
เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

0001 นางสาวกฤติยานี หวาจ้อย

0002 นางสาวสุณีย์ ดีจานเหนือ

0003 นางสาวพรไพลิน แสงสุวรรณ์

0004 นางสาวพลอยไพรรินทร์ ขยันคิด

0005 นายชนะพันธ์ ดวงจอมดี

0006 นางปรียาภรณ์ ฉ ่ารส

0007 นายยงยุทธ จันทรธีรพจน์

0008 นายอภิสิทธิ์ บริสุทธิ์

0009 นายภัทรเดช กิตติภัทรเนตร

0010 นางสาวณัฐวดี กันดี

0011 นางสาวจิรมนัส กิยาหัต

0012 นางสาวพรรณี เกิดสมบูรณ์

0013 นางสาวกฤษณา ทองมั น

0014 นางสาวอมาวสี เพียรลีย์วัฒน์

0015 นางสาวธนิดา สุริยะฟอง

0016 นางสาวสุทธิษา ป้อมถาวร

0017 นายธนาเดช สุริยะฟอง

0018 นางสาวยุพเรศ ศรีสุข

0019 นางสาวพรพรหม พรหมโสภี

0020 นางสาวนภาลัย วิชิตพรชัย

0021 นางสาววาสนา ประดับศรี

0022 นางสาวปณิตา สีหานาม

0023 นางสาวสุชาดา วิหาญ

0024 นางสาวนวภัค ภัคปราน

0025 นางสาวกมลชนก แปงการิยา

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนประกันสังคม ลงวันที ่  3   พฤษภำคม พ.ศ. 2564

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0026 นางสาวจิดาภา เข็มแก้ว

0027 นางสาวศิริมา ส่งศิริ

0028 นางสาวปวริศา จันทวัง

0029 นางสาวพิมพรรณ รักษา

0030 นายณัฐวุฒิ ปากดีศรี

0031 นางสาวกชกานต์ พึ งพรหม

0032 นางสาวสุวิภา วัฒนานนท์

0033 นายภาณุพงษ์ ตรีวิสูตร

0034 นางสาวณัฐรินทร์ กลัดอยู่

0035 นางสาววรัญญา ค่ารุ่ง

0036 นางสาวสายใหม่ สมไทย

0037 นายวิษณุ ส่าโรงพล

0038 นางสาวพิมพ์พิพิธ กวาวสิบสาม

0039 นางสาวสุชาดา จูห้อง

0040 นางสาวจารุวรรณ ไชยวรณ์

0041 นางสาววรรณวิภา นาคศรีจันทร์

0042 นายศุภชัย โพธิไ์กร

0043 นางสาวเมทินี ธูปทอง

0044 นางสาวรุ่งอรุณ กรึกสมสาตร์

0045 นางสาวอัจฉรา มณีอินทร์

0046 นางสาวจริยา อยู่ดี

0047 นางสาวกนกกร ยิ้มแย้ม

0048 นางสาวจริยา ทาค่าวงศ์

0049 นางสาวกุลสตรี ทองหลอม

0050 นายสุมงคล ศรีรันดร
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รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0051 นางสาวอมรรัตน์ ศรีเสนพิลา

0052 นายชยพล ทรงประยูร

0053 นางสาวจินตนา หาญรันดร

0054 นางสาวพรรณี เมืองสนธิ์

0055 นายซัมรี ดือระซอ

0056 นางสาวภัททิยา ฤทธิธานันท์

0057 นางสาววรรณดี เซ่งเข็ม

0058 นางสาวอัญชิษฐา ศรีโสภา

0059 นายจักรกฤษณ์ นาคมังสังข์

0060 นายสิริโชติ งามเนตร

0061 นายเมธา สุวรรณวัตร

0062 นางสาวพัชยา พรหมเพ็ง

0063 นายอัครพล ผ่องใส

0064 นางสาวปทิตตา ปัญญาบวรภัค

0065 นางสาวกนกวรรณ รุ่งแจ้ง

0066 นางสาวบุษยา เพียรกิจ

0067 นางสาวกาญจนา บุญพยนต์

0068 นางสาวปุณฑริกา บัวสุวรรณ

0069 นางสาวสีลานนท์ กองสุวรรณ

0070 นางสาวปุณยนุช ไมตรีสิทธิกร

0071 นางสาวพัทธนันท์ ครามบุตร

0072 นางสาวกรกนก สุขีบท

0073 นางสาวธรณ์ธันย์ ด่านสกุล

0074 นางสาวธนวรรณ จันทนาศศิวิมล

0075 นายวรวุธ ลาทอน
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0076 นางสาวกมลวรรณ ไพละออ

0077 นางสาวเบญญาทิพย์ จันทร์เพ็ญ

0078 นางสาววิภาภรณ์ เกษกรณ์

0079 นางสาวอรพิน เพ็ชรภาค

0080 นางสาวกันต์ฤทัย เดชขุนทด

0081 นางสาวพิศมัย โกวิทนิวัติสัย

0082 นายรัตนพล แสนเมือง

0083 นางสาวพัชร์ชิสา แสงใส

0084 นางสาวกมลรัตน์ สิริสุข

0085 นางสาวสุดารัตน์ สิริสุข

0086 นายธีระ บุญยัง

0087 นางสาวณัฐนี คุ้มกัน

0088 นางสาวณัฐนันท์ วัตถุทอง

0089 นางสาวภัทรียาธร อ า่รอด

0090 นางสาวปัญชลี เงินกลม

0091 นางสาวศิริพร ดีบุญ

0092 นายกิตติภพ คุมมงคล

0093 นางสาวช่อผกา วงค์กาไชย

0094 นางสาวชนิสรา ไชยพฤกษ์

0095 นางสาววิไรวรรณ์ จันทร์เจริญ

0096 นางสาวสุนิศา มานาดี

0097 นางสาวกิตติยา โล่ลา

0098 นายพงศวัชร์ เกตุบุตร

0099 นายอดินันท์ แสนสระ

0100 นางสาวอรรัมภา วอสูงเนิน
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รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0101 นายอนันต์ธนเดช สุวรรณปาลา

0102 นางสาวพิราวัลย์ พงษ์ศิลา

0103 นางสาวศุลีรักษ์ สิริพัฒนผล

0104 นางสาวพิมพ์พิชชา ไหวดี

0105 นางสาวสิรินธรัตน์ พร้อมประเสริฐ

0106 นางสาวสุธิดาพร โสนรินทร์

0107 นางสาวพจรินทร์ จุลกะเสรี

0108 นางสาวปวันรัตน์ พานทอง

0109 นางสาววสภรณ์ สมวงศ์

0110 นายอภินันท์ จิระรัมย์

0111 นางสาวจิรารัตน์ เถื อนศรีจันทร์

0112 นางสาวรุ่งนภา ถาแก้ว

0113 นางสาวภวิกา ทวยเจริญ

0114 นายจักกฤษณ์ สีเขียว

0115 นางสาวปัทมวรรณ พันธ์เลิศ

0116 นางสาวนิสาชล ไกรสนาม

0117 นางสาวสุชญา มีชัย

0118 นางสาวกาบแก้ว แก้วขจร

0119 นางกฤติญดา ธรฤทธิ์

0120 นายอธิวัฒน์ อินทร์หอม

0121 นายธนวรรธน์ บุญร่วม

0122 นางสาวมณีรัตน์ สุขชัยศรี

0123 น.ส.ฝัตมา อินทรเทพ

0124 ว่าที  ร.ต.หญิง มนทกานต์ อุตธรรมใจ

0125 นายวัชระ ป้อมพิทักษ์
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รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0126 นางสาวอลิษา ดวงธรรม

0127 นายสิรธีร์ พิพิธกุล

0128 นางสุภาพร ฉิมน้อย

0129 นางสาวสุกานดา สิงห์ปลอด

0130 นางสาวพฤกษา บุญนุชิต

0131 นางสาวจริยา อินทร

0132 นายจีระศักด์ิ ศรีเฮียง

0133 นายธนาธิปป์  สุขด่า ณ พัทลุง

0134 นางสาวธัญรัตน์ ขวัญตัว

0135 นางสาววลัยลักษณ์ ภูเ่ต็ง

0136 นางสาววิภาดา กะวน

0137 นายฆคัชพงญ์ จันทะนะ

0138 นางสาวสุนารี เหง้าขัวเรียง

0139 นางสาวปุณวี พานะโส

0140 นางสาวนัณฑิญา ทองแสง

0141 นายวัชระ สิงโส

0142 นายจิตติ กุมพงษ์พันธ์

0143 นางสาวโสภา ช้างงาม

0144 นายวิษณุ เยือกเย็น

0145 นางสาววันวิสาข์ แก้วพรรณา

0146 นางสาวณัฏฐนันท์ เพียสุระ

0147 นายจักรพงศ์ กลิ นเสือ

0148 นางสาวนิตยา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

0149 นายชนินทร์ กันนิกา

0150 นายณัฐวุฒิ อรุณชัยวรสกุล
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รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0151 นางสาวณัติฐา ชนะภัย

0152 นางสาวชนินาถ ทองดอนใหม่

0153 นางวราลักษณ์ ฤทธิน์าคา

0154 นางสาวแสงอรุณ กันทา

0155 นางสาวรัฏฐภรณ์ จันทร์อ่าไพ

0156 นางสาวสุณัฐชา วงค์บุญนาค

0157 นางสาวสุทธิดา กฐินเทศ

0158 นายนนทวัฒน์ สุวรรณสิริกุล

0159 นายปัณณวัฒน์ ชูศรี

0160 นางสาวดารณี บุญสิทธิ์

0161 นางสาวณัฐณิชา ลักษณะคมคาย

0162 นางสาวภัทระวดี ภมรพล

0163 นายกันตินันท์ เงินสมบัติ

0164 นางสาวกรรณิการ์ ศรีโมรา

0165 นางสาวรัตนา เมธาธีรนาท

0166 นางสาวกัลยา พรหมจรรย์

0167 นางสาวอรวรรณ ขวัญวงษ์เปรม

0168 นายชานน อนันต์ปรีชาศรี

0169 นายคงกฤช ขาวส่าอางค์

0170 นางสาวพรรณทิพย์ โพธิอ์่อน

0171 นางสาวนัชชา ขันตรี

0172 นายขจรเกียรติ นิลถนอม

0173 นางสาวผาณิต ทองทิพย์

0174 นางสาวฉัตรสุดา ธนะฤทธิโรจน์

0175 นางสาวนภิสา นักบรรเลง
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0176 นางสาววิภากร เพ็งอ่อน

0177 นางสาวรจนา โสลา

0178 นางสาวชัญญา ค่าจันทร์

0179 นางสาวณิรดา ขันเปีย่มไพศาล

0180  นางสาวณัฏฐ์กัญจน์ นาทันเลิศ

0181 นายสมยศ ส่าเภาแก้ว

0182 นางพิมพ์พร สุขสม

0183 นางสาวขนิษฐา พฤกษอาภรณ์

0184 นางสาวฤทัย ภูงามผา

0185 นางสาวหฤทัย โชติกวนิช

0186 นางสาวศศิวิมล จันทร์เทพ

0187 นางสาวกฤตชญตา จันทรานนท์

0188 นางศิริพร จตุปาริสุทธิศีล

0189 นางสาวภีรณีย์ แวดอุดม

0190 นายณัฏฐพล สระทองหลาง

0191 นางสาวกนกวรรณ ค่ายนต์

0192 นางสาวกวินธิดา หมื นนรินทร์

0193 นายหัสวุฒิ สุขล้อม

0194 นางสาวทับทิม สีเสมอ

0195 นางสาวพิมพ์ชนก ตะมะชาติ

0196 นางสาวอารีดา เบญจสมัย

0197 นางสาวจิราภรณ์ อภัย

0198 นางสาวสบาไพ สดรัมย์

0199 นางสาวธิตานันท์ บรรจงยาพิสิฐ

0200 นางสาวพรรณี ถาวร
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รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0201 นางสาวกัณณิกา วงศ์จรูญลักษณ์

0202 นายศิริยศ ทุมนาค

0203 นางสาวศิริลักษณ์ สนศรี

0204 นางสาวกฤติยา ดวงรัตน์

0205 นางสาวนันลภัสร์ ภัคธนาธิวรรธน์

0206 นายสิทธิกร ขาวน่วม

0207 นางสาวอาสีเยาะ มิง

0208 นางสาวกัญญารัตน์ ศิลป์ประเสริฐ

0209 นางสาวกมลพรรณ รอดคง

0210 นางสาววรรณา ไชยศรีอนันต์

0211 นางสาวอุไรภรณ์ เงาศรี

0212 นายทัตเทพ วิญญูวิสิทธิรักษ์

0213 นางสาวพรทิพย์ ทองย้อย

0214 นางสาววรางคนางค์ แสงสว่าง

0215 นายชัชวาล ขาวอ๊อด

0216 นางสาวรุ่งสินี วงศ์ขันค่า

0217 นางสาวเจนจิรา บุญสอน

0218 นางสาววิลาวัลย์ วงค์ษา

0219 นางสาวพิมลวรรณ มาตราช

0220 นางสาวกัลยา โพธิท์อง

0221 นางสาววราภรณ์ นกลอย

0222 นางสาวจันทกานต์ หนุดทอง

0223 นางสาวเกศินี ธนบัตร

0224 นางสาวศิริขวัญ มีทอง

0225 นางสาวอรสา วันเสน



หน้าที  10 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0226 นางสาวรัตนา อัญญโพธิ์

0227 นางสาวสายเพชร รักสุจริต

0228 นางอมรรัตน์ ศุภเศรษฐศิริ

0229 นางสาวเกสราพรรณ ขวัญเพชร

0230 นางสาวจิราพร คล้ายคลึง

0231 นางสาวรัญชนา อัตโน

0232 นางสาวกุลธิดา สุภาพันธ์

0233 นางสาวจิตรลดา วัฒนสิงห์

0234 นางสาวซากีซอร์ สะตา

0235 นางสาวโชติรส ด้วงเพียร

0236 นางลักษมี โกจนาทวงศ์ศา

0237 นางสาววลัยลักษณ์ พิมพ์สุวรรณ

0238 นายณัฐวุฒิ คล้ายศิริ

0239 นางสาวอัญชลี ทะวะดี

0240 นางสาวแสงดาว พุม่โพธิ์

0241 นางสาวภิรษา ไอยะไกษร

0242 นางสาวอารียา เทศงามถ้วน

0243 นางสาวพรนิภา จังภูเขียว

0244 นางสาวณฐพร เสริมสัย

0245 นางสาวพัสนี มิรัตนไพร

0246 นางสาวนิศารัตน์ ปานะรัตน์

0247 นางสาวกฤตยา ปาสานะตา

0248 นางสาวอริสา บุญเกษม

0249 นางสาวศิริพร หลักปัญญา

0250 นายกนกพล ฤทธิกระจาย



หน้าที  11 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0251 นางสาวปัญญารัตน์ ภูบึงค่า

0252 นางสาวรัตติยากร ปินตาธรรม

0253 นายธีระยุทธ์ ยอดศักย์ชนรัญ

0254 นายเจษฎา สมวันดี

0255 นายจักรพันธ์ ปุยภิรมย์

0256 นางสาวกมลชนก สุขะพละ

0257 นางสาวธารทิพย์ ธนโกเศศ

0258 นางสาวนภวรรณ ชมภูศรี

0259 นางสาวศุภาภรณ์ เจริญศรี

0260 นางสาวพิมพ์วิลัย โคนอ่าคา

0261 นายกฤตภาส อินแดง

0262 นางสาวสุพัตรา ทับทิม

0263 นางสาวศรัณย์รัชต์ เจือจัน

0264 นางสาวชนาพร อินทร์พิทักษ์

0265 นายมณเฑียร เชื้อทอง

0266 นางสาวเมธาพร เครือธร

0267 นางสาวสุพรรณี บัวเกษ

0268 นายอนันต์ เครือเล็ก

0269 นายวรเมต พุม่พวง

0270 นางสาวชลาลัย เนียมกลั น

0271 นางสาวอริสา บุญคุ้ม

0272 นางสาวอรทัย อุ่นสวัสด์ิ

0273 นางสาวกมล โคระชาติ

0274 นายบัญชา แก้วนอก

0275 นางสาวปริยากร ไขขุมเหล็ก



หน้าที  12 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0276 นางสาวธิดารัตน์ เจริญสุข

0277 นางสาววิภาวี สีน้่าค่า

0278 นางสาวทิพย์วัลย์ สอนโฉม

0279 นายปิยะ ส่าราญรื น

0280 นางสาวชลธร โพธิค่์า

0281 นางสาววาสนา โสมนัส

0282 นายสุธีร์ รัตนวิศยานนท์

0283 นายศิรศักด์ิ เสริมสุข

0284 นางสาวชมพูนุท สอนนนท์

0285 นางสาวเพียงตะวัน เพชรเจ้ย

0286 นางสาวอนัตตา พุม่เพ็ชร

0287 นางสาวฉวีวรรณ กลักเพชร

0288 นางสาวสุกัญญา ศรีแสง

0289 นางสาวปิยวรรณ เขตวิจารย์

0290 นางสาวศรีเพ็ญ จากุย

0291 นางสาวธัญเรศ อินทสโร

0292 นางรัตนา ศิริทัต

0293 นางสาวมณีรัตน์ ทองวล

0294 นายศรายุทธ สวาปการ

0295 นายณิวัฒน์ เทียนชัย

0296 นางสาวอรวรรณ ถิ นสะท้อน

0297 นางสาวสมสกุล สรรพตานนท์

0298 นางสาวกัลยาณี ทวีสัตย์

0299 นางสาววิไลลักษณ์ ผลาหาร

0300 นางสาวนิภาพร ค่าบุญ



หน้าที  13 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0301 นางสาววัลทิยา จรดิษฐ์

0302 นางสาวสุภาวิตา บรรเทาวงษ์

0303 นางสาวนิภาวรรณ ล่าบ้านหลวง

0304 นางสาวปริยากร บุญสนอง

0305 ว่าที  ร.ต.หญิง อมรรัตน์ เกิดวงษ์

0306 นางสาวอนัญญา พิณพาทย์

0307 นางสาวจุฑามาศ สะมุล

0308 นางสาวสุดารัตน์ รุตรักษ์

0309 นางสาวบุญธิดา ซ้อนฝ้ัน

0310 นางสาวนวพร วงวิเศษ

0311 นางสาวสูรียาณี หะยีกาเซ็ง

0312 นางสาวสายธาร เหลาเมืองเพีย

0313 นายอารอฟัต นาแว

0314 นางสาวสุธิดา หลีหมัด

0315 นางสาวภัศรา อุตมัง

0316 นางสาวกชกร เชียรวิชัย

0317 นางสาวสุกัญญา ศิริปาน

0318 นางสาวสุภาพร สินหนัง

0319 นางสาวจงจินต์ ใช้สงวน

0320 นางสาวอัญชลี นารีรักษ์

0321 นางสรันชา มีสุขทวี

0322 นางสาวนันทวรรณ วงษ์ฤทธิ์

0323 ว่าที  ร.ต.ประวิช รุ่งแกร

0324 นายวรัญญู บุญทะสินธ์

0325 นายกิตติภพ หวังใจสุข
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0326 นางสาวธนิสร อิ นค่า

0327 นางสาวอติญา กองแสน

0328 นางสาวขรินทร์ทิพย์ ยะคะเสม

0329 นายธนกฤต ทองสุกนอก

0330 นางสาวจินตนา มูลเมือง

0331 นางสาวสุนิสา จะวะนะ

0332 นางกังสดาล แหวนนาค

0333 นายกรวุฒิ มูลสาร

0334 นางสาวศิรญา โพเกตุ

0335 นางสาวเรไร จันทร์หา

0336 นางมนธิรา นิมมา

0337 นางสาวจุลลดา ตาลุน

0338 นางสาวจุฑามาส เลขนาวิน

0339 นางสาวพลอยไพลิน ทองค่า

0340 นางสาวนันท์นภัส มั นคง

0341 นางสาวเกวลี หลงผดุง

0342 นางสาวณัฏฐ์หทัย น้อยเศรษฐ์

0343 นางสาวสุวนันท์ ทวยจันทร์

0344 นางสาวจิราพร บุญเขียว

0345 นายกันตพัฒน์ นิติอมรรัตน์

0346 นายนริศ เสนะจ่านงค์

0347 นายปิยะพงษ์ วงษ์พล

0348 นายกิตต์ิหิรัณย์ ปลายละออง

0349 นางสาวกัณฑ์ปภัส สังข์จิตพรโชค

0350 นางสาวหทัยกานต์ อดิเทพสถิต
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0351 นางสาวศรินยา ม่วงมงคล

0352 นางสาวพรธิดา วิเศษรจนา

0353 นางสาวอุษณีย์ ใจหาญ

0354 นายต้นตระการ เวชกิจ

0355 นายทศพล ศรีจันทร์

0356 นางสาวเมธาณี สงจีน

0357 นางสาวกุลธิดา เลิศล่้า

0358 นางสาวเสาวภา เกษแก้ว

0359 นางสาวกรชกร โตศรีจันทร์

0360 นางสาววิชญาดา เจริญไทย

0361 นางสาวรัตนพร แสงจันทร์

0362 นางสาวดอกแก้ว พุทธรักษา

0363 นายนิติสิทธิ์ กลยนีย์

0364 นางสาวศวรรณยา เทียมสวรรค์

0365 นางงามตา ปานรสทิพย์

0366 นางสาวทิพย์วิมล แตบุญ

0367 นางสาวรัตนาภรณ์ เปีย้สาย

0368 นางสาวอิศราพร สมบูรณ์

0369 นางสาวเขมรัฐ ค่าศิริ

0370 นางสาวพจนีย์ ฟักสุข

0371 นางสาวพันธุจ์ุฑาทิพย์ สินธุชน

0372 นางวงศกร นราพันธ์

0373 นางสาวกัญฐนัศร์ภัส ใจเที ยงธนานนท์

0374 นางสาวจุฬาวรรณ งามสมกลิ น

0375 นางสาวอรัชพร เขนย
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0376 นางสาวอุลัยพร ไชยสุข

0377 นางสาวสุนันทา เกษอินทร์

0378 นายวิทัศน์ ขุนทิพย์

0379 นางสาวปุณณดา อภิรติธรรม

0380 นางสาวชฎาภรณ์ เลิศบุรุษ

0381 นางสาวทักษพร ช้างเยาว์

0382 นางสาวอรอุมา อินลอย

0383 นางสาววีนัส มิ งเมือง

0384 นางสาวภาพร แอสุวรรณ์

0385 นางสาวจันทิมา ภูส่าย

0386 นางสาวจันจิรา พรหมสุด

0387 นางสาวกมลวรรณ สุดสุข

0388 นางสาวทิพวัลย์ นาคเจริญ

0389 นางสาวกรชนก จิตต์เที ยง

0390 นางสาวกาญจนา บุตรให้

0391 นางสาววนิดา ค่าตุ้ย

0392 นางสาวกมลชนก กุลยบุตร

0393 นายภากร ศุภบูรณ์ศิริ

0394 นางสาวจุฑารัตน์ เทียมพวง

0395 นางสาวอรวรรณ หอนิยม

0396 นางสาวกุลกาญ จงดูกลาง

0397 นางสาวรัชดาพร เวฬุวนารักษ์

0398 นายสุรศักด์ิ ใจกว้าง

0399 นางสาวไพจิตร สุดพูล

0400 นางสาวสุกัญญา สิงห์พันธ์
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0401 นางสาวกัญญาพร ชิวปรีชา

0402 นางสาวฐานนันท์ เรืองศรี

0403 นางสาวบุหงา นันสถิตย์

0404 นายพงศธร อินทรสุวรรณ

0405 นางสาวกันต์ธีรา สงคราม

0406 นางสาวสุธาสินี ศรีวิเชษฐกุล

0407 นางสาวนันตพร นักฟ้อน

0408 นางสาวกันต์ปันนี สิริวัชรโชค

0409 นางสาวผกามาศ จรัสสถานโชค

0410 นางสาวกัญญพจน์ พัฒนะ

0411 นางสาวชุติมา คงดี

0412 นางสาวปรางทิพย์ ตินนะศรี

0413 นายธัชกร แสงอะโน

0414 นางสาวพัชรียา ทุบจิ๋ว

0415 นางสาวภัทริน กันโท

0416 นายภัทรพล จิตต์ชื้น

0417 นายชัยบูรณ์ สุรชาติเมธินทร์

0418 นายจิรัฏฐ์ บุญยศิริลักษณ์

0419 นางสาวชิดชนก หว่องสุวรรณ

0420 นางสาวณัฐชานิศร์ ศิริประเสริฐ

0421 นายอภิรัตน์ พุม่รัตน์

0422 นางสาวอรอนงค์ องอาจ

0423 นายสนธยา พึ งพา

0424 นางสาวกานต์รวี นาคภู่

0425 นางสาวศุภิสรา กี้เจริญ



หน้าที  18 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0426 นางสาวขนิษฐา จินาฟู

0427 นางนันท์นภิภา พรมมา

0428 นางสาวณัฏฐณิชา มีนิล

0429 นางสาวศศิธร บัวจันทร์

0430 นางสาวพุทธรักษา แสนสงค์

0431 นางสาวดุษฎี พิเนตร

0432 นางสาวพรทิพย์ บุญครอบ

0433 นางสาวณัฐพร พละศักด์ิ

0434 นายกรณิศ คุณาโรจนสุนทร

0435 นางสาวหทัยกาญจน์ อินนุ

0436 นางสาวปุยฝ้าย ดอกแก้ว

0437 นางสาวเบญจวรรณ์ แสงฝาก

0438 นางสาวสุธิดา ภูท่อง

0439 นางสาวนภาพร กองโพธิ์

0440 นายธนศักด์ิ เมฆขยาย

0441 นางสาวนิตยา ลือค่าภา

0442 นางสาวสกุณา จิตระออน

0443 นางสาวดวงกมล ทรงคาศรี

0444 นายอธิวัฒน์ แสงอ่อน

0445 นางสาวอ่าไพ ค่าแปลงตัน

0446 นางสาวกนกวรรณ เอี ยมชูกุล

0447 นางสาวภัทรชิรา ทรงศรี

0448 นางสาวรัตนประภา ข่าปู่

0449 นางสาวณัตฐา ปลิกทอง

0450 นางสาวรวิพร รักษากานน



หน้าที  19 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0451 นางสาวพรพิมล บุญมาเลิศ

0452 นางสาวนิฏฐา สังข์วาลเดช

0453 นางสุรีย์พร นิ มประคอง

0454 นายกวีศักด์ิ บาลดี

0455 นางสาววรัชยา สายชนะพันธ์

0456 นายวิษณุ หนูทอง

0457 นายสมรักษ์ สุวรรณโณ

0458 ว่าที  ร.ต.หญิง รวิวรรณ บุญยัง

0459 นางสาวจินต์จุฑา บวกขุนทด

0460 นางสาววริษฐา ศรีเกียรติศักด์ิ

0461 นางสาวณริสสา เมฆประดับ

0462 ว่าที  ร.ต.หญิง รุ่งนภา สุขฤกษ์

0463 นางสาววิสดา วงศ์สุข

0464 นางสาวภัสศิริญา แช่มอุบล

0465 นางสาวสุพัตรา เที ยงปาน

0466 นางสาววารัตดา วงศ์อภัย

0467 นางสาวภัคฐณิชาษ์ ธนากฤตชญา

0468 นางอุไรภรณ์ เหล็กกับทอง

0469 นางสาววารุณี หินกาล

0470 นางสาวขวัญธิดา อินทวงค์

0471 นายกฤษฎา เริ มสกุล

0472 นางสาวสุภาพร สิงห์เหล็ก

0473 นายศรัญยู หมู่จันทร์

0474 นางสาวนัทธมน ศิริวงศ์

0475 นางสาวสมิตานัน ทีค่าเกตุ



หน้าที  20 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0476 นางสาวศุภรัตน์ ก๋า่รามัญ

0477 นางสาวนุชรีย์ หว่าหล่า

0478 นางสาวนันทิพร เหลาฉลาด

0479 นางสาวโศรดา รอดสดใส

0480 นางสาวปภัสสร ยอยโพธิสั์ย

0481 ว่าที  ร.ต. คมฉัตร ชูดวง

0482 นางสาวทิพรัตน์ เจริญผล

0483 นางสาวกัญญาภัค ชุมแก้ว

0484 นางสาวกนกพร ชุมแก้ว

0485 นางสาวศิริลักษ์ เสาว์ทอง

0486 นางสาวจงกลนี จุลเจนใจ

0487 นางสาวปริญญา นิโครธานนท์

0488 นางสาวอุไรวรรณ์ เกล้ียงกลม

0489 นางสาวเดือนพราว ใจแสง

0490 นางสาวภัทรา พิมพ์ดี

0491 นางสาวอนุสรา แสงทวี

0492 นางสาวน้่าเพชร อุ่นพันธ์หริ ม

0493 นางสาวดรุณี สอนหนูน้อย

0494 นายภาณุวัฒน์ เกษมศรี ณ อยุธยา

0495 นางสาวณัฐสิมา มูลทรัพย์

0496 นางสาวอภิญญา อุ้ยกูล

0497 นางสาววรัญญา หลับจันทร์

0498 นางสาวพัทธนันท์ ร่าเริงยิ ง

0499 นายพงษ์ศักด์ิ ม่วงแก้ว

0500 นายศุภชัย ปานธรรม



หน้าที  21 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0501 นางสาววัชรี พัดเย็นดี

0502 นางสาวธนภรณ์ พรหมโลก

0503 นางสาวฐานิกา ศิริบัตร

0504 นายนัทธิน์ฤกิต์ิ เขตกีรตินันท์

0505 นางสาวเณศรา ยามะสัก

0506 นางสาวอภิมลพร อิงไธสง

0507 นางสาวกฤติยา โตรี

0508 นางสาวสุภาพร การัมย์

0509 นางสาวอัจฉราภรณ์ มาเส็ง

0510 นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมงาม

0511 นางสาวศิริวิมล ไชยวงค์

0512 นางสาวพรสุดา เลิศศิริ

0513 นางสาววลัยลักษณ์ อินทร์อิ ม

0514 นายศิริชัย แก้วเนิน

0515 นางสาวจิรพรรณ พิมพ์ทอง

0516 นางสาวกวินนา ช้างนาค

0517 นางสาววนิดา ตันติสิทธิกร

0518 นางสาวกรวีร์ ลาชโรจน์

0519 นางสาวพัชรี ล่าไย

0520 นางสาวธันยภัทร ศรีสุริโย

0521 นางสาวรศรินทร์ ดีดวงเด่น

0522 นางสาวมัชฌิมา แจ่มแจ้ง

0523 นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์สีดา

0524 นางนฤมล เพชรสูงเนิน

0525 นางสาวธัญลักษณ์ กาญจนนาภา



หน้าที  22 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0526 นางสาวธันยนันท์ เพิ มผล

0527 นางสาวฐิติมา ค่าพันธ์

0528 นางสาวจิราพัชร ค่าพันธ์

0529 นางสาวธนภรณ์ คงผาย

0530 นางสาวโสรยา ละใบซอ

0531 นางสาวพอตีเมาะ กือนิ

0532 นางสาวนริสรา อับดุลคานาน

0533 นางสาวปุณฑริก แสงแจ่ม

0534 นางสาวดวงกมล ทับทอง

0535 นางสาวสยามนต์ มุสิกวงศ์

0536 นางสาวส่าเนียง เพ็ชร์รุ่งเรือง

0537 นางสาวพรรณวดี สุดศรี

0538 นางสาวประภาพรรณ อินทรพิทักษ์

0539 นายอดิศร มั นสุวรรณ

0540 นางสาวณัฐธิดา แก้วแพงมาก

0541 นายอิทธิพล นันทบุตร

0542 นางสาวจันทนา แก้วโยน

0543 นางสาวชญาภา ปัดนาวาส

0544 นางสาววรัญญา เดชตานนท์

0545 นายสมพงษ์ โตลอย

0546 นางสาวชลลดา วงษ์ขวัญ

0547 นางสาวปัญญาพร อ่อนละมูล

0548 นางสาวบุญงาม หงส์ไพจิตร

0549 นางสาวชญาดา อุ่นชูศรี

0550 นายพุฒิพง มโนหรทัต



หน้าที  23 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0551 นางสาวเรณุภา บุญฟู

0552 นางสาวพรนิพัทธ์ ธรรมสูตร

0553 นางสาวชิษณุชา บุญภูมิ

0554 นางสาวอภิญญา แสวงเดช

0555 นางสาววรารัตน์ จุนันท์

0556 นางสาวสุกัญญา บุญวงษ์

0557 นางสาวอธิตา ม่วงภา

0558 นางสาวภัทราภรณ์ ภูส่ว่าง

0559 นางสาวขนิษฐา พุกสอน

0560 นางสาวมานิตา วงษ์โห้

0561 นางสาววันเพ็ญ นิลด่า

0562 นางสาวรัชนีกร ดีอ า่

0563 นางสาวอัจฉรา ศรีแก้ว

0564 นางสาวกุลภรณ์ ไชยมงคล

0565 นางสาวชฎากาญจน์ จิตต์ต้ังเจริญ

0566 นางสาววราภรณ์ ศรีมงคล

0567 นางสาวปนัดดา อ่านวยผล

0568 นางสาวสิริกร ภูมิอินทร์

0569 นางสาวชยุดา มียินดี

0570 นางสาวอาทิตยา เชื้อดวงผุย

0571 นางสาวอัจฉราพร คงสมบัติ

0572 นางสาวรัตนา รอดกสิกรรม

0573 นางสาวกัลย์สุดา ธงสันเทียะ

0574 นายรณชัย เกตุแก้ว

0575 นางสาวรสสุคนธ์ ดวงรัตน์
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0576 นายธีรชัย จุติมงคลกุล

0577 นายพุฒิพงศ์ สิทธิวงศ์

0578 นางสาวจารุมาศ ชื นวิเศษ

0579 นางสาวศิวพร บุญพิพัฒน์

0580 นางสาวฐานิดา ขัดนาค

0581 นางสาวพิทยาภรณ์ บุญช่วย

0582 นางสาวนภัสวรรณ ทิตย์วงศ์

0583 นางสาวดวงพร เชื้อดวงทิพย์

0584 นางสาววิสาข์ สังข์วิเศษ

0585 นางสาวพสชนัน จินดาประกายนนท์

0586 นางสาวอาซียะฮ์ สะมะโละ

0587 นางสาวกนกวรรณ ศรีดี

0588 นายพุฒิธร เตชาวรรธนา

0589 นางสาวชนัดดา วงษ์พันธ์

0590 นางสาวสุจิตตรา ร่วมสุข

0591 นางสาวขนิษฐา น้่าเพชร

0592 นางสาวจันทริกา รักษาด่าน

0593 นางสาวอภิญญา แสนอินทะ

0594 นางสาวจารุวรรณ พ่วงชาวนา

0595 นางสาวประกายดาว จิตสุข

0596 นางสาววิชุดา ระวิพันธ์

0597 นางสาวสุพัตรา กระบวนกล้า

0598 นางสาวอตินุช แจ่มน้อย

0599 นางสาวชลดา ชาภักดี

0600 นางสาวศิริพร ร่วมสมัคร
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0601 นางสาวไพวรรณ แก้วแสนไชย

0602 นายภาสิต ใจยืน

0603 นางสาวฐกลรัตน์ อุดหนุน

0604 นางสาวณัฐนิชา ผะอบเพ็ชร

0605 นายนิเวช ดวงพร

0606 นายวรพิสิษฐ์ ยิ งนิยม

0607 นางสาวรัชนีกร หอมนาน

0608 นางสาวรัตติกาล วังวิเศษ

0609 นายกิจจา บุญเกีย

0610 นางสาวดวงดาว วันโด๊ะ

0611 นางสาวจิดาภา ศรีจรัสวัฒนชัย

0612 นางสาวณปภัช ภควัตทิพย์โพยม

0613 นางจิราพร สมยา

0614 นางสิริพร สุขนิวัฒน์ชัย

0615 นางสาวจิรติ ขาวข่า

0616 นางสาวพรสุดา วิเชียรเพลิด

0617 นางสาวรัตนาวดี คุ้มเมฆ

0618 นางสาววิภาดา ภาคพรม

0619 นางสาวพิมรดา ศรีด่านกลาง

0620 นางสาวอารัญญา มีนุ่น

0621 นางสาวอุษณีย์ จันเดชะ

0622 นายกัมพนธ์ เพ็ชรรัตน์

0623 นายปริญญ์ แสงรัศมี

0624 นางสาวสมพร แก้ววิฑูรย์

0625 นางสาวพิมประภาพร สิงห์สถิตย์
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0626 นายวัฒนา ปัน้แตง

0627 นางสาวชลธิชา มูลสาร

0628 นางสาวเจษฎาภรณ์ พร้อมสุข

0629 นายธนกร วงค์สังฮะ

0630 นางสาวจุฬาลักษณ์ นัดดา

0631 นางสาวสุดา นาวาทอง

0632 นายนภัสสรณ์ ครองไชย

0633 นางสาวเจนจิรา ศรีลา

0634 นางสาวเกษกนก วินทะไชย

0635 นางสาวเกตุวรินทร์ สีม่วง

0636 นางสาวสุดาทิพย์ อรรถาชิต

0637 นางสาวพรพรรณ พลเยี ยม

0638 นางสาวละอองดาว เทพแสน

0639 นางสาวชลธิชา มีนชัยนันท์

0640 นางสาวน้่าฝน ชิ้นแก้ว

0641 นางสาวรัชนิดา มีมากบาง

0642 นางสาวสุภาพร ลอยเลิศหล้า

0643 นางสาวปิยาภรณ์ ใจสูงเนิน

0644 นางสาวสุมนา จุลโพธิ์

0645 นางสาวสุพัตรา หันหาบุญ

0646 นางสาวชนากานต์ จ่านงค์ผล

0647 นางสาวทัศน์พมล หอมละออ

0648 นางสาวณัฐมน สวายประโคน

0649 นางสาวสิรินทรา ตระกูลยิ งเจริญ

0650 นางสาวอาภัสรา มากมงคล



หน้าที  27 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0651 นางสาวชญาพัฒน์ ค่าสังข์

0652 นายพรมชัย สิงห์น้่า

0653 นางสาวฐิติยา นาคช่านาญ

0654 นายศุภกรณ์ อรศรี

0655 นายอภิรักษ์ สุดโธ

0656 นางสาวสุรีย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์

0657 นางสาวณิชารัศม์ ธีระรัตนศิลป์

0658 นางสาวเบญจมาศ ถกลโยธิน

0659 นายสุธี บุญชู

0660 นายสิรวุฒิ จีนฉาย

0661 นางสาวสุกัญญา สมวงค์

0662 นางสาวธัญญลักษณ์ รอดปลายนา

0663 นางสาววีรยาพัศ เปีย่มไพบูลย์

0664 นางสาวณพาพร ทองศรี

0665 นางสาวอัญจิมา เสนาคม

0666 นางสาวนริศรา กัญจนิตานนท์

0667 นางสาวพัชชา ละมุดเทศ

0668 นางสาวเบญญาภรณ์ แช่มชูใจ

0669 นางสาวสุภัทรา ปัตถา

0670 นายอภิชาติ มาลัยกุล

0671 นางสาวสุธิมา มณีวงศ์

0672 นางนงนุช พิมพ์สมุทร

0673 นายชัยณรงค์ เทียนทอง

0674 นางสาวกัลยารัตน์ กระแอ

0675 นางสาวจันทิมา พลิงสงเคราะห์



หน้าที  28 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0676 นายดนัยพร ดาสุข

0677 นางสาววาสนา พุม่มาลา

0678 นางสาวเกศวดี บุญธรรมวิโรจน์

0679 นายพีร์รัฐ บุญเชิด

0680 นางสาวปิยนุช การะพิทักษ์

0681 นางสาวสุทธิดา เสนจันทร์ฒิไชย

0682 นางสาวจีราภรณ์ หวั นใจ

0683 นางสาวเรวดี แก้วทอน

0684 นางสาวเยาวลักษณ์ คุณค่าตา

0685 นายคณุตม์ บุญพรหมมา

0686 นางสาวนงลักษณ์ โพธิศ์รี

0687 นายวัชระ เคนาอุประ

0688 นางสาวปิยาภรณ์ นาน้่าเชี ยว

0689 นายอวิรุทธิ์ เตชะพุฒ

0690 นางสาวกมลวรรณ แสงจันทร์

0691 นายกานต์ชนะ เตชะเต่ย

0692 นางสาวกิติยา ณ เชียงขวาง

0693 ว่าที  ร.ต.หญิง พุทธิภรณ์ มหานิล

0694 นางสาวสุภาวดี คงเมือง

0695 นายเกียรติศักด์ิ หนูเพ็ชร

0696 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์จัตุรัส

0697 นางสาวธิติรัตน์ ก่ายาน

0698 นางสาวศิริรัตน์ ศรีชัยบุตร

0699 นางสาวทินนภา กกฝ้าย

0700 นางสาวสุนิสา ตันติภัทราศิลป์



หน้าที  29 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0701 ว่าที  ร.ต.หญิง ศศิยา ปวงศิริ

0702 ว่าที  ร.ต.หญิง ดารารัตน์ จอมค่า

0703 นางสาวอุมาพร มณีโชติ

0704 นางสาวณัฐฐา วิสาค่า

0705 นางสาวอรยา ดิษฐประสพ

0706 นางสาววาสนา ปัตถา

0707 นางอัญญาภรณ์ แพงมาพรหม

0708 นางสาวสิริสุภา แหลมสัก

0709 ว่าที  ร.ต. หญิง เกศริน ทุมะณี

0710 นางสาวอมราภรณ์ ศิริลาภา

0711 นางสาวรัตนาภรณ์ ภูค่าศรี

0712 นางสาวจินตหรา ไขว้วงษ์

0713 นางสาวไอยเรศว์ อินประสิทธิ์

0714 นางสาวธารารัตน์ ตุวินันท์

0715 นางสาวดารณี สุทวีทรัพย์

0716 นางสาวรพีพรรณ น้อยโต

0717 นายสหรัฐ ประสงค์

0718 นางสาวอรทิพา ดโนทัย

0719 นางสาวกรรณิการ์ ศรีแก้ว

0720 นางสาวสุจิตรา เถือกค่า

0721 นายพิษณุ เฮ็งสวัสด์ิ

0722 นายอิสมะแอ บาเหม

0723 นางสาวกนกวรรณ ถ้อยทิม

0724 นางสาวนัทวดี หงษ์ขุนทด

0725 นางสาวศศิชล สนเอี ยม



หน้าที  30 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0726 นางสาวนติภรณ์ เหล่าลาพะ

0727 นางสาวชลธิชา ห้องมา

0728 นางสาวจุฑามณี โพธิมะ

0729 นางสาวณัฐสุดา ปินตาค่า

0730 นางสาวจันทร์จิรา กอก่อประสาน

0731 นางสาวปาริฉัตร ไชยสิทธิ์

0732 นางสาวขวัญอนงค์ สงคราม

0733 นายศุภณัฐ เกศวารี

0734 นางสาวธิดาอุมา พานพรม

0735 นางสาวกนิษฐา เกิดป้อม

0736 นางสาวนิฮัซน๊ะ เจ๊ะมัน

0737 นางสาวสโรชา แก้วประสิทธิ์

0738 นางสาวณัฐยมล ปราบปราม

0739 นางสาวสุนิสา จบดี

0740 นางสาวสิกุลกร ฉิมมี

0741 นางสาวนพรัตน์ บุญทรัพย์

0742 นายสุรินทร์ ทองนอก

0743 นางสาวธิดารัก แจ่มวัย

0744 นางสาวรัชนีกร จันมาลา

0745 นางสาวสญธิญา มรกตคชกิจ

0746 นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข

0747 นายชนะชัย เวียงสมุทร

0748 นางสาวกมลวรรณ เจริญผล

0749 นางสาวศศิธร หัดรัดชัย

0750 นางสาววชิราภรณ์ กสิวิริยะวงศ์



หน้าที  31 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0751 นางสาวกมลวรรณ สุขะเลิศ

0752 นายจิตธนา ไวยโภคี

0753 นางสาวจิรพัชร์ รสมนตรี

0754 นางพิมพ์ณิชา ฐนิตทรัพย์

0755 นางสาวสมฤทัย มูลลา

0756 นายเจษฎา อุ่นศิริ

0757 นางสาวพัชรินทร์ ท่าทอง

0758 นายต่อศักด์ิ กล่อมเอี้ยง

0759 นางสาวกชกร กอบธัญกรณ์

0760 นางสาวพีรดา สัมฤทธิ์

0761 นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล

0762 นางสาวกุลธิดา ระเบียบโอษฐ์

0763 นางสาวอมิตตา อยู่เปรม

0764 นางสาวสุรีรัตน์ ขวัญค่า

0765 นางสาวดวงฤดี จ่ารัสภูมิ

0766 นางสาวปณิธี ชูเอี ยม

0767 นางสาวจุฑาทิพย์ สามสูงเนิน

0768 นางสาวสุธิมา เปรมมุณี

0769 นายนนทกร พรธนะวัฒน์

0770 นายศิวัช ชนาวงค์

0771 นางสาวคีตภัทร์ มะลิแก้ว

0772 นางสาวปภัสรา ปิน่แก้ว

0773 นางสาวกัญญาภัค อุ่นเรือนงาม

0774 นายภูมิใจ อภิรมณ์

0775 นางสาวปาริฉัตร แก้วไทรเลิศ



หน้าที  32 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0776 นายพสิษฐ์ ศรีใส

0777 นางสาวเพ็ญนภา สีหาราช

0778 นางสาวรัตติกร มากทรัพย์

0779 นายเรืองวุฒิ เปรมสวัสด์ิ

0780 นางสาววัชรีย์ บางขะกุล

0781 นางสาวปาริฉัตร กิ งจักร

0782 นางสาวนพรัตน์ จันค่า

0783 นางสาวนรินทร แววสุวรรณ

0784 นางสาวนฤมล มะโนจิตร์

0785 นางสาวนันท์นภัส พรภวัฒน์พล

0786 นางสาวสุวารีย์ พิมโคตร

0787 นางสาวนุจนาถ เสมสมาน

0788 นายศุภกร พรหมประเสริฐ

0789 นายภัทราพงษ์ ตอพล

0790 นางสาวรัตนา อุทัยจอม

0791 นางสาวทองมา บัวสีภา

0792 นายทักษกร อุ่นจิตร

0793 นางสาวทิพวรรณ อุทธะยะ

0794 นางสาวพนิดา บุญอินทร์

0795 นางสาวสุภัค บางปลา

0796 นางสาวนันทนา หลักค่า

0797 นางสาววารุณี ปราบสูงเนิน

0798 นางสาวสุธาสินี ศรีสุข

0799 นางสาวปิยะพร แต่งต้ัง

0800 นายกมล เสือสีห์



หน้าที  33 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0801 นางทิศารัศม์ ศุภีนันท์ธีรกุล

0802 นางสาววรีวรรณ์ วรกุลหอมสิน

0803 นางสาวจิรนันท์ วงษ์เอกอินทร์

0804 นางสาวณัทพิชญ์ชา พงษ์ปกาวรินทร์

0805 นางสาววริษฐา สุวรรณสินธุ์

0806 นางสาวธนิษฐา อมาตยกุล

0807 นางสาวนงลักษณ์ ศิริสุวรรณ

0808 นางสาวเบญจมาศ เย็นใจ

0809 นางสาวณปภัช ศรีจุดานุ

0810 นายอานนท์ชัย ทะลือ

0811 นางสาวสตรีรัตน์ มงกุฎแก้ว

0812 นางสาวสิริพร นาคสิทธิ์

0813 นางสาววิรมน รอดปฐม

0814 นางสาวอนัญญา ชาวขมิ้น

0815 นางสาวโยธกาญจน์ ยิ งเสมอ

0816 นางสาวสกุลรัตน์ สมเกี ยม

0817 นางสาวทัศณี คุ้มพุฒ

0818 นางสาวปาจรีย์ กันจันทร์

0819 นางสาวปาริชาติ ศรีไพบูลย์

0820 นางสาวชลธิชา ไชยตา

0821 นายวงศ์สถิตย์ อานประโคน

0822 นางสาวธันยรัตน์ จุ้ยอ่วม

0823 นางสาวกชพรรณ คล้ายวันเพ็ญ

0824 นางสาวณัชฌา พุทธา

0825 นางสาวภิณญาพัฐณ์ บุญลาภ



หน้าที  34 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0826 นางสาวสุทธิดา บุษบา

0827 นายสุรศักด์ิ บิลอาด

0828 นางสาวเกวลิน กลิ นจันทร์

0829 นางสาวณัฐนรี โพธิท์อง

0830 นางสาวศิรัญญา เฉลิมฤกษ์

0831 นายบัณฑิต ทับบุญมี

0832 นางสาวญาณภัทร จันทร์สอน

0833 ว่าที  ร.ต.หญิงสาวิตรี แผนงาม

0834 นางสาวณัชวนันท์ พรมจีน

0835 นางสาวพรณิภา สุวรรณภักดี

0836 นางสาวเสาวลักษณ์ อุปพงษ์

0837 นางสาวเจริญขวัญ ขจรล้า

0838 นางสาวไอรีญณ์ แย้มเม่ง

0839 นางสาวณิชาภา ศรีใส

0840 นางสาวจุฑามาศ แหวนวงษ์

0841 นายณัฐกานต์ เรือนไธสงค์

0842 นางสาวกรรนิกาณ์ เปลือยหนองแข้

0843 นางสาวเมทินี บุญขันธ์

0844 นายณฏฐพณ เทศนาบุญ

0845 นางสาวชาลิสา นาคนิยม

0846 นางสาวสุคนธา โคตรเรียง

0847 นางสาวจิวรรณรา สิงห์โตแก้ว

0848 นางสาวอุพาภรณ์ สีดาเจี้ยม

0849 นางสาวจีระภา ศรีสุพัฒน์

0850 นายกมล สมใคร้



หน้าที  35 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0851 นางสาวสุธาสินี บุญมี

0852 นายธิเบต บุญเลิศ

0853 นางสาววรรณประภา ทับภูมี

0854 นางสาวจารุภัทร หวังหนิ

0855 นางสาวกุลธร สุดใจ

0856 นางสาวบัณฑิตา ทิพชัย

0857 นางสาววิไลวรรณ บุตรหาญ

0858 นางสาวสุนิตรา ศรีรับขวา

0859 นางสาวทัศนีย์ กั๊กทอง

0860 นางสาวภัฎชดา เครือทองศรี

0861 นางสาวเจนจิรา ผลาผล

0862 นางสาวเอมนิกา เนตรทิพย์

0863 นางสาวจุฑามณี สีหาจันทร์

0864 นางสาวอมรรัตน์ มะโนใจ

0865 นางสาวพัชรินทร์ เรืองโชติ

0866 นางสาวนิติรัฐ สินเวชชัยยัน

0867 นางสาวธิดาชนก โยธา

0868 นายบุลฤทธิ์ โกมลมาลย์

0869 นายสราวุธ เงาส่าอางค์

0870 นางสาวตรีทิพยนิภา อินทรลักษณ์

0871 นางสาวเจนจิฬา เบ็ญจขันธ์

0872 นางสาวชลิตา พิมพาพร

0873 นายตรัยเทพ เปรี ยมพิมาย

0874 นางสาวนิศารัตน์ เจียมเงิน

0875 นางสาวไพลิน พันธวงค์



หน้าที  36 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0876 นายรุ่งเพชร แดงแสงเทียน

0877 นางสาววณิชชากร ปาละกะวงศ์

0878 นางสาวณัฐยา ประทุมรัตน์

0879 นางสาววชิราพร เครือวงค์ปิง

0880 นางสาวปุณชญาพร สโมสร

0881 นายธีรพัฒน์ สุคนธมาน

0882 นางสาวพัชรา ปิน่ทอง

0883 ว่าที  ร.ต.ภูรเดช น้อยหุน่

0884 นางสาวณัฏฐ์นรี เปฏะพันธุ์

0885 นางสาวณัฐณภัทร์ วรรณเสน

0886 นางสาวศิริขวัญ สมค่าแสง

0887 นางสาวพัฒน์ธนันทน์ นนท์ศิริ

0888 นางสาวจิดาภา สาริวงค์

0889 นางสาวมุฑิตา ราชวงศ์ษา

0890 นางสาวพัทธนันท์ ควรบ่ารุง

0891 นางสาวณัฏฐณิชา เจะเด็ง

0892 นางสาวปาริฉัตร จันทร์หอม

0893 นางสาวจรัสรวี รอดกสิกรรม

0894 นางสาวปาริชาติ รัตนปัญจพล

0895 นางสาวเอื้อมพร วัดงาม

0896 นางสาวเกศริน ชูเดช

0897 นางสาวกาญจนา ตนะศุภผล

0898 นางสาวดวงฤทัย คะมะ

0899 นางสาวนันทวรรณ ระรื นสุข

0900 นายธนพล อ้นทอง



หน้าที  37 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0901 นางสาวนฤมล เฟือ่งฟู

0902 นางสาวกนกลักษณ์ กะพุก

0903 นายกัมพล พูลศรี

0904 นางสาวกุลวดี ล้ีกุล

0905 นางสาวณรินทร์ดา ค่าจันทา

0906 นางสาวชนิษฐา สิงห์คิบุตร

0907 นางสาวปรารถนา อ่อนจงไกร

0908 นางสาวกนกวรรณ จันทร์อ่อน

0909 นางสาวพีรดา พรมวาศรี

0910 นางสาวจินตหรา จิตโปร่ง

0911 นางสาวอรวรรณ นิลรัตน์

0912 นายกรวีร์ เทพวงค์

0913 นางสาวเพ็ญลักษณ์ พุฒตรง

0914 นางสาวชลธิชา จันทร์กลาง

0915 นายขจรศักด์ิ บุญช่วย

0916 นางสาวธัญลักษณ์ อินนันใจ

0917 นายวีรภัทร ธดากุล

0918 นางเรวดี สมพันธุ์

0919 นางสาวสุจิตรา ฤทธี

0920 นางสาวภัทรวดี เจียรกุล

0921 นางสาวกนกวรรณ โกกระบูรณ์

0922 นางสาวมัณฑณา ศรีเมือง

0923 นางสาววิมลรัตน์ กันมินทร์

0924 นางสาวอัญวีณ์ เรืองสิทธาวัชร์

0925 นางสาวภัทรจาริน ศรีนาค
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0926 นายสมศักด์ิ ซ่อมทอง

0927 นายภักดี นิลแก้ว

0928 นางสาวอรณิชา ไม้มีแก่น

0929 นายจิตรกรณ์ กระสอบทอง

0930 นางสาวอินทิรา นงนุช

0931 นายสิทธิวัฒน์ ศิริวัฒน์

0932 นางสาวจรรยพร พลอยเจริญ

0933 นางสาววาสนา สุขส่าราญ

0934 นางสาวดวงใจ ใหญ่จันทึก

0935 นางสาวเบญจวรรณ พันธ์ผ้ึง

0936 นางสาวสุดหทัย เสนาพล

0937 นางสาวนันท์ฐเสฏฐี ต้ังคุณานันทพงศ์

0938 นางสาวแววมยุรา ท่าดี

0939 นางสาวทิพย์ธิดา มากมาย

0940 นางสาวศรัญญ์รัชต์ ทรงศิริภาธร

0941 นางสาวสุนิสา พนัส

0942 นายณัชพล หรรสคุณาทัย

0943 นางสาวมัณฑิรา จิตรา

0944 นางสาวสุอังคณา บัวเกตุ

0945 นางสาวสิริวิมล จุลศรี

0946 นายทศพล แสนสุข

0947 นางสาวณัฐชา ปิงยอม

0948 นางสาวพิชยา จอมแปง

0949 นางสาวหนึ งฤทัย แก้วกังวาล

0950 นางสาวประภัสรา คุณชัย
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0951 นางสาวนีรนุช เจริญสุข

0952 นางสาวเชษฐ์สุดา รักก่าเหนิด

0953 นางสาวศิริมา มาศรักษา

0954 นางสาวมนทยา ดอนไพรบุญ

0955 นางสาววริษฐา พลจร

0956 นางสาวพรรณิภา ตันติกิดาการ

0957 นางสุนีย์ มหันพลามัย

0958 นายพีรพัฒน์ ดิสสังวร

0959 นางสาวมณฑกาญจน์ วรธงไชย

0960 นางสาวสุชาดา มาตรศรี

0961 นางสาวอิษยา แม่นแต้ม

0962 นางสาวชลทิรา ทัศนภูมิเดชา

0963 นางสาววัชรี บุตสบา

0964 นางสาวนฤมล สุดยอด

0965 นางสาวศนีย์ลักษณ์ สุวรรณะชัย

0966 นางสาวพิไลวรรณ ครุฑขุนทด

0967 นางสาวจิราพลอย ปิน่แก้ว

0968 นางสาวปภัสรา สักการะ

0969 นางสาวอัจจิมา จงเจริญ

0970 นางสาวรัตนาพร เที ยงกระโทก

0971 นางสาวมลวิภา กมลนรากิจ

0972 นายฐานธิษณ์ ไชยปุริวงศ์

0973 นางสาวกาญจนา ละลา

0974 นางสาวรูวัยดา หะยีมะลี

0975 นางสาวซูลฟา หะยีนิแว
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

0976 นางสาวรุ่งทิวา สุขขีไวย์

0977 นางสาววรรณวลี พัวพันยุทธการ

0978 นายณัฐพล ทองภิรมย์

0979 นางสาวฐรัชญา พยุงเกษม

0980 นายกฤษดาเขต ภูค่าสัน

0981 นายธนากร ดังสันเทียะ

0982 นางสาวอรพิน วงศ์ประดิษฐ์

0983 นางสาวนัยน์ปพร ตันติวัฒน์

0984 นางสาวพรทิพย์ เหล็กเมฆนิทร์

0985 นางสาวระพีพรรณ ค่าฤาเดช

0986 นางสาวศศิธร เอียงสา

0987 นายจารุกิตต์ิ อยู่เปีย่ม

0988 นางสาววาสนา พรมมงคล

0989 นายจิราวัฒน์ เพ็ชร์รุ่งเรือง

0990 นางสาวสุกันยา เวียงวีระ

0991 นางสาวณัฐพร กันดี

0992 นายสุวิชา หาญปราบ

0993 นางปณัฐยาพร อาดัม

0994 นางสาวอุมาภรณ์ ชูผ้ึง

0995 นางสาวจริยา พรมทองดี

0996 นางสาวจิราพร ค่านวม

0997 นางสาวนัทชรินทร์ รัตนนิกร

0998 นางสาวสุนันทา เกตุแก้ว

0999 นางสาวนันทิยา ปานอ่วม

1000 นางสาวกมลลักษณ์ กลั นธูป
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

1001 นางสาวหทัยภัทร เอี ยมละออง

1002 นางสาวณิชชาภัทร สังข์คร

1003 นางสาวสุวรรณา หงษ์กา

1004 นางสาวสุกัญญา ค่ามอญ

1005 นายพรศักด์ิ ยิ งเมธากุล

1006 นางสาวปรางทิพย์ กาปัญญา

1007 นางสาวนีนราภา นียากร

1008 นายณัฐพล เครือนวล

1009 นางสาวนัทวดี ศรีจาด

1010 นายวสันต์ หันชะนา

1011 นางสาวปัทมาพร เคยกิ ง

1012 นางสาวอภิญญา อึ งปา

1013 นางสาวศรัญญา สุวรรณโณ

1014 นางสาวภนิตา กึนพันธุ์

1015 นางสาวปาจรีย์ มูลเอี ยม

1016 นางสาวสุพัชชา เมาเกตุ

1017 นางสาวจารุวรรณ อินปาน

1018 นางสาวอารีย์วรรณ์ แจ่มจ่ารัส

1019 นายศราวุฒิ วามาหมัด

1020 นายสุทธิณัญย์ วรรณวงค์

1021 นางสาวศิริรัตน์ แถลงสัตย์

1022 นางสาวณัฐธิดา ศรีไหม

1023 นายเชาวรินทร์ ยิ งยุทธชัยชาญ

1024 นายนพรุจ แก้วเกิด

1025 นางสาวกาญจนา ก้อนแพง
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

1026 นางสาวอภิญญา กาวิเต

1027 นางสาวเขมษรณ์ สุชาติวุฒิ

1028 นายศุภกานต์ จันทร์ชื น

1029 นางสาวอาทิตยา มณีโรจน์

1030 นางสาววรรณภา ยิ้มเรือง

1031 นางสาวปริชมน ม่วงทอง

1032 นางสาวปรางทิพย์ เปการี

1033 ว่าที  ร.ต.ปิยกมล วันหวัง

1034 นางสาวภัทราพร ไทยสวัสด์ิ

1035 นางพัชรินทร์ สุจริตภักดี

1036 นางสาวรุ่งนภา ใจอุ่น

1037 นายนนท์ปวิธ ว่องบรรเจิด

1038 นางสาวปิยาภรณ์ หาญกล้า

1039 นางนันทิยา โปต๊ะ

1040 นางสาวกัญฐรัศมิ์ พ่วงสุวรรณ

1041 นางสาวนันทกานต์ เพีย้นผล

1042 นางสาวฤทัยรัตน์ รัตนงาม

1043 นางสาวกันยา ศรีบุญเรือง

1044 นางสาวกัญญารัตน์ สอนเสนาะ

1045 นางสาวจิตรานัน ช่างพันธ์

1046 นางสาววริษา แกล้วกล้า

1047 นางสาวดาราณี สาและ

1048 นางสาวกนกนุช บุญไทย

1049 นางสาวสกุลทิพย์ เข็มทอง

1050 นางสาวสุภารัตน์ ค่าศิริ
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เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

1051 นายนักรบ นงนวล

1052 นางปภาดา ข่าเขต

1053 นางสาวมนปรียา เอี ยมข่า

1054 นางสาวลดารัตน์ ค่าขาว

1055 นางสาวภควรรณ วังลาด

1056 ว่าที  ร.ต.หญิง ณภัสร์นันท์ เขียวก่าจัด

1057 นางสาวอลิษา ผาบจันดา

1058 นางสาวธัญญลักษณ์ เริงวิจิตรา

1059 นางรินทร์วดี เชื้อค่า

1060 นางสาวปภัสสร อินอัญชัญ

1061 นางสาวเครือวัลย์ เปรมประสิทธิผล

1062 นางสาวพิรินันท์ สอาดล้วน

1063 ว่าที  ร.ต.หญิง บุญวันวิสา ชุมสุวรรณ

1064 นางฐิตารีย์ เจริญขันธ์

1065 นางสาวศิริรัตน์ แสงทอง

1066 นางสาวนิชาภา พิเนตรเสถียร

1067 นางสาวปาริชาติ ทองปิด

1068 นางสาวกนกวรรณ รอดอารมณ์

1069 นางกนิษฐา ฉายสุวรรณ

1070 นางสาวลัดดาวัลย์ ตันสูงเนิน

1071 นายธีรภาพ ศรีทอง

1072 นางสาววรรณวิษา หอมสุวรรณ

1073 นางสาวดวงพร บุญสงค์

1074 นางสาวสุชานันท์ โตเจิม

1075 นางสาวบุษยา แดนงูเหลือม



หน้าที  44 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

1076 นายธนกร ทองช่านาญ

1077 นายสุรศักด์ิ ยืนยง

1078 นางสาวบุษยมาส โสมภีร์

1079 นางสาวประภัสสร เหมหงษา

1080 นางสาวอมรทิพย์ ศรีฉายา

1081 นางสาวกนกวรรณ สันคุ้ม

1082 นายชวิน ด่าส่าราญ

1083 นางสาวกาญจน์ฐณัท ธงห้า

1084 นายนนทิกร สุวรรณมณี

1085 นางสาวจุฑาภรณ์ ยั งยืน

1086 นางสาววราภรณ์ เพียรธัญญกรณ์

1087 นายสุธิชัย อันสุพรรณ

1088 นางสาวประไพพร เงางาม

1089 นางสาวหทัยมาศ อยู่ชื น

1090 นางสาวกัลยา พรหมโสภา

1091 นางสาวธนทร มณีวรรณ

1092 นางสาวพรชุตา โคตุเคน

1093 นางสาววรรณพร ปินตา

1094 นางสาวชนัญชิดา สุทธะสม

1095 นางสาวปนัดดา ภารจ่านงค์

1096 นางสาวพิมพ์ผกา บุญทองใหม่

1097 นางสาวรัชนี มีสิทธิ์

1098 นางสาวชนิกานต์ จันแดง

1099 นางสาวเบญจมาศ ดวงเวาว์

1100 นางสาวอาทิมา จิระสถิตย์



หน้าที  45 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

1101 นางสาวการเกศ โอ่งต๋ัว

1102 นางสาวเมย์ราณี นามพงษ์

1103 นางสาวธมลวรรณ อุ่นใจ

1104 นางสาวอรณิชา รุ่งแก้ว

1105 นางสาวอาณีรา มูดอ

1106 นายณัฐวุฒิ แก้วแดง

1107 นายคฑาวุธ แสงศรีจันทร์

1108 นายลัทธะ จันทร์ศิริไพบูลย์

1109 นางสาวธัญวรรณ คิดดี

1110 นางสาวสุภาวดี คงยิ งใหญ่

1111 นางสาวจิราพัชร โมสิกะ

1112 นายวิษณุ พรหมรักษ์

1113 นางสาวธนิษฐ์ภกร วงศ์สุรินทร์

1114 นางทวีพร เพ็งเภา

1115 นายจุลยุทธ์ ศรีนิล

1116 นางสาวจีรภา บุญประคม

1117 นางสาวจิตรวัสสิกา โสภากุล

1118 นางสาวธารทิพย์ ปลิวจันทึก

1119 นางศศิมา เจือจันทร์

1120 นายอานุภาพ ดวงไทย

1121 นางสาวปัญจรัตน์ จันทร์ต๊ะวงค์

1122 นางชุตติภา พรมมหา

1123 นายเพิ มทรัพย์ สานุศิษย์

1124 นางสุภาภรณ์ จันจัด

1125 นายวันชนะ แวมามะ



หน้าที  46 จาก 46

เลขประจ ำตวัสอบ                        ชื่อ -สกุล

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิเขำ้รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนประกันสังคม

กลุ่มทัว่ไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประกันสังคม

1126 นางสาวชลฤดี ขันตี

1127 นางสาวซาลาวาตี ดูดิง

1128 นางสาวกวินทรา อ่อนอุ่น

1129 นางสาวอภิญญา ผินสูงเนิน

1130 นางสาวอรชพร ศุภยศพันธ์

1131 นายกิตติพงษ์ เนื้อเอี ยม


