงค์

952004903 นางสาวธญัญพฒัน์ จองศริิวฒัน์

952004910 นางสาวพีรยา จอมวงค์

952004915 นายรัฏฐชยั สายรวมญาติ
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เลขประจาํตัวสอบ              ชื	อ - นามสกุล

952004928 นางสาวกิตนินัท์ รัตนพิทกัษ์กลุ

952004937 นางสาวพิจิตตรา ขนัตรี

952004939 นางสาวปาจารีย์ อกัษรนิตย์

952004943 นางสาวปนดัดา อนกุลูวิทยา

952004948 นางสาวนิภาภทัร์ น้อยเทียม

952004961 นางสาวสลิตา หนสูงค์

952004963 นายวิโรจน์ วิชยัโกศล

952004967 นางสาวจีริสดุา จอมพลาพล

952004974 นางสาววราภรณ์ โพธิวฒัน์

952004976 นางสาวสพุตัรา ปรีชื9น

952004990 นายพสวตั รังษี

952004993 นางสาวศศธิร อํานาจรุ่งตระกลู

952004994 นายเมืองมล เสนเพ็ง

952004995 นางสาวมณัฑณา ฉิมมว่ง

952005006 นางสาวธนาพร ห้วยนุ้ย

952005011 นางสาวกญัญาณี ปสุเดโว

952005012 นายวรวฒุิ คชคีรีเดชไกร

952005017 นายทวีศกัดิ' สมัมา

952005019 นางสาวตีรณา อทุมุพฤกษ์พร

952005021 นางสาวจิตราพรรณ มงคล

952005035 นายพชัระ มามงคล

952005047 นางสาวณฐัพร กลัยาณมิตร

952005055 นางสาวณิศรา เจษฎาอภิบาล
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952005068 นางสาวมยริุนทร์ เตชะเชวงกลุ

952005072 นางสาวอภิชญา หิรัญปณุยปรีดา

** 952005075 นายณฏัฐ์ วิศษิฏ์ยิ9งเจริญ

952005083 นายดนยัศกัดิ' เย็นใจ

952005094 นางสาวมนธวลั บญุสง่ประเสริฐ

** 952005103 นางสาวพชัรพรรณ เปี9 ยมสมบรูณ์

** 952005110 นางสาวภทัรพร เปี9 ยมสมบรูณ์

952005111 นางสาวปณิธาน สจุิรชาโต

952005114 นางสาวพรชนก เรืองวีรยทุธ

952005124 นายสมภพ แต้มมาลา

952005131 นางสาววรรษวรรณ โภวาที

952005143 นางสาวสวุรรณา เสงี9ยมศลิป์

952005149 นางสาวนจัพร เพ็งพนู

952005157 นางสาวธญัญาภร นิจวฒัน์

952005164 นายเกาทณัฑ์ สขุเสงี9ยม

952005167 นางสาววรนาฏ์ เกตสริุยงค์

952005170 นางสาวนิสา แซล่ิ Cม

952005188 นายอนชุยั ถนอมสินรัตน์

** 952005190 นายเดชพล คฤหรัตน์

952005191 นางสาวกนัย์สินี พนัธ์วนิชดํารง

952005209 นายบญัชา หนเูจริญ

952005225 นายเฉลิมชนม์ ชอ่อินทร์

952005229 นางสาวอจัฉริยา คํามี
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952005245 นางสาวชลลดา กรุดแก้ว

** 952005255 นางสาวองัศมุา การุณยวนิช

952005258 นายวีระพจน์ กิมาคม

952005273 นางสาวจริยา มยัราช

952005276 นางสาวธนัยาภรณ์ วฒันากมลกลุ

** 952005285 นางสาวนลินทิพย์ เปี9 ยมสขุ

952005286 นายอนาวิล อมรเดชากลุ

952005289 นางสาวขวญัฤดี อินทวงศ์

952005290 นางสาววลัคุ์วดี โก้สกลุ

952005300 นายพงศ์ฐิติ พสัออ๋ง

952005302 นายธนพงศ์ ทองรอด

** 952005311 นายธเนศ ลิ9มผดงุ

952005314 นางสาววิภาวี ขําประไพ

952005316 นางสาวปริตา จิระกิตตพิร

952005318 นางสาวสวิชญา นนท์หิรัญ

952005319 นายอดศิกัดิ' ขนัทะนิยม

952005339 นายทกณู สวุภาพ

952005357 นางสาวเรวดี เสนอินทร์

952005369 นางสาวกิตตยิา มลูสาร

952005381 นางสาวจิรวดี ระย้า

952005389 นางสาววชัรินทร์ จนัทร์สวุรรณ

952005393 นางสาววราภรณ์ วิทยสินธนา

** 952005396 นางสาวภิยะพรรณี วฒันายากร
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** 952005410 นางสาวพชรขจี เจริญศลิป์

952005419 นายมารุต พรหมเชื Cอ

952005426 นางสาวจริยา จิตร์เจริญ

952005437 นายวชิรพงษ์ จนัทร์ประภานนท์

952005442 นายประจกัษ์ สขุอร่าม

952005450 นางสาวอาวีพรรณ เกษมนิมิตรพร

952005451 นางจนัทร์จรัส เกียรติ'ทวีมั9นคง

952005455 นางสาวอจัฉราภรณ์ บญุมั9น

952005458 นางสาวสาธิตา คนองเดช

952005460 นางสาวนวพร ชยัอิทธิอนนัต์

952005492 นายไพฑรูย์ ทวีรุจิโรจน์

952005507 นายมนภทัร มนสัวานิช

** 952005532 นางสาวอจัฉริยา หอมหวล

** 952005533 นางสาวกานดา กลิ9นหอม

952005543 นายยอดชาย ทองธีระ

952005553 นางสาวรัตรวินท์ สิทธิพจน์

952005556 นางสาวนลินี อึ9งสกลุ

952005558 นางสาววารินทร์ วงษ์วรรณ

952005566 นางสาวประภาพร จนัทร์เอียด

952005569 นายธวชั ขวดใส

952005573 นางสาวปิยะมาศ บญุแรม

952005576 นายโอภาส สมใจนกึ

952005577 นายสงัคม หนทูอง
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952005580 นางสาววิชชดุา พิพฒัน์วฒันากลุ

952005583 นางเกล็ดมณี แก้วตระกลูพงษ์

** 952005587 นายกษิรัช สวุรรณเพ็ญ

952005603 นายประวิทย์ บญุนิธิไพสิฐ

952005610 นางสาวดลนภา เพิ9มสมบตัิ

952005625 นางสาวสายธาร บญุพนัธ์

952005626 นางสาวงามจิต สนุทรธีรวฒุิ

952005627 นางสาววชัรารัศมิ' ภิรมย์ภกัดี

952005635 นางสาวสนุทรี อยูส่ถาน

952005638 นางสาวดษุฎี คําบญุเรือง

952005652 นางสาวสกุญัญา เสรีนนท์ชยั

952005669 นางสาวทศัณีย์ ทศัระเบียบ

952005684 นายสริุนทร์ สขุมุาลานนท์

952005698 นางสาวศกัดิ'ดําเนิน นนท์กิติ

952005708 นายทศพล สธุาสิริทรัพย์

952005724 นายกรกฤษณ์ จงจดักลาง

952005725 นายธนเูทพ ประสานทอง

** 952005737 นายยทุธศกัดิ' ศรีอทุโยภาส

952005747 นางสาวอมุาพร ชํานาญ

952005756 นางสาวสวุฒันา พรมมีเดช

952005757 นางสาววิภาวรรณ อินทร์สมบรูณ์

952005768 นางสาวกชกร ลิขิตสวุรรณ

952005770 นางสาวสนุนัทา เปี9 ยมพริ Cง
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952005771 นายอนพุฒัน์ สิทธิโชคชยัวฒุิ

952005777 นางสาววราภรณ์ ขําสนิท

** 952005781 นางสาวอรอินทุ์ จนัเสน

952005794 นางสาวรัตนาภรณ์ โยชน์ชยัสาร

952005795 นางสาวนนทญา หงษ์รัตน์

** 952005799 นายสิริวิทย์ สขุกนัต์

952005813 นายปกป้อง จิตร์แจ้ง

952005825 นางสาววารุณี ศรีนชุ

952005858 นางสาวอนิลทิศา ศรีโสภา

952005865 นายวทญัSู โอ้วประดษิฐ์

952005875 นางสาวอ้อมหทยั ดีแท้

952005882 นางสาววาสนา การะเกตุ

952005907 นางสาวเนตรดาว ปาลี

** 952005917 นางสาววชิรญาณ์ วีรประพนัธ์

952005930 นางสาวพิชญา ทวีประดษิฐ์ผล

952005948 นางสาวนภาพฒัน์ คศูรีรัตน์

952005952 นางสาวจนัทิมา สกลุพานิชยั

952005961 นายภทัรภมูิ สงวนสตัย์

** 952005963 นายชาตรี ชมุภู

952005980 นายวศนิ ผลวา่

952005993 นางสาวสิริเนตร ตั Cงมั9นสกลุ

952005995 นางสาวนนท์วลี คเูกษมกิจ

952006002 นางสาวพรพิมล วฑุฒะวนิช
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952006005 นางสาวกรรภิรมย์ สคุนธสิงห์

952006009 จา่สิบตรีฉณัภุ์รัตน์ วสอุารีย์

952006010 นายมนตรี ธรรมพฒันากลู

952006022 นางสาวจิตตวดี ภทัรธรรมาพร

952006025 นางสาวสชุาดา ถาวรวิริยะนนัท์

952006060 นางสาวสรุางค์ คงนคร

952006064 นางสาวมณฑิรา ดวงสาพล

952006078 นายเอกชาต บญุยะศลิป์

952006090 นายอดเิทพ เพียรไพรงาม

952006106 นายชวลิต สวุรรณคีรี

952006118 นางสาวอาทินนัท์ วิเชียร

952006121 นางสาวอภิลดา โอเจริญ

952006135 นายกําธรพล บวัเพชร

952006154 นางสาวจฑุาทิพย์ เพชรอินทร์

952006161 นายไพบลูย์ ชีววิญSู

952006162 นางสาวกมลพรรณ ทาบ้านฆ้อง

952006164 นางสาวนทัธ์หทยั ลงักาพิศาลพงษ์

952006196 นายชยัวฒัน์ คนสอน

952006204 นายเทวฤทธิ' เลิศลํ Cา

952006215 นายทวีศกัดิ' ภู่ชยั

952006226 นายวิโรจน์ เกื Cอคลงั

952006228 นางสาวฉตัรจิรา ชว่ยนกุลู

952006233 นายเจษฎา ศนุาลยั
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** 952006253 นางสาวชญาดา เพ็ญสขุ

952006257 นายเก่ง เจียมกิจวฒันา

952006262 นางสาวสพุรรษา เนคมานรัุกษ์

952006280 นางสาวรัชพร ถํ Cาทองถวิล

952006289 นางสาวศีลิยา หลิ9มโตประเสริฐ

952006304 นายวาสิฏฐ์พล สาระรักษ์

952006307 นางสาวเกศกาญจน์ บริบรูณ์

952006309 นายชเนษฎ์ วิชาศลิป์

952006351 นางสาวฉวีวรรณ ปันคํา

952006363 นางสาวปณุณดา พระฉาย

952006395 นางสาวอรกมล วงศ์ทะกณัฑ์

952006407 นายชาญชยั อิ9มสอาด

952006410 นางสาวนวพรรษ คําไส

952006417 นางสาวจนัทร์เพ็ญ จารุทิกร

952006421 นางสาวเบญจลกัษณ์ ศริิบรูณ์

952006425 นายปรเมศว์ วิบลุศลิป์

952006447 นางสาวพรรณิสา ดวงมา

952006453 นางสาวกานต์พิสชา สขุสนั

952006454 นางสาวฌาลิดา พงษ์เฉลียวรัตน์

952006456 นางสาวผการัตน์ อํ9าเจริญ

952006458 นางสาวปานณภา ภาณธุนไชย

952006460 นางสาวปานรพี รังษี

952006471 นางสาวศริิวรรณ อปุระกลุ
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952006492 นายนพรุจ หินออ่น

952006494 สิบตํารวจโทหญิงเนตรดาว จิระกิจ

952006513 นายณรกมล เลาห์รอดพนัธ์

952006519 นางสาวภทัรมน แก้วพร้อมฤกษ์

952006522 นางสาวอรอมุา ชว่งโชติ

952006525 นางสาวทิพย์รัตน์ โพธิพิทกัษ์

** 952006532 นางสาวจนัทร์ฉวี ฉวีรุ่งรัตน์

** 952006537 นางสาวสธุนา สกลุดาว

952006549 นางสาวฐาปนี อมร

952006554 นางสาวอิงกมล หิรัญ

** 952006559 นายจกัรกฤษณ์ เคร่งวิทยา

952006561 นางสาวฉตัรนภา หมั9นเจริญ

952006568 นายสรุจ ธรรมนิยม

952006574 นางสาวชตุมิา นตุยะสกลุ

952006576 นางสาวสภุาธร ศรีเนาวรัตน์กลุ

952006582 นางสาวศวิาพร จี Cปัน

952006584 นางสาวสวุลกัษณ์ เยาว์นุน่

952006611 นางสาวปถมาภรณ์ ไทยโพธิ'ศรี

** 952006630 นางสาวอาภาวดี มั9งมี

952006635 นางสาวสภิุญญา บญุชว่ย

952006643 นางสาวปญุชรัสมิ' ก่อเจริญวฒัน์

952006650 นายธนิตศกัดิ' ศรีจนัทรนิตย์

** 952006655 นายเอนก มากอนนัต์
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952006661 นางสาวกิตตมิา ตรีโยธา

952006665 นางสาวจรัสพิมพ์ ลิ9มสิริตรังค์

** 952006682 นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์ศรีออ่น

952006696 นายวรชาติ วฒันอมร

** 952006699 นางสาวกมลทิพย์ อกัษรทอง

952006713 นายปรมะ โสทธยาสยั

952006717 นางสาวรัตนากร ลี Cละไกรวรรณ

952006725 นางสาวศศธิร สิงหะคเชนทร์

952006731 นางสาวจไุรรัตน์ แก่นจนัทร์

** 952006756 นางสาววรรณเลขา นวมพราหม

952006758 นางสาวเบญ็ญาทิพย์ ตนัตอิริยทรัพย์

** 952006791 นางสาวภริูชญา อสนีุ ณ อยธุยา

** 952006793 นางสาวบศุยนนัท์ กรทอง

952006817 นางสาวบานเย็น มีมขุ

952006831 นางสาววาสิฏฐี เป้าเล้ง

952006833 นางสาวนจุรี ดวงลดัดา

952006853 นางสาวนศัภรณ์ ธารเพชรวฒันา

952006860 นางสาววิลาส รัตนานกุลู

952006866 นางสาวปรินดา ศรีรัตนะ

952006869 นายอนวุฒัน์ คําล้าน

952006873 นายอภิชาติ สายยศ

952006878 นายสมศกัดิ' คงสขุ

952006881 นางสาวปาจรีย์ อินทะชบุ
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952006893 นางนิรัชรา จนัทะโสม

952006895 นางสาวปริชาติ เบญ็จวรรณ์

952006897 นางสาวณฐักานต์ วีรานนัต์

952006903 นายธีรเดช เรืองศรี

952006929 นางสาววิดาวรรณ เพ็งแก้ว

952006930 นางสาววิจิตรา ภจูอมดาว

952006934 นางสาวขนิษฐา ปานแก้ว

952006937 นางสาวกนกอร วฒุิวงศ์

952006939 นายพงษ์เทพ เจริญสวสัดิ'

952006944 นางสาวพรชนก พิศมยั

** 952006954 นายอนชุิต หาญนรัุกษ์

952006959 นายณฐัวร เจ้าสกลุ

952006960 นายนิตธิร อุน่คําปา

952006987 นายกรกต อภิชยัรุ่งเรือง

952007011 นางสาวอธิยา เรืองจกัรเพ็ชร

952007019 นางสาวชลารัตน์ รัตนขนัตชิยั

952007028 นายธิติ ธีระเธียร

** 952007032 นางสาวจีระภา คล้ายเพ็ชร

952007038 นายนราวิชญ์ ทลูกสิกร

952007043 นางสาวพิมพ์ชนก บญุรอด

952007078 นางสาวทิพสคุนธ์ บญุรอด

952007079 นางสาววิลาวลัย์ อาภาอนนัต์

952007083 นายณฐัวฒุิ เภสชัเวชกิจ
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952007106 นางสาววริสา จําเริญเกตปุระทีป

952007109 ด.ต.ชนชน วงษ์พนัธ์

952007111 นางสาวรัตตกิาล วอ่งวิกย์การ

952007112 นางสาวไพลิน ถาใจ

952007136 นางสาวชิดชนก ทองจบั

952007168 นายดํารงค์ศกัดิ' เจษฎาภทัรกลุ

952007170 นางสาวเพ็ญประภา เปี9 ยมพกุ

952007175 นางสาวอรอสุา ลอยทะเล

952007187 นายปริญญา จนัทร์หล้าฟ้า

952007194 นางสาวมณัฑนา ถนอมสิงหะ

952007207 นางสาวมาลยั เมืองศรี

952007213 นางธญัยธรณ์ พิพิธธนสขุสิน

952007214 นายธราพงษ์ สขุมาก

952007226 นางสภุาภรณ์ โกพล

952007227 นางอาภาภรณ์ จอมหล้าพีรตกิลุ

** 952007237 นางสาวญาณิศา ศริิวฒัน์

952007239 นางสาวสพุรรณี หลวงใจ

952007247 นางสาวพรนิภา ออ่นเกิด

** 952007364 นางสาวณฐัภรณ์ แชม่เทศ

952007367 นางสาวอรทยั สทุธิจกัษ์

** 952007369 นายทิชา คงห้วยรอบ

952007370 นายชยัทตั คงห้วยรอบ

952007379 นางสาวปัญชลี เขียวขจี
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952007387 นางสาวพิมพ์พา ตะโกสีย์

952007419 นางสาวนฤมล ตยิะแสงทอง

952007426 นางสาวเกศณีิ ทิตระกลู

952007430 นายพสมุนต์ ลี9ไพบลูย์

952007440 นางสาวสคุนธา โพธิ'ทอง

952007446 นางสาวรตมิา วิเศษพาณิชย์

952007449 นายพีรวฒุิ วงษ์วิภษิูตานนท์

952007463 นางสาวกษิรา สดุา

952007469 นางสาวไอริณ ถาวรนนัท์

952007478 นางสาวศริิจนัทร์ บณิศริวานิช

952007502 นางสาวเตม็สิริ ไชยเดช

** 952007521 นายวชิร ศรีคุ้ม

952007523 นางสาวทิฆมัพร มนตรี

952007530 นายเทวรัตน์ บงึพรรัตน์

952007545 นายศรศกัดิ' ตนัตะโนกิจ

** 952007553 นางกลัปพฤกษ์ โฆเกียรตมิานนท์

952007558 นางสาวจนัทิมา สิงคนิภา

952007560 นางสาววิไลวรรณ ถานอาดนา

952007565 นางสาวธนชัพร นาคปทมุสวสัดิ'

952007576 นางสาวอญัชลี นสัสาสาร

952007578 นายขจรศกัดิ' ทรัพย์วิไล

952007580 นางสาวอณิชา เลื9องชยัเชวง

952007583 นางสาววรรณา ยกยอ่ง
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952007585 นางปาริฉตัร ภทัราพรพิสิฐ

952007592 นายอรรถพล อําพนัพงษ์

952007612 นางสาวศวิพร ทองกวาว

952007613 นายปิยะภทัร เลิศศริิแสนยากร

952007617 นางสาวกรกมล วิจารณ์พล

952007623 นางสาวจิตราภรณ์ จิตรธร

952007640 นางสาวกฤษณา วิเชียรปัญญา

** 952007646 นายวรุตม์ กิจบรรทดั

952007652 นางสาวชตุมิา บษุบง

952007666 นางสาววรรณา ศรีจนัทร์

** 952007687 นางสาวผานิตา นาคผจญ

952007693 นางสาวเบญญาภา สรุสอน

952007700 นางสาวรวิวรรณ ธีระมณีกลุ

952007701 นางสาวเกษชรินทร์ จกัขจุนัทร์

** 952007706 นางสาวพนมวนั อินรีย์

952007712 นางสาวหฤทยั ศภุนนทกร

952007713 นางสาวปาณิสรา ภทูอง

** 952007721 นายสธุญัญ์ อิ9มเอิบธรรม

** 952007729 นางสาวนภาพร ทิพมาสน์

952007730 นางสาวศรัญญา รณศริิ

952007733 นางสาวรุ้งรัชนี ชยัชมภู

952007734 นางสาวบษุยารัตน์ จนัทร์ประเสริฐ

952007737 นายพงษ์สนัต์ ตนัตปิริญญากลุ
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952007746 นางสาวเวศน์ทิวา แพงมา

** 952007755 นางสาวรัตน์รวี โภคฐิตยิกุต์

952007779 นางสาวเพราพิลาส ขวาสระแก้ว

** 952007788 นางสาวเตม็สิริ หนพูนัธ์

952007790 นายณฐัพล จนัทรโสภา

952007793 นางสาวอลิษา  เกษทองมา

952007804 นางสาวปริฉตัร ฉายแสง

952007806 นางสาวเสาวลกัษณ์ ไทยกลาง

952007821 นางสาวธนิตา ขนุทองน้อย

952007825 นางสาวสิริรัตน์ อคัราช

952007826 นางสาวยวีูตา โสะประจิน

952007854 นายธนยศ ชุม่เชิงรักษ์

952007865 นางสาวภทัรานิษฐ์ กรวยสวสัดิ'

952007904 นางสาวนฤมล พุม่พวง

952007910 นายประกรรษวตั จนัทร์ประไพ

952007913 นางสาวมทันีญา คล้ายมนต์

952007916 นางสาวกฤตยิา โชตะมงัสะ

952007948 นางสาวสรัุชฎา คงสตัย์

952007964 นายจกัรกริช ดวงนาค

952007966 นางสาวฐิตมิา ศภุวฒัน์

952007973 นางสาวทิพากร หาญใจ

952007994 นางสาวฤทยั ตรังควชิรกลุ

952008022 นายอรรถพล จิตต์ภกัดี
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952008026 นายปริวตัร แก้วสถิตย์

952008051 นางสาวเฉลิมลกัษณ์ มสุิเกษม

952008059 นางสาวชมพนูทุ สง่ขา่ว

952008064 นางสาวธนวรรณ วรรธนะชีพ

952008065 นางสาวชินานนัท์ ขนุวิทยา

952008075 นางสาวกรรัสวฎี กฤตชยา

** 952008093 นางสาวณฏัฐพร ประดษิฐพจน์

952008097 นายภาณวุฒัน์ เนือยทอง

952008117 นางสาววรรณวิภา พว่งเจริญ

952008152 นายวรพจน์ จิราพงษ์

952008156 นางสาวอาภาภรณ์ ลิมป์วฒันะชยั

952008165 นางสาวสภุคั แซโ่ง้ว

** 952008189 นายนฐัธี ไทยทองนุม่

** 952008243 นายรัชภมูิ มาการ์

952008244 นางสาววลัภา หนนูวล

952008245 นางสาวศริินนัท์ สินธุวาทิน

952008252 นางสาวจิตตนินัท์ ประสารแสง

952008265 นางสาวฐิตพิร เกาะสมทุร

** 952008292 นางสาวนยันนัทน์ ลีลาชยั

952008309 นายเธียรไท ไชยา

952008315 นางสาวนนัฑิยา ชาตปิระทีป

952008325 นางสาววลัลยา เรืองรุ่งขจรเดช

** 952008330 นางสาวอรรถยา แจงบํารุง
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** 952008332 นางสาวอรุณี สถาพรจตรุวิทย์

** 952008336 นางสาวนฤชล นชุประมลู

952008350 นางสาวนิรัตศิา แซต่ั9น

952008377 นางสาวชิตศภุางค์ รังษีสมบตัศิริิ

952008391 นางสาวเกศวดี อชัชะวิสิทธิ'

952008408 นางสาวหทัญา ชยัชมภู

952008412 นางสาวรุ่งสรีุย์ บตุรสู

952008418 นายวิชิต สวุรรณรัตน์

952008424 นางสาวพร้อมพรรณ พรหมพิทยายทุธ

952008446 นายจกัรพนัธ์ ปริรักษ์วิจิตร

952008448 นายชวนนั ซึ Cงสมัปทาน

952008459 นางสาวพิชญณา เจือมณี

952008462 นางสาวพรรณิภา ปงกองแก้ว

952008473 นางสาวธนียา สามวงั

952008474 นายวทญัSู เทศะศริิ

952008481 นางสาวพชันี อิ Cดแสง

952008495 นางสาววีรวรรณ กลุตัถ์นาม

952008497 นายธนภทัร สงัขรัตน์

952008499 นางสาววชิราวลัย์ เอี9ยมใจตรง

952008505 นายวรชยัพิพฒัน์ แฝงยงค์

952008512 นางสาวยวุศรี อวะภาค

** 952008526 นายชิณวิทย์ แย้มครวญ

952008527 นางสาวพรพิมล อินทกาศ
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** 952008534 นายอทุยั กายพนัธ์

952008537 นายวชักร ไขแ่ก้ว

952008554 นางสาวสร้อยฟ้า โต๊ะพนัธุ์อนนัต์

952008560 นายจตพุงค์ จฬุพนัธ์ทอง

952008567 นางสาวปกิตตา สวุรรณวฒันา

952008569 นายปริญญา อินต้น

952008573 นางสาวพรรณวไล ชมบญุ

952008576 นางสาวพทัธนนัท์ ณ วรรณไทย

952008590 นางสาวนวมาลย์ คีรีมา

952008598 นางสาวปพิชญา สนั9นเอื Cอ

952008602 นางสาวณชัฐา แจม่เมือง

952008609 นางสาวสราญลกัษณ์ เธียรตระการ

952008622 นางสาวจิรารุวรรณ เกตวิุชิต

** 952008648 นางสาวสพุชัรินทร์ อรุณสกลุ

952008649 นายชยัพร เส็งดอนไพร

952008662 นางสาวปิยะมาศ ทาวิชยั

952008672 นายสดุเขตร ชาตพินัธ์

952008675 นางสาวจนัจิรา รัตนนนัทเดช

952008688 นายนิรันดร์ เล้าสกลุ

952008705 นายกระพนั เกิดผล

952008722 นางสาวจนัทิมา เสวกจินดา

952008737 นางสาวลกัษมีประภา อมัวงศา

952008738 นางสาวปิยะธิดา เชาว์พานิช
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952008741 นางสาวภทัธิรา ธีรสวสัดิ'

** 952008750 นางสาวสิริกร จงึธนากรกลุ

952008766 นางสาวภทัรียา แก้วเกิด

952008771 นางสาวฤทยัขวญั บรูณวนิช

952008784 นางสาววนัเพ็ญ ประทมุวนั

952008790 นางสาววชิราภรณ์ วชัระเสถียร

** 952008800 นางสาวปพิชญา ปาลกลู

952008803 นางสาวอญัชลี วงษา

952008825 นางสาวไวทยา จํานงสทุธเสถียร

952008834 นายเกมกลุิน นิธิชลสขุ

952008835 นางสาวกาญจน์วิตรี งามพริ Cง

952008849 นางสาวกฤตกิา กาบพลอย

952008866 นางสาวณฐัวรินทร์ สินแสงแก้ว

952008870 นางสาวกมลวรรณ มนตรีฤทธิไกร

** 952008902 นางสาวภทัรพร อตุพนัธ์

952008926 นายปณิธาน เทพสงเคราะห์

952008939 นายพงศธร วงษ์ธิ

952008956 นางสาวลลิต หวงัสนัติ

952008958 นางสาวบญุรักษา ศรีสวา่ง

952008960 นางสาวศรีนภา กลํ9าคํา

952008961 นางสาวอภิรดา ฟั9นเขียว

952008964 นางสาวกมลวรรณ พนัธุ์แก้ว

952008978 นายอานนท์ ยอดญาตไิทย
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สอบวันที	 31 พฤษภาคม 2552

ทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั	วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

ในการดาํเนินการสอบแข่งขันฯ สาํหรับผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

เลขประจาํตัวสอบ              ชื	อ - นามสกุล

952009003 นางสาวศทุธินี ศรีสวสัดิ'

952009024 นางสาวถนอมรัตน์ ฟองเลา

952009026 นางสาววนัวิสาข์ รัตนพนัธ์

952009033 นางสาวกลุกานต์ ประเสริฐกิจวฒันา

952009039 นางสาวนงนชุ หวงัเจริญ

** 952009055 นางสาวปาณิสรา เนาวโคอกัษร

** 952009073 นางสาวสทุธินี สวุรรณมณี
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