
ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล หมำยเลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

๑ นางสาว ภัทรศยา พนมวัน ณ อยุธยา ๓๐๑

๒ นางสาว ณภัทร  ถาวรวงษ์ ๓๐๒

๓ นางสาว อริสสา  รัตนพันธ์ุ ๓๐๓

๔ นางสาว ภัทราวดี  นาคสุข ๓๐๔

๕ นางสาว เสาวลักษณ์  ฐานสมบติั ๓๐๕

๖ นางสาว พราวผกาย  สังข์เจริญ ๓๐๖

๗ ว่าที่ ร.ต. หญิง ศุภรักษ์  ทว้มวงศา ๓๐๗

๘ นาย อิทธิพล  เล็กเขียน ๓๐๘

๙ นาย ศิระ  รอดหงษ์ทอง ๓๐๙

๑๐ นางสาว พัสวรรณ  สุริวงษ์ ๓๑๐

๑๑ นางสาว อโนทยั  สีหาภาค ๓๑๑

๑๒ นางสาว สุทธิดา  จิตรซ่ือ ๓๑๒

๑๓ นางสาว ฉัตรติยากร  โหมดทอง ๓๑๓

๑๔ นางสาว สุวีรยา  อินทร์เขียน ๓๑๔

๑๕ นางสาว เกศรินทร์ เขาคุณ ๓๑๕

๑๖ นางสาว ธนวรรณ  ดุริยะพันธ์ ๓๑๖

๑๗ นางสาว ธันย์ชนก  วรรณฉวี ๓๑๗

๑๘ นาย สุธี  บญุมาก ๓๑๘

๑๙ นางสาว สาธิกา  ภมรพล ๓๑๙

๒๐ นางสาว อภิชญา  เพชรพราย ๓๒๐

๒๑ นางสาว สุภาภรณ์  ไพรวรรณ์ ๓๒๑

๒๒ นางสาว หทยัภัทร  วัดเอก ๓๒๒

๒๓ นาย อภิชัย  ไถ้เงิน ๓๒๓

๒๔ นางสาว มะลิวัลย์  พึ่งใจแย้ม ๓๒๔

๒๕ นางสาว ปรัชญา  ปภัสสรากาญจน์ ๓๒๕

๒๖ นางสาว ชวัลนุช  บวัรส ๓๒๖

บัญชีรำยช่ือผู้มสีิทธิ์

สอบคัดเลือกทหำรกองหนุน และบุคคลพลเรอืน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔

ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล หมำยเลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มสีิทธิ์

สอบคัดเลือกทหำรกองหนุน และบุคคลพลเรอืน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔

ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร

๒๗ นางสาว อริสา  วงค์จ าปา ๓๒๗

๒๘ นางสาว  จิตรา  สุขชาญ ๓๒๘

๒๙ นางสาว วาสนา  ทว้มธรรม ๓๒๙

๓๐ นางสาว รุจิรัตน์  เพกรา ๓๓๐

๓๑ นางสาว สุภาพร  ย้ิมใย ๓๓๑

๓๒ นางสาว เสาวรส  หนูดา ๓๓๒

๓๓ นาย อาทร  ปานอ่อน ๓๓๓

๓๔ นาย สรณัฐ  ต้องทรัพย์ ๓๓๔

๓๕ ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัลยา  ใจเย็น ๓๓๕

๓๖ นางสาว ปริญดา  สมสาย ๓๓๖

๓๗ นางสาว ดุจปราถนา  นะคะสิงห์ ๓๓๗

๓๘ นางสาว งามศรัณญ์  ศิลปชัยทวีพร ๓๓๘

๓๙ นางสาว สุนิสา  สาโสธร ๓๓๙

๔๐ นางสาว ขวัญดาว  วังใน ๓๔๐

๔๑ นางสาว ปญัฐิตา  ทองชุม ๓๔๑

๔๒ นางสาว กิตติยาพร  ราชวันดี ๓๔๒

๔๓ นางสาว นวรัตน์  น้อยสุภาพ ๓๔๓

๔๔ นางสาว อนุวรรณ  วรรณนิตย์ ๓๔๔

๔๕ นางสาว ณฐณรินทร์  วัฒจินดารัตน์ ๓๔๕

๔๖ นางสาว ฐิติวรดา  ชุมศรี ๓๔๖

๔๗ นางสาว จีระนันท ์ สัตย์ซ่ือ ๓๔๗

๔๘ นางสาว ชนัดดา  ปริุโส ๓๔๘

๔๙ นางสาว ชฎาทพิย์  ค าเมือง ๓๔๙

๕๐ นางสาว สุนิตา  ฉ ามณี ๓๕๐

๕๑ นาย สหรัฐ  ไตรมรรค ๓๕๑

๕๒ นาย พีรศิษย์  บรีุแก้ว ๓๕๒



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล หมำยเลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มสีิทธิ์

สอบคัดเลือกทหำรกองหนุน และบุคคลพลเรอืน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔

ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร

๕๓ นางสาว ปาร์ปกรณ์  มียวน ๓๕๓

๕๔ นางสาว ฉัตรลดา  วิจิตรตรีโรจน์ ๓๕๔

หมำยเหตุ

๓. น าบตัรประจ าตัวและบตัรประชาชนไปในวันสอบทกุคร้ัง

๔. แต่งกายชุดสุภาพ ไม่อนุญาตใหส้วมเส้ือยืด กางเกงยีนต์ กางเกงขาส้ัน และสวมรองเทา้แตะ เข้าหอ้งสอบโดยเด็ดขาด 

๕. หา้มน าเคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทกุชนิดเข้าไปในหอ้งสอบ

๑. รายงานตัวต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ถึง เวลา ๐๗.๔๕ นาฬิกา

๒. เข้าหอ้งสอบเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล หมำยเลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

๑ นางสาว ณัฏฐนันท ์ พูลสวัสด์ิ ๑๐๑

๒ นางสาว บรรจบพร พุ่มทอง ๑๐๒

๓ นางสาว ประภาพร  ยืนยง ๑๐๓

๔ นาย อานนทช์ัย  ทะลือ ๑๐๔

๕ นางสาว ปวรรณรัตน์  พึ่งใจแย้ม ๑๐๕

๖ นางสาว ปนัดดา  ฉัตรสุระชัย ๑๐๖

๗ นางสาว ชลิดา  สุนันตา ๑๐๗

๘ นางสาว ปราณี  สุตศิริ ๑๐๘

๙ นางสาว วริตา  จุ้ยซ่ือ ๑๐๙

๑๐ นางสาว ธณิดา  ญาณะพันธ์ ๑๑๐

๑๑ นางสาว ธัญณิชา  พูลสมบติั ๑๑๑

๑๒ นางสาว ณัฐริดา  ทมุวารีย์ ๑๑๒

หมำยเหตุ

๓. น าบตัรประจ าตัวและบตัรประชาชนไปในวันสอบทกุคร้ัง

๔. แต่งกายชุดสุภาพ ไม่อนุญาตใหส้วมเส้ือยืด กางเกงยีนต์ กางเกงขาส้ัน และสวมรองเทา้แตะ เข้าหอ้งสอบโดยเด็ดขาด 

๕. หา้มน าเคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทกุชนิดเข้าไปในหอ้งสอบ

ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงนิและบัญชี

บัญชีรำยช่ือผู้มสีิทธิ์

สอบคัดเลือกทหำรกองหนุน และบุคคลพลเรอืน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔

๑. รายงานตัวต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ถึง เวลา ๐๗.๔๕ นาฬิกา

๒. เข้าหอ้งสอบเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล หมำยเลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

๑ นางสาว ศิริพร  มังคะลา ๒๐๑

๒ นางสาว จิราภรณ์  อินสาย ๒๐๒

๓ นางสาว สุพัตรา  สังข์แก้ว ๒๐๓

๔ นางสาว ณัฐกานต์  วันทา ๒๐๔

๕ นางสาว พรรณนิภา  ด ารงรัตน์ ๒๐๕

๖ นางสาว อริสรา  จาวสุวรรณวงษ์ ๒๐๖

๗ นางสาว อังสุมาลี  มีศรี ๒๐๗

๘ นางสาว ชฎาพร  พยัพตรี ๒๐๘

๙ นาย ธนบดี  อินทรน้อย ๒๐๙

๑๐ นาย กฤษดาพร  สีทองหลาง ๒๑๐

๑๑ นางสาว กัญญาวีร์  เวียร์รา ๒๑๑

๑๒ นางสาว ประภานิช  เมืองสองสี ๒๑๒

๑๓ นางสาว จิรัชญา  นาดี ๒๑๓

๑๔ นาย อนุชา  เจือจันทร์ ๒๑๔

๑๕ นางสาว ณัฐรินทร์  หอมร่ืน ๒๑๕

๑๖ นาย กุลวุฒิ  มนมะณีไทย ๒๑๖

๑๗ นางสาว นาตยา  ฤทธิมาก ๒๑๗

๑๘ นางสาว วราภรณ์  อยู่เกิด ๒๑๘

๑๙ นาย พชรฎนัญฐ์  สอนเคน ๒๑๙

๒๐ นางสาว จิรวรรณ  โพธ์ิแย้ม ๒๒๐

๒๑ นางสาว จีรนันท ์ มีหนู ๒๒๑

๒๒ นางสาว ชมภูนุช  เพ็ญพลกรัง ๒๒๒

๒๓ นางสาว เขมมิกา  คงกะพันธ์ ๒๒๓

๒๔ นางสาว จิราพร  อุปชัย ๒๒๔

๒๕ นางสาว จุฑามาศ  มีผล ๒๒๕

๒๖ นาย ธาดา  แสงดี ๒๒๖

๒๗ นางสาว พลอยน้ าผ้ึง  โพธ์ิแย้ม ๒๒๗

บัญชีรำยช่ือผู้มสีิทธิ์

สอบคัดเลือกทหำรกองหนุน และบุคคลพลเรอืน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔

ต ำแหน่ง พนักงำนบรกิำร



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล หมำยเลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มสีิทธิ์

สอบคัดเลือกทหำรกองหนุน และบุคคลพลเรอืน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔

ต ำแหน่ง พนักงำนบรกิำร

๒๘ นาย เกรียงไกร  กุทาพรม ๒๒๘

๒๙ นางสาว กนกพร  พยัคศรี ๒๒๙

๓๐ นางสาว ณัฐณภัคค์  วัฒจินดารัตน์ ๒๓๐

๓๑ นางสาว อมราพร  พรมหงษ์ ๒๓๑

๓๒ นางสาว ศิริยา  ปาโน ๒๓๒

๓๓ นาย อนุชา  เอี่ยมสะอาด ๒๓๓

๓๔ นางสาว สุชัญญา  พลคณา ๒๓๔

๓๕ นางสาว พัชชาทร  คงเหล่ ๒๓๕

๓๖ นางสาว รวิภา  ศรีพรม ๒๓๖

๓๗ นางสาว ณัฐริกา  สังข์วงษ์ ๒๓๗

๓๘ นางสาว วิภาวัลย์  กลางประพันธ์ ๒๓๘

หมำยเหตุ

๓. น าบตัรประจ าตัวและบตัรประชาชนไปในวันสอบทกุคร้ัง

๔. แต่งกายชุดสุภาพ ไม่อนุญาตใหส้วมเส้ือยืด กางเกงยีนต์ กางเกงขาส้ัน และสวมรองเทา้แตะ เข้าหอ้งสอบโดยเด็ดขาด 

๕. หา้มน าเคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทกุชนิดเข้าไปในหอ้งสอบ

๑. รายงานตัวต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ถึง เวลา ๐๗.๔๕ นาฬิกา

๒. เข้าหอ้งสอบเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
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