เลขที่ประจำตัว

หน ้าที่ 1 / 2

รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ ง (ภำค ค.)
กลุ่มภำคเหนือ เขต 1
ตำแหน่ ง เจ้ ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้
ชื่อ - สกุล

1110300015

น.ส.ธนาภรณ์ แก้ วประดิษฐ

1110300075

ว่าทีอ่ รรณพ จันทร์ สว่าง

1110300086

นายธนกร ขาวสะอาด

1110300102

นางนัทธ์ หทัย คงมัน่

1110300170

นายฉัตรชัย ตาเบอะ

1110300196

น.ส.จีรามาศ จินดาถา

1110300225

น.ส.โสพิสสุดา ทารักษ์

1110300322

นายวิทยา นันตาวงค์

1110300412

น.ส.สุภารัตน์ โสภาลัย

1110300458

น.ส.รุ่ งอรุณ ปื นแก้ ว

1110300463

น.ส.สุปรี ยา สิทธิตนั

1110300469

น.ส.รัชฎาภรณ์ ทวีคณ
ู

1110300472

นางโสภา เสมอใจ

1110300495

น.ส.ศิริมาศ เรื อนสอน

1110300502

นางสุภลักษณ์ จันทร์ แก้ ว

1110300509

น.ส.หทัยกานต์ วงค์ชมุ พันธุ์

1110300527

น.ส.วาสนา สมจันทร์

1110300534

นายวัชเรนทร์ ยอดคาปา

1110300639

นายสมพร ลาเถิน

1110300647

น.ส.นริ ศา หาญจริ ง

1110300686

น.ส.ปรียานุช ตามรักษาป่ า

1110300712

นางชนัดดา ปั นผสม

1110300718

นายณัฐสิทธิ์ แก้ ววิเศษ

1110300733

นายภาสกร จันทวรรณ

1110300737

น.ส.ศศิโสม นันทะเสน

1110300745

น.ส.เสาวลักษณ์ มากทองหลาง

1110300776

นางทัศนา ปั ญญาธร

1110300779

นายกฤษฎา คาจันทร์

1110300832

น.ส.ณัฐธมล แม่ก๋วม

1110300837

น.ส.รัชดาวัลย์ วงค์ประสิทธิ์

1110300991

น.ส.มณีนชุ สมศรี

1110301081

น.ส.ปภัชญา สิริพงศ์

1110301103

น.ส.ธนพร สาส่วนกว้ าง

1110301180

นายณัฐวัตร พรชัยกิตติกลุ

1110301216

นายชัยณรงค์ เมืองลือ

หมำยเหตุ

เลขที่ประจำตัว

หน ้าที่ 2 / 2

รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ ง (ภำค ค.)
กลุ่มภำคเหนือ เขต 1
ตำแหน่ ง เจ้ ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้
ชื่อ - สกุล

1110301236

นายบรรจบ ดอนชัย

1110301301

น.ส.เกสินี สุดประเสริ ฐ

1110301339

น.ส.ศุภสุตา ชุตภิ าสกุล

1110301362

นายชาญวิชยั ปวงคาไหล

1110301395

น.ส.ปรีญาวรรณ เปี ยงน้ อย

1110301438

น.ส.อุทมุ พร คุณยศยิ่ง

1110301452

นายดนภัทร สุทธกุล

1110301456

น.ส.ปาริ ชาติ แสนใจวงค์

1110301520
1110301531
1110301541
1110301568
1110301669
1110301693
1110301719
1110301751
1110301824
1110301894
1110301948
1110301949
1110302003
1110302005
1110302069
1110302075
1110302128
1110302140
1110302176
1110302253
1110302292
1110302317
1110302328
1110302349
1110302353
1110302354
1110302356
1110302368
1110302410
1110302426
1110302429

น.ส.พัชริ นทร์ มูลรินทร์
น.ส.ตินรภี บุญสง่า
นายเจษฎาพร จันกระจาย
น.ส.นภาพร สิทธิกรสกุล
น.ส.สุภาพร กรึกก้ อง
นางชรินทิพย์ ทิพย์จกั ร
ว่าทีพ่ ศิน คาปวง
น.ส.โสภา ประมูลสิน
น.ส.นงคราญ อาชนี
นายเทอดพิทกั ษ์ ธรรมจักร์
นางนภัทร ยะวงศ์
นายประภัทร กาญจนวราห์
น.ส.ศิริวรรณ ไชยคาร้ อง
นายธงชัย ปู่ นา
น.ส.สมพร ศรีใจ
นายทรงพงษ์ อักษรดิษฐ์
น.ส.วิลาสินี ทิพย์ชาญ
นายชัยวัฒน์ กันทะเนตร
นายณัฐพงศ์ หงษ์ คา
น.ส.มธุรส ใฝ่ ใจ
นายทีฆทัศน์ ใจมอย
นางสุธาสินี มณีวงศ์
นางศรี นชุ สุระจินดา
น.ส.ธันย์ชนก พรมพิงค์
น.ส.โศรดา วงค์ธิดา
น.ส.จินฐั ชญา โกเมฆ
น.ส.พริมาภรณ์ อินขาว
น.ส.เจียรไน แสนปิ นตา
น.ส.ณัฐธิดา สุขสดใส
นางเสาวลักษณ์ แบนแก้ ว
น.ส.ภาวินี ริยอง

หมำยเหตุ

