
 

(ส ำเนำ) 
 
 

 
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคล 
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
และเล่ือนประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (สอบข้อเขียน) 
      

  ตามท่ีได้มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ซึ่งได้ก าหนดวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีและระเบียบในการประเมิน ภายในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – 19) ยังไม่
คล่ีคลาย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๗) ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – 19) และลดความเส่ียงต่อการติดเช้ืออันจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ในต าแหน่งนักวิชาการยุติธรรม รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ส าหรับ วัน เวลา สถานท่ี ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (สอบข้อเขียน) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะประกาศให้ทราบในภายหลัง      
โดยผู้สมัครสามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม www.moj.go.th และเว็บไซต์ 
https://moj.thaijobjob.com 

ท้ังนี้ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้น ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ประกาศ  
ตามเอกสารและข้อเท็จจริงท่ีผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบ  
รายใดมีคุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมั ครสอบหรือคุณวุฒ ิ
ท่ีสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น 
เป็นผู้ท่ีไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

  (ลงช่ือ)                วิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ 
(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

   ส ำเนำถูกต้อง 
 

 
 

             (นางสาวชุลีวรรณ  สนนิ่ม) 
    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      ชุลีวรรณ  คัด/ทาน 
 

https://moj.job.thai.com/


เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
1001 นาย ปัณณวิชญ์ ศรีลูกวัฒน์
1002 นางสาว รวิษฎา ปัทมเรขา
1003 นาย สหชาติ วารีสอาด
1004 นางสาว ภัณฑนิภา คมน์ธนาธร
1005 นางสาว ชนิศร เสือกล่ิน
1006 นาย จารุวัฒน์ พรหมจิตต์
1007 นางสาว ชนกานต์ มีเถ่ือน
1008 นางสาว ปณิชา อมรชาติพาณิช
1009 นางสาว นันทภรณ์ นุ่มเจริญ
1010 นางสาว วรนันทร์ หอมร่ืน
1011 นางสาว สาวิตรี บางอ้อ
1012 นาย เสฎฐนนท์ โตวิวัฒน์
1013 นางสาว รัตนาวรรณ เอ่ียมเจริญ
1014 นางสาว ชาลิตา เหลือบแล
1015 นางสาว กัลยา ใกล้สว่าง
1016 นางสาว พรรษมน สนน่ิม
1017 นาง ดวงใจ ด้วงปาน
1018 นางสาว กฤษณา ค านวน
1019 นาย กิตติศักด์ิ ศรีนวลอินทร์
1020 นาย สัญชัย มณีชัย
1021 นางสาว กมลนันท์ ดีมาก
1022 นางสาว ตวงรัตน์ ด าข า
1023 นางสาว เมษารักษ์ ส่งศรี
1024 นางสาว พัณณิตา ชัยยศ
1025 นาย ทัตพงศ์ ศรีกิตติพศกุล
1026 นาย ชวกฤช มิตรโกสุม ชวกฤช มิตรโกสุม
1027 นาย ษมภูมิ สุขอนันต์
1028 นาย มาวิน พวงประเสริฐ
1029 นางสาว กุลนภา ฉิมพาลี
1030 นางสาว ญาณัจฉรา ศรีนรจันทร์
1031 นางสาว กุลธิดา ศิลชัย
1032 นางสาว สุวินา เอ่ียมสุทธา
1033 นาง วรรษมน ทองสมัครพันธ์
1034 นางสาว ธัญวดี เพียรสิงห์

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ต ำแหน่งนักวิชำกำรยุติธรรม (กลุ่มจังหวัดท่ี ๑) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎำคม 256๔

ช่ือ - สกุล
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เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - สกุล
1035 นางสาว อภิสรา สว่างแสง
1036 นาย ทัตเทพ ด ารงอ๋องตระกูล
1037 นางสาว อมรศิริ พันธุลี
1038 นาย เอกโชติ คชฤทธ์ิ
1039 นางสาว หทัยชนก มณีนิล
1040 นาย ภวินท์ธรรศ ชีวะเสรีชล
1041 นางสาว อติกานต์ ศุภรัตน์
1042 นางสาว ปิยะกานต์ หม่องรอบ
1043 นางสาว รุสนา หลีเยาว์
1044 นาย ปรัชญา รนขาว
1045 นางสาว ชญาน์นันท์ วรจักรสุ
1046 นาย จิรเดช เทพสาตรา
1047 นางสาว วริษฐา บูชาพันธ์
1048 นาย ภานุวัฒน์ พงษ์ธนาวรัตน์
1049 นางสาว ธัญลักษม์ สาสุข
1050 นาย วสุพจน์ ก้องกิดากรณ์ศิริ
1051 นางสาว กฤติยาภรณ์ นันสัก
1052 นางสาว อนัญพร เพียพันธ์ุ
1053 นาย ธนากร วงษ์ศาสาย
1054 นางสาว ปุณณดา หนุนอนันต์
1055 นาย นฤนารท จ าปาทอง
1056 นาย อภินันท์ ม่ิงโอโล
1057 นางสาว กัญญาภัค ภาวงค์
1058 นาย ภควัต อาจหาญ
1059 นางสาว พิชญาภา สืบสงัด
1060 นาย ชยพล ชัยศักกรีนนท์
1061 นางสาว พุฒิศา คงพากเพียร
1062 นางสาว กมลรส บัดแก้ว
1063 นาย ปภังกร ทองศรีรักษ์
1064 นางสาว รัชฎา ปลาลาศ
1065 นางสาว ปัณณพร ไตรรัตน์ชัชวาล
1066 นางสาว บุรัสกร อรชร
1067 นาย กันตภณ นพศรี
1068 นางสาว ณัฎชา เผือกประเสริฐ
1069 นางสาว สมิตา บุญค า
1070 นาย ทุติย์เศรษฐ์ กันนุช
1071 นางสาว กันต์สิริ ดอกไม้
1072 นางสาว ศรัณย์ ต๊ีก๊ิม
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เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - สกุล
1073 นางสาว ออม สุวฤกษ์ศุภรดี
1074 นางสาว ทิพย์รัตน์ ขันธมาลัย
1075 นางสาว ณัฐฐาวีร์ วรรธนะชูช่ืน
1076 นางสาว ปภาวี พิริยะกิตติการ
1077 นางสาว เบญจมาศ จินมณี
1078 นาย ยุทธนา ประเสริฐทรงงาม
1079 นางสาว วิมลสิริ พงศ์ทรัพย์ธาดา
1080 นาย ธีระวัฒน์ เย็นสูงเนิน
1081 นางสาว สุพัตรา ตรีมรรคา
1082 นาย อุเทน ชัยมูลวงศ์
1083 นางสาว ผุสรัตน์ วิจิตรปรีชากุล
1084 นาย ทัศภูมิ แดงดี
1085 นางสาว ณัฎฐากร หิดาวรรณ
1086 นางสาว ชวิศา ศิริวชิโรวัฒน์
1087 นางสาว ปภาวรินทร์ ผาทอง
1088 นาย วีระศักด์ิ หนองฮี
1089 นาย อิฟฟาน ท้วมคนชม
1090 นางสาว พัชรณิช เจริญวัฒนาชัยกุล
1091 นางสาว อารีรัตน์ วงษ์ชาลี
1092 นางสาว วาสนา เรืองน้อย
1093 นางสาว ทักษิณา แก่นแก้ว
1094 นางสาว กาญจนรักษ์ สุคนธมัต
1095 นางสาว พิมพ์ชนก โพชะคุ้ม
1096 นางสาว ฮาวา จิรฐิติพงศ์
1097 นางสาว วาริศาภัสสร์ วรรณประทีป
1098 นาย ณัฐพงศ์ โมกขรัตน์
1099 นางสาว สุธิดา สถิตย์วราคม
1100 นางสาว ธนัญพร ตันติกุล
1101 นาย ปฏิวัติ ศรีประดิษฐ์
1102 นางสาว กัญญาณัฐ ภายไธสง
1103 นางสาว หน่ึงหทัย เมฆดี
1104 นางสาว จุฑามาศ จุ้ยจรรยา
1105 นางสาว อาทิตญา วรกาญจน์
1106 นางสาว พิมพิศา ศรีดาวเรือง
1107 นางสาว อรณิช คงเขียว
1108 นางสาว อนุศรา เศรษฐานุสรณ์
1109 นางสาว ธฤษวรรณ วงษ์จันดี
1110 นางสาว สายรุ้ง เทียบอัน
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เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - สกุล
1111 นางสาว ธัญวรัตม์ บุญชาญ
1112 นาย วันเฉลิม จ าปาดง
1113 นาย สราวุธ จับอันชอบ
1114 นางสาว สุภัทตรา เลิศวัชชะ
1115 นางสาว สิริคเณศ พินิจสถิร
1116 นางสาว ณปภัช อ่อนน้อม
1117 นางสาว ปฑิตตา สุวรรณเดชา
1118 นาย วิทธวัช เทวรัตน์
1119 นางสาว ธนวรรณ วงศรีเทพ
1120 นางสาว กัณตาชา แดนมะตาม
1121 นาย สิทธิพร วงศ์ชัยเจริญเดช
1122 นางสาว กมลธร วรโชติพงศ์พันธ์
1123 นาย ชิติพัทธ์ จันทร์สวัสด์ิ
1124 นาย ชิดพงษ์ พูนเพ็ง
1125 นางสาว จันทราพร เกียรติกุลกังวาน
1126 นางสาว อภิญญา ดาศรี
1127 นางสาว ภัทร์มนต์ ถ  าเจริญ
1128 นางสาว กุลจิรา ชวาลทรัพย์
1129 นางสาว อัญรินทร์ ชัยรัฐวัชรสิน
1130 นางสาว ชลิดา อุปแก้ว
1131 นางสาว ภริตา นิธิพิเชฐ
1132 นาย ณัฐกิตต์ิ มีศิริ
1133 นางสาว มชิมา ราชกิจ
1134 นางสาว นัทธ์ชนัน พลมีศักด์ิ
1135 นาย ปิยวัช ศรีปัญญฤทธิ
1136 นางสาว พิมพ์นารา มาลาด
1137 นาย ธีระเกียรติ สิทธิอาจหาญ
1138 นางสาว กชกร ตรีอุบล
1139 นางสาว สุนิตา เหลาชัย
1140 นางสาว ภรภัทร มัชฌประมาณกุล
1141 นางสาว รุ่งรัตน์ ไพรหนู
1142 นางสาว สโรชา เชาวลิต
1143 นางสาว ณัฐกานต์ พ่ึงพันธ์
1144 นาง จารุณี สีสิงห์
1145 นางสาว กมลพรรณ ศรีปราชญ์
1146 นางสาว นฤรดา นฤนาทนโรดม
1147 นางสาว อุษา แจ้งพรหมมา
1148 นาย พิริยะ รู้วิชา
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เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - สกุล
1149 นางสาว ภัคชุดา พูนสุวรรณ
1150 นางสาว ชนิตา ชนะพล
1151 นางสาว ปวิชญาดา ประสงค์ทัน
1152 นางสาว พรพิมล เปียงใจ
1153 นาย อัคพณ ห้ามกลาง
1154 นางสาว สุปรีญา ยวงผึ ง
1155 นาย จิรัฏฐ์ ชวันกุล
1156 นางสาว พรรษ์ชยา แตงอ่อน
1157 นางสาว จุฑาทอง น้อยโสภา
1158 นางสาว ฐิตา ดอนชมไพร
1159 นางสาว นภัสร สุนทรวิจารณ์
1160 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุดารัตน์ คอกกลาง
1161 นางสาว พรรณนารา เหล่าพลายนาค
1162 นาย โชติณรงค์ กล่ินจันทรื
1163 นาย นนทัช ลีลาฐานะโรจนา
1164 นางสาว กัญญารัตน์ ช้างกระทัด
1165 นางสาว ธนกานต์ พรหมะวัน
1166 นาย สุธี แย้มสังข์
1167 นางสาว กัญญารัตน์ ทองพนัง
1168 นางสาว ธัญรดา พุทธิษา
1169 นางสาว ธัญวรัตม์ ภูมิช่วง
1170 นาย นิรุตย์ เทพน้อย
1171 นางสาว อาทิติยา อินทร
1172 นาย เชณ ดีทองอ่อน
1173 นางสาว ชนากานต์ โพธ์ิศรี
1174 นางสาว วรรณวนัช บูชากุล
1175 นางสาว แพรพรรณ เพ็ชรภิรมย์
1176 นางสาว จุฑาพร ลาสา
1177 นางสาว ศิรินภา พิมพ์ทอง
1178 นาย ณัชพล ศิริชัยนฤมิตร
1179 นาย สิรภัทร วีระเดชะ
1180 นาย วรวัฒน์ เกื อสกุล
1181 นางสาว สิรินดา สารีผล
1182 นาย ยุทธนา ตรีวนารัตน์
1183 นางสาว เหมวรรณ ระงับทุกข์
1184 นางสาว กชกร สุขสังวร
1185 นางสาว พลอย ภิรมณ์เอม
1186 นาย อธิบดี รอบคอบ
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1187 นาย นราวิชญ์ บอซู
1188 นางสาว ภคมน พันธ์ชาติ
1189 นางสาว วรรณพร ประเสริฐฤทธ์ิ
1190 นางสาว มานิตา บทมาตร
1191 นาย ภาณุวัฒน์ เขียวข า
1192 นาย ศรัณย์ จันทร์บุตร
1193 นางสาว ปัณชนิตย์ พาหุมันโต
1194 นางสาว ศิลป์ศุภา กาญจนเคหาสน์
1195 นางสาว อภิญญา ทาราพรม
1196 นางสาว ณัฐธิดา สิงห์ทองค า
1197 นาย นิรัน กล้ากลางดอน
1198 นาย วรพล ลิมปิยศวัฒน์
1199 นาย ธีรวิสุทธ์ิ พัฒน์พิสิษฐ์โยธิน
1200 นางสาว ศิริรักษ์ ลัยกิจมงคล
1201 นางสาว กมลธณัฐ ม่วงแก้ว
1202 นางสาว ผุสชา เครือแตง
1203 นาย จักริน เศวชินสรร
1204 นาย วงศ์ธร อัศวลาภสกุล
1205 นางสาว ดารารัตน์ โนรี
1206 นาย ฤทธิไกร อินต๊ะขัติ
1207 นางสาว ณัฐฤฌา ขนมเปีย
1208 นางสาว นันทิยา วิชิต
1209 นางสาว สุพัตรา แหวนเงิน
1210 นางสาว กัญญารัตน์ อ่ าเกตุ
1211 นางสาว ธนาภรณ์ ศรีศักดา
1212 นาย ธนากร ถาวรานนท์
1213 นางสาว พุธิตา มูลพันธ์
1214 นาย กวิน อ่อนตา
1215 นาย อภิสิทธ์ิ คุณขุนทด
1216 นาย อนาวิล ศรีวิระ
1217 นางสาว พฤษภาคย์ คงเจริญ
1218 นางสาว ยศวดี ผาพงษา
1219 นาย ภูชนันท์ กาญจนธนชัย
1220 นางสาว จริญญา มะปูเลาะ
1221 นาย อานัฐพล ธนากิจภูวานนท์
1222 นางสาว ญาณิศา ศรีโมรา
1223 นางสาว ศุภวรรณ ยศขุน
1224 นางสาว ชุติกาญจน์ ปานกลาง
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1225 นางสาว ปาจรีย์ ราชพิบูลย์
1226 นาย วัชรพันธ์ เจริญกิตติ
1227 นางสาว ชลลดา เกาะโพธ์ิ
1228 นาย ชัยณรงค์ สะเทือนไพร
1229 นาย สุภชัย ก่ิงแก้ว
1230 นางสาว ปุณปวีร์ แสนสุข
1231 นางสาว สุวนันท์ เจริญสุข
1232 นาย ณัฐพงษ์ มโนอ่ิม
1233 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุพรรษา เย็นอ่อน
1234 นางสาว มาริษา ศรีมลทณ
1235 นางสาว กนกภรณ์ สกุลพราหมณ์
1236 นาย ณัฐ ชัณวิจิตร
1237 นางสาว ชนิภรณ์ อ้นครุฑ
1238 นาย กัญจน์ชนก ทศพะรินทร์
1239 นางสาว เพ็ญนภา จอมท่ัวโลก
1240 นาย นวพรรษ วรกุลปัญญาเลิศ
1241 นางสาว เพ็ญฉาย ขาวคง
1242 นาย คุณานนต์ แก้วอ่ า
1243 นางสาว สิลิน เกตุรัตน์
1244 นาย อัครพล ใจชนะ
1245 นางสาว ภาณุมาศ จูคล้ายหล่อ
1246 นางสาว ปาณิชา เข็มรักษ์
1247 นางสาว อัจฉราพร จาบรรณ์
1248 นางสาว สุพรรณี อ่วมวงษ์
1249 นาย กนกกฤษณ์ รักษาพราหมณ์
1250 นางสาว พิมพ์ปวิตรา อุณหะรัตน์
1251 นางสาว ภัทรวดี เลาหเรณู
1252 นาย วีรทรรศน์ อุ่นศรีส่ง
1253 นางสาว สกานต์ อัตถาวรวิศาล
1254 นางสาว ณัฐพร สุวรรณ์
1255 นาย จิรศักด์ิ คิดขยัน
1256 นางสาว ซารีด้า นิยมเดชา
1257 นางสาว กนกพร จัดเจน
1258 นางสาว ชนิดาภา พิมพ์ยก
1259 นาย นิติ รันระนา
1260 นางสาว จิรวรรณ ภาคีสิน
1261 นาย ธณาบุญ ทิพยชนวงศ์
1262 นาย นภณัฐ ตู้วิเชียร
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1263 นางสาว ปรางทิพย์ ยืนยง
1264 นาย ชูชาติ ชัยสระแก้ว
1265 นางสาว สุภานันท์ แจ่มศรี
1266 นางสาว ปสุตา วินิจพงศ์
1267 นางสาว พรประกาศิต ประทุมสุวรรณ
1268 นาย ธนทัต โพธ์ิทอง
1269 นาย จักรกฤษณ์ อุบลบาล
1270 นาย ภูมินันท์ ภูมี
1271 นาย สถาพร สันเกษม
1272 นาย ปฏิพล พรมศรีธรรม
1273 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ปานมัจฉา
1274 นางสาว พรทิพย์ หิรัญรักษ์
1275 นาย ธนวัฒน์ บุญฤทธ์ิ
1276 นาย ณัฐพล บุญประเสริฐ
1277 นาย ดนัย สุขอาบใจ
1278 นางสาว รัชวิภา เวียงไชย
1279 นางสาว พรชนก ยิ มกร่ิม
1280 นางสาว วีร์ณญา แสงงาม



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
2001 นางสาว อมลธิรา เจริญสุข
2002 นาย ชิษณุพงศ์ ค าพระ
2003 นางสาว ดวงหทัย เปล่ียนโพธ์ิ
2004 นางสาว กนกพร ยาประเสริฐ
2005 นางสาว อรุณี อินสมตัว
2006 นางสาว จารุนันท์ บุตร์น  าเพชร์
2007 นางสาว อังคณา ภิรมย์เปรม
2008 นางสาว ณิชกมล ยอดบุรุษ
2009 นางสาว กรองทอง ส าแดงเดช
2010 นางสาว สุรีมาศ นุชถาวร
2011 นางสาว ศิริขวัญ วรากรพิชยะ
2012 นางสาว เสาวลักษณ์ เจียมประเสริฐกุล
2013 นาย บวรรัตน์ บุญนาค
2014 นางสาว วิรัฬพัชร ปานมอญ
2015 นาย พัชรพล พรตศาสตร์
2016 นาย นพเก้า สุวรรณวิหค
2017 นาย ฉมาบดี เส็งประชา
2018 นางสาว ศุภกร วรรละออ
2019 นาย พลาธิป ลิ มเตชะภณ
2020 นางสาว อิสราภรณ์ เทพพานิช
2021 นางสาว ชญาทิพย์ แก่นน้อย
2022 นางสาว นุชจรินทร์ วาดประเวช
2023 นางสาว ชไมพร นาคินทร์สิริชัย
2024 นางสาว นาถตยา ศิริสุนทร
2025 นางสาว ธัญญลักษณ์ น่ิมนวล
2026 นางสาว วชิรา นาคะรัมภะ
2027 นางสาว อวัสดา นาคะรัมภะ
2028 นางสาว กนิษฐา สาครชลธาร
2029 นาย เทอดศักด์ิ ก่ิงสวัสด์ิ
2030 นางสาว สิรภัทร อยู่ก าเนิด
2031 นางสาว จันทิมา ค ากองแก้ว
2032 นางสาว กัญญารัตน์ ชูนามชัย
2033 ว่าท่ี ร.ต.หญิง คชาภรณ์ พุ่มฉายา
2034 นางสาว กาญจนา ทองโชติ

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ต ำแหน่งนักวิชำกำรยุติธรรม (กลุ่มจังหวัดท่ี ๒) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎำคม 256๔

ช่ือ - สกุล
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2035 นางสาว ภีรพร แก้วจีน
2036 นาย ศุภกร รวีเดชด ารง
2037 นาย เฉลิมรัช ศรีสุข
2038 นางสาว นิชาภา นามปักษา
2039 นางสาว ชุษณา กรรณเทพ
2040 นางสาว ธนัญญา บุญอินทร์
2041 นาย อดิศร สมคะเน
2042 นางสาว วิภาดา เจริญรัตน์
2043 นางสาว รัชดาภรณ์ ศรีทอง
2044 นางสาว อมินตรา คุณพรรษา
2045 นางสาว มิณฑิตา อัศวศิริศิลป์
2046 นางสาว ยุพารัตน์ ขาวนวล
2047 นางสาว สุดารัตน์ อินทจักร์
2048 นางสาว กรกนก ภู่สุวรรณ
2049 นางสาว อรจิรา ภาสนวัฒน์
2050 นาย คุณากร แจ่มจ ารัส
2051 นาย อุ้มบุญ ตั งบุณยเกียรติ
2052 นางสาว พัชรินทร์ อินบ ารุง
2053 นาย ภานุพงศ์ โกศลเกียรติสกุล
2054 นางสาว สุนิชชา ช่ืนด้วง
2055 นาย วัชรพล เชิดศรี
2056 นางสาว บุญนิสา ขาวส าอางค์
2057 นางสาว ศิริลักษณ์ สินพูล
2058 นางสาว โชติกา อมรเมธ
2059 นางสาว กัลยาภัสร์ ทองเย็น
2060 นางสาว ชนิตา ลิ มสุวรรณ
2061 นาย ทิฆัมพร พลายเผือก
2062 นางสาว ภัทรธีญา พรหมชนะ
2063 นาย ณัฐพล พระเวก
2064 นางสาว สุวรรณา เพลาวรรณ์
2065 นาย สัณหภาส รัตนรุ่งเรืองชัย
2066 นาย กิตติธัช เทพสุต
2067 นางสาว อรพรรณ เซ่ียงล่ี
2068 นางสาว จุฑารัตน์ บุ้นเฮี ยน
2069 นางสาว ศศิพิมพ์ พวงทองทับ
2070 นางสาว สายธาร เกิดฤทธ์ิ
2071 นางสาว ตวงรัตน์ เปาเล้ง
2072 นาย ชัชฌาณัฏฐ์ คุณดิลกจิรายุ
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2073 นางสาว วรรณิภา โพธ์ิประทีป
2074 นาย วิษณุ จัตตุพรพงษ์
2075 นาย จิราวุฒิ จิตจักร
2076 นางสาว รัตนาภรณ์ สิทธิวัน
2077 นางสาว นันท์นภัส รัตนมณี
2078 นางสาว พวงพร พิริยะเสถียรกุล
2079 นางสาว วาณิชา ย่ีโถหุ่น
2080 นางสาว ณัฏฐ์ฏาพร สันต์โสภา
2081 นาย อภิวัฒน์ สิทธิสาร
2082 นางสาว อลิสา ฉัตรเมธี
2083 นางสาว พลอยพิชชา ภู่หลักแก้ว
2084 นาย เอกชัย ด้วงเงิน
2085 นางสาว วิรัลพัชร จุนทะวงศ์เท่ียง
2086 นางสาว น  าฝน ม่วงงาม
2087 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ เปียงใจ
2088 นางสาว กชกร เผ่าทวี
2089 นางสาว ศรุชา อ่ิมทรัพย์
2090 นางสาว ปิยนุช ใจม่ัน
2091 นางสาว เอเซีย วราลีวรัญญู
2092 นาง วิภาวี เสนนอก
2093 นาย ประธาน ใจหวัง
2094 นาง มนัสนันท์ อาจหาญ
2095 นาย ปฐมมนตรี อุ่มอาษา
2096 นางสาว สาธิตา ภูมี
2097 นางสาว ศศิกาญจน์ สุวรรณมาลย์
2098 นางสาว เกศณารัตน์ เขียวข า
2099 นางสาว ปภาวรินท์ ทองแท่ง
2100 นางสาว ฐิตินันท์ ชูจันทร์
2101 นางสาว วัลภา อิสระมาลัย
2102 นางสาว ภัทรา แตงเทศ
2103 นาย ศรุต เหมียนย่อง
2104 นาย ปฐมพงศ์ สุยอย
2105 นาย ศุภกิตต์ิ อยู่สบาย
2106 นางสาว ณัฐชา เยื อนต่อวงศ์
2107 นางสาว สมัชชญา มนต์ปภัสสร
2108 นาย ชวกร วนิชอาภาพรรณ์
2109 นาย พชรวรรษ งามศิลา
2110 นางสาว ณัฐภัสสรณ์ สร้อยสวน
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2111 นางสาว เนตรชนก อุสาจิตร
2112 นางสาว ณัฐวดี ยืนยง
2113 นางสาว สุพัตรา ค าแก้ว
2114 นางสาว ฉันทชา เอ่ียมส าอางค์
2115 นาย อณัณวิทท์ สวนประเสริฐ
2116 นางสาว ภัทรานิษฐ์ กุลวัฒนโภคิน
2117 นางสาว กิตติยา ชุ่มดอนไพร
2118 นาย อัฟนันท์ ฮามิ
2119 นางสาว รัตนา โตมาซา
2120 นาย นโม บุญปราบ
2121 นาย ทนงศักด์ิ ตะนะภักด์ิ
2122 นางสาว พรพรรณ ธนะจักร
2123 นางสาว ชัญญานุช ทองเนียม
2124 นาย สุรพงษ์ พุทธรักษา
2125 นาย พัดโบก เขียวแก้ว
2126 นาย ธีรศักด์ิ กล่ินศรีสุข
2127 นางสาว อาวัล ประยงค์ตระกูล
2128 นางสาว ณัฐกฤตา คงกระพันธ์
2129 นางสาว วรรณรดา สุทานันท์
2130 นาย ณัฏฐ์ภพ ยุทธชัยบดินทร์
2131 นางสาว อรยา กรดเครือ
2132 นางสาว วนิศรา เอ่ียมใจรัก
2133 นางสาว ชลดา ศรีดี
2134 นาย ทวีรัฐ วิชาธร
2135 นาย ไดมอนด์ ไชน์ไบรท์
2136 นางสาว ธนิตา ภูริกุลทอง
2137 นางสาว สิริพิสุทธ์ิ ชุติอาภากร
2138 นางสาว ลักษิกา เกตแก้ว
2139 นางสาว สาวินี สุนทระศานติก
2140 นางสาว พิไลวรรณ ดาวดึงษ์
2141 นางสาว กษมา วงษ์สายสินธ์ุ
2142 นางสาว อมรรัตน์ โค้วถาวร
2143 นางสาว ศิริวรรณ การร้อย
2144 นางสาว โสภิดา ปิติธรรมรัตน์
2145 นาย ภัทรพล สุขสวัสด์ิ
2146 นาย พงษ์ชนก โคจรานนท์
2147 นาย กานต์ เนตรประเสริฐ
2148 นางสาว เบญจรัตน์ ศรีจันทร์
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2149 นาย ธัชพล โพธ์ิแก้ว
2150 นางสาว รติมา พิพัฒน์วงษ์
2151 นางสาว หทัยทิพย์ ใจโลกา
2152 นางสาว วรรณนภา ร่ืนจิต
2153 นางสาว ปาลิตตา เนติศาสตราวุธ
2154 นางสาว พัชราภรณ์ เฟ่ืองฟู
2155 นางสาว กรรัตน์ อยู่พะเนียด
2156 นางสาว คณพิชญ์ แซ่จ๊ัง
2157 นางสาว ปนิดา ดิษฐเกิด
2158 นางสาว รัชนีกร เรืองศรี
2159 นางสาว ภาวินี ดิษฐเกิด
2160 นางสาว ณัฐวรา ระเวง
2161 นางสาว พรพิพัฒน์ สางาม
2162 นาย ธนะวัฒน์ เพียรพัฒน์กุล
2163 นางสาว รพีพัฒน์ จิราณิชชกุล
2164 นางสาว ธนัชพร สระสม
2165 นาย พิเชฏฐ์ เพชรรัตน์
2166 นางสาว ธนัชญา มาสอน
2167 นาย ณัฐนันท์ นวอนุศาสตร์
2168 นางสาว ณัฎฐธิดา น้อยแนบ
2169 นางสาว จุฑาทิพย์ นาคประสาน
2170 นางสาว ปวิตรา พรหมจรรย์
2171 นางสาว อัจฉราภรณ์ กาญจนนฤนาท
2172 นางสาว กัลยวีร์ ธนาพรวราพงศ์
2173 นางสาว อรนุช เจริญชัยสมบัติ
2174 นางสาว จุฑามาศ ทองกัลยา
2175 นาย จตุพงศ์ ไชยวงษา
2176 นางสาว พิชญา สอวัฒนชาติ
2177 นางสาว เสาวลักษณ์ มามีสุข
2178 นาย ธีระวัฒน์ ยะสูงเนิน
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3001 นางสาว อริศรัตนธร วงษ์ธนัชปิติกร
3002 นาย อชิตพน ย้ิมโสภา
3003 นางสาว สิริรัตน์ มีเลิศ
3004 นาย ณรงค์เดช ธีรนุลักษณ์
3005 นาย วัศพล ชินสร้อย
3006 นาย ชนนคร สุภาพโรจน์
3007 นางสาว รังสิยา จันทรสว่าง
3008 นาย ปรินทร์ เชิดชู
3009 นางสาว โชติกา คุ้มรัตนโชติ
3010 นางสาว ณัฐมล ข าคง
3011 นาย ปิยะพงษ์ มัธยม
3012 นางสาว กมลพร บุบผาศรี
3013 นางสาว ผกามาส จารุจินดา
3014 นางสาว สิริวิภา ช่วยสงเคราะห์
3015 นางสาว สสิกาญต์ คงธนชนะสิทธ์ิ
3016 นาย สุทธิรักษ์ สองขุนทศ
3017 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภโชค ฤทธิศักด์ิ
3018 นางสาว พรชนก ขย่ิม
3019 นาย เมธาสิทธ์ิ ขุนจักร์
3020 นางสาว ปุณณิศา ช่วยชูทรัพย์
3021 นาย ธนาทิพย์ แซ่อ้ึง
3022 นางสาว รสสุคนธ์ เอ่ียมธิติวรสกุล
3023 นางสาว ปิยวรรณ พรหมศร
3024 นางสาว นภาพร เพ็ญพิบูลรัตนา
3025 นาย สุภัทรชัย ตอเขียว
3026 นางสาว ชนิตรา ด่านอาษา
3027 นาย เจษฎากร ศรีพลาย
3028 นางสาว ขวัญโดม อินทรสาลี
3029 นางสาว กันตพิชญ์ พงษ์พรม
3030 นางสาว พิชญาภา แก้วไพบูลย์
3031 นางสาว ณัฐชยา นันตา
3032 นาย จิรวัฒน์ สุธรรม
3033 นางสาว พรพรรณ เจริญดี
3034 นางสาว ปัทมวรรณ วรฤทธ์ิ
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3035 นางสาว บุษบา บุญโยธา
3036 นางสาว ณัฏฐนิชา ถือทอง
3037 นางสาว วนิดา สุระขันธ์
3038 นางสาว ชมพูนุช ทองพิทักษ์ชัย
3039 นางสาว อมรรัตน์ อ่อนสง
3040 นางสาว มัทวันต์ ทิพย์รัตน์
3041 นางสาว ปาริฉัตร แก้วชนะ
3042 นางสาว กัญญาณัฐ กองวิเชียร
3043 นางสาว ณิชานันทร์ ขันชัย
3044 นางสาว มินตรา เจริญสุข
3045 นางสาว จุฑารัตน์ จรูญชัย
3046 นางสาว ศุภารัตน์ ว่องไว
3047 นางสาว ชญาณ์พิมพ์ จุลกัลป์
3048 นางสาว ยลดา อ่ิมถวิล
3049 นางสาว จิตรานุช หมวกวรรณ์
3050 นาย ทวีชัย รินทร์โภคา
3051 นางสาว ขวัญจิรา สุขเจริญ
3052 นาย ทยากร คันธิวิวรณ์
3053 นางสาว นฤมล ทรัพย์มี
3054 นางสาว สุจิตตรา ข าแก้ว
3055 นางสาว ญาณิน อรุณฤทธ์ิ
3056 นาย วรากร กัลยาณกูล
3057 นาย อดิศักด์ิ เคหะดิษฐ์
3058 นางสาว ปิยะธิดา พลานนท์
3059 นางสาว พรพิมล สมใจ
3060 นาย ธวพล จมจา
3061 นาย สุธะสิธม์ อินธรประเสริฐ
3062 นางสาว ดัชนีย์ นาไชย
3063 นางสาว บุศรินทร์ ยังโหมด
3064 นางสาว ณริสสา นาคสีทอง
3065 นางสาว ชุติมา ดีมงคล
3066 นางสาว ณิชาพร สวัสดิภูมิ
3067 นางสาว พิมสุวรรณ น้ าทรัพย์
3068 นาย ค ารณ ข าเกิด
3069 นาย ศิวกร จันทะนะ
3070 นางสาว ศรัญญา ร้อยพิลา
3071 นาย ภคพล สุขสวัสด์ิ
3072 นาง ประภัสสร คงเงิน
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3073 นางสาว ละมัยมาศ เพียรบุญ
3074 นางสาว ญาณี วงค์ค า
3075 นางสาว ปทุมวดี ชมผล
3076 นางสาว ธิดาเทพ แสนสร้อย
3077 นางสาว ชนิตร์นันท์ ทอนสูงเนิน
3078 นางสาว จิตรวรรณ พัฒนสระคู
3079 นาย ปฏิญญา มงคลสุข
3080 นาย ณัฎฐวุฒิ นุ่นโชติ
3081 นางสาว ชนม์ชนก เสาเปรีย
3082 นาย เทวินทร พงษ์อ้อ
3083 นางสาว อนุสราพร บุญจันทร์
3084 นาย ณัฐพล ทองทับ
3085 นางสาว รัชนีกรณ์ วงศ์เทพ
3086 นางสาว โกลัญญา ผลภาษี
3087 นาย ธิติพงศ์ โตศิริวราพงศ์
3088 นางสาว อัญชิษฐา โพธิวงษ์
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4001 นาย พัสกร คุณารักษ์
4002 นางสาว วิกานดา ชนะบูรณ์
4003 นางสาว สิริกร เสตะสุข
4004 นางสาว วรรณพร สุรโคตร
4005 นางสาว อรอุมา มาตราช
4006 นางสาว จันทรวรรณ จันทรกอง
4007 นาย กิตติภณ กองพันธ์
4008 นางสาว วศินี แสงกลาง
4009 นางสาว ภัทรวรรณ์ ทาขุลี
4010 นาย ศุภณัฐ กาญจนหงษ์
4011 นางสาว ศิริวรรณ แก้วพิลา
4012 นางสาว นัญธิชา อุนนผลิน
4013 นางสาว จตุพร เจริญคุณ
4014 นาย เอกชัย แก้วพิลา
4015 นาย ปภาวิชญ์ จันเส
4016 นาย เนติรักษ์ อรรคฮาต
4017 นางสาว จิรพรรณ เช้ือคมตา
4018 นางสาว กฤษณา เภาศรี
4019 นาย ประยงค์ พรมมา
4020 นางสาว เจนจิรา เปลือยศรี
4021 นาย ชวมินทร์ ประถมเสาวนีย์
4022 นางสาว กมลรัตน์ อิฐรัตน์
4023 นาย พงศกร กิมัง
4024 นาง วชิรญาณ์ จิตรสายธาร
4025 นางสาว ฐานุภัทร รักษาเคน
4026 นาย สุทธิวโชติ ศรีศิริโชคชัย
4027 นางสาว อุมาพร เรียวเรืองแสงกุล
4028 นาย นครไทย ตาพระ
4029 นางสาว กฤติยารัตน์ แสนโง
4030 นางสาว ศศิธร กันตัง
4031 นางสาว รุจิรา พุทธดี
4032 นางสาว หน่ึงฤทัย บุญประสิทธ์ิ
4033 นาย ณัฐพงษ์ ม่อมพะเนาว์
4034 นาย นนทวัฒน์ นามบุญลือ
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4035 นางสาว ปวีภรณ์ พิทักษ์
4036 นาย อัครพงษ์ พละกลาง
4037 นาย โยธิน ลาดศิลา
4038 นางสาว วาสิตา บันทราช
4039 นางสาว ศิรดา อุปสาร
4040 นาย ธนกฤต สีดา
4041 นางสาว รัชดา คุณาบุญ
4042 นางสาว กานต์ธิดา สีสุมาตย์
4043 นางสาว เสาวลักษณ์ สิงห์ขุนทด
4044 นางสาว แสงจันทร์ รัตนวงษา
4045 นางสาว อรทัย อ่อนบุญมา
4046 นางสาว นิรชา ภูนาวัน
4047 นางสาว คุณิตา หาญธงชัย
4048 นางสาว มานิตา หาญธงชัย
4049 นางสาว กัญญารัตน์ พลศักด์ิ
4050 นางสาว สิริยากร บุญหล้า
4051 นาย ชัยฤทธ์ิ พิมพ์มลัย
4052 นาย วชิรวิทย์ จุลบาท
4053 นาย ธงเกียรติ สิมะสุนทร
4054 นาย ภูริทัต ศิริบุตร
4055 นาย อลงกรณ์ แสนภูวา
4056 นางสาว ฐิติกา สอนไชยา
4057 นาย นัตติพล ศรีธร
4058 นางสาว กาญจนาพร ธรรมสาลี
4059 นาย ชนะชัย ศรีแพง
4060 นางสาว สุพิชชา ท่าข้าม
4061 นางสาว ศิรินันท์ อุทัย
4062 นางสาว ทิพย์สุดา ชาติชนบท
4063 นาย ชินพันธ์ กุลโรจน์เมธิย
4064 นาย อดิศักด์ิ โชติรักษา
4065 นางสาว พัชรินทร์ สิงห์อาจ
4066 นาย ธนพนธ์ หาชะนนท์
4067 นางสาว พิมพ์ชนก สิงหัษฐิต
4068 นางสาว อภิญญา ใหญ่ร้าง
4069 นางสาว สุพาพร อินภูวา
4070 นางสาว บุตธิชา ถาปาบุตร
4071 นางสาว ปิยากร โพนสร้างแก้ว
4072 นางสาว ฐิติมา ศรีกะพา
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4073 นาย ธนวัฒน์ โททุมพล
4074 นาย ปรัชชา พรมน้้า
4075 นางสาว ชนิภรณ์ สมวงค์
4076 นางสาว สุภาวดี พวงจันทึก
4077 นาย เชาว์วรรธน์ สิงห์ทอง
4078 นาย พชร บุญเกิด
4079 นางสาว ปิยาภรณ์ แสงโสดา
4080 นางสาว ฐิตินันท์ เจริญสุข
4081 นาย ชนินทร์ สมจันทร์
4082 นางสาว ธิดาทิพย์ แก้วสนิท
4083 นาย สิรภพ ดวงพุฒ
4084 นางสาว กิตติยา กองแสง
4085 นาย ชุติเทพ ดวงเคน
4086 นางสาว เกศสุดา แซ่โชว
4087 นาย ชินกฤต บริบูรณ์
4088 นาย ภาณุเมศวร์ วาสโสหา
4089 นาย วรินทร ตะนะคี
4090 นาย เกริกพงศ์ แสนสุข
4091 นาย ปัณวริศ พาโคกทม
4092 นาย ยุทธพิชัย ไพเราะ
4093 นาง ฤทัยรัตน์ แดงมณี
4094 นาย กฤตนันท์ วงศ์รัตนชีวิน
4095 นางสาว อริสรา ผลวีระศักด์ิ
4096 นางสาว นิภาพร พันธ์แน่น
4097 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ ศรีสุมา
4098 นางสาว อัญชริดา ไกรวาส
4099 นางสาว มาวารี แสนศรี
4100 นางสาว ยุวดี วิเศษไนย
4101 ว่าท่ีร้อยตรี จักรี ค้ามงคล
4102 นางสาว อรรัชฎา ศรีเดชา
4103 นางสาว สุพัตรา อภัยพักต์
4104 นาย ภัทรวุฒิ ปัจจัยเตร
4105 นางสาว อัญชลี อินทร์เกษา
4106 นางสาว สุภัตรา เถ่ือนทนนท์
4107 นาย ขจรภพ จันทร์บุญสิทธ์ิ
4108 นางสาว เกษวรินทร์ ไชยบล
4109 นาย ชนาธิป พิมพ์สราญ
4110 นางสาว กชกร วรรณกุล
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4111 นาย ธนรัตน์ พฤกษานุศักด์ิ
4112 นางสาว เกวลี ค้าทวี
4113 นางสาว พิชญากานต์ ศรีอุดร
4114 นาย สัตยา ท่ีภักดี
4115 นาย เขษมศักด์ิ ฟักเงิน
4116 นางสาว นัคมน วงษาเสนา
4117 นางสาว น้้าฝน บุตรสิงห์
4118 นางสาว วันศุกร์ สรรค์นิกร
4119 นาย กิตติศักด์ิ นาดี
4120 นางสาว อัจฉราพรรณ โสมา
4121 นางสาว ชนิษฐา สิงห์คิบุตร
4122 นาย พีระพงศ์ บุญส้ิว
4123 นาย จักรพล จันทบุตร
4124 นางสาว ขนิษฐารัตน์ ทองธรรมชาติ
4125 นาย อภิวัฒน์ จันลาเศษ
4126 นางสาว เสาวภา พันธ์ุวิเศษ
4127 นางสาว พีรยา พรมค้าอินทร์
4128 นางสาว กัณฐิกา วงศ์ค้าสาย
4129 นาย วันชัย พรมเชียงคูณ
4130 นางสาว เทียรสว่าง ทองพิทักษ์
4131 นางสาว ธัญลักษณ์ ศูนย์จันทร์
4132 นาย ภูมิภูวนารถ ดวงปัญญา
4133 นางสาว อาภาภรณ์ วีระชัย
4134 นางสาว สุวิชาดา จิตเทวินลิขิต
4135 นางสาว ศุภาลักษณ์ แก้วชิน
4136 นาย นราธิป ค้าลือ
4137 นางสาว พิรยา ยศค้าลือ
4138 นาย อนุชา ทศศะ
4139 นางสาว เมธี คณานิตย์
4140 นาย ทรงวุฒิ นากาย
4141 นางสาว ชนิกานต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
4142 นางสาว สุภัทตรา สุสดี
4143 นาย ศุภกร ใจเท่ียง
4144 นาย ธนพล อ้ิมพัฒน์
4145 นางสาว ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ
4146 นางสาว วริศรา เดือนจันทร์
4147 นาย วิทยา หาแก้ว
4148 นางสาว กัญญาณัฐ ขยันพูด
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4149 นางสาว อัฐนิยา พุทธจันทร์
4150 นางสาว ประภัสสร สงรัตน์
4151 นางสาว อารียา ดวงโภคา
4152 นางสาว ศุภักษรา หล้าสร้อย
4153 นางสาว พรรณณี ศรีสร้อย
4154 นางสาว นุชนาช อนุสรณ์ค้านึง
4155 นางสาว ชนาธินาถ วิเศษชาติ
4156 นาย ภูมิไพโรจน์ สีโมสาร
4157 นาย สุพิน บุดดาเวียง
4158 นางสาว วรรณิศา สมศรี
4159 นางสาว ชุติมา ปุญญานันทโชค
4160 นาย อภิสิทธ์ิ ไชยโรจน์
4161 นางสาว ปนัดดา คงฉาย
4162 นางสาว ธิดารัตน์ อ้วนอินทร์
4163 นางสาว ดวงสุดา พลจันทร์
4164 นางสาว ชัญญานุช นามโนรินทร์
4165 นาย สุขสันต์ สีราช
4166 นางสาว ชุตินันท์ พิมพ์ดา
4167 นาย กฤษณพน จ้าปาวงษ์
4168 นางสาว ณัฏฐณิชา สุภาพ
4169 นางสาว ประสพพร พิมเสน
4170 นางสาว ปิยาพัชร สุวรรณเกษม
4171 นางสาว กรรัตน์ ค้าดา
4172 นางสาว รติมา ห่อหุ้มดี
4173 นางสาว กรรณิกา วิเท่ห์
4174 นางสาว ธรณัส พิมพา
4175 นางสาว วชิรยา ชัยมุงคุณ
4176 นางสาว กนกอร ไขประภาย
4177 นาย นพพร อ้อยรักษา
4178 นางสาว ปณิดา สุขมานพ
4179 นางสาว วรท จันทะศรี
4180 นางสาว วรณัน เท่ียงแท้
4181 นาย อุทัย วิชัยแสง
4182 นางสาว ณัฐสิมา แขมเกษม
4183 นางสาว นิลุบล ผจงศิลป์
4184 นาย พงศกร สุมงคล
4185 นาย อดิเรก บุตรศรี
4186 นางสาว เนรัญชลา สอนบัว
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4187 นางสาว สิริทิพย์ บุ้งทอง
4188 นาย วริทธ์ินันท์ เวียงอินทร์
4189 นางสาว กนกพร แสงแก้วนพเก้า
4190 นาย ธนา นาคนิล
4191 นางสาว ฐิติพร บงแก้ว
4192 นางสาว เปมิกา ประจงจิตร์
4193 นางสาว สกลกานต์ ศรีโอษฐ์
4194 นางสาว กมลวรรณ ศรีคุณแสน
4195 นางสาว ศิริทรัพย์ อร่ามรุ่งทรัพย์
4196 นางสาว วรวลัญช์ ชิณโท
4197 นาย ศรัณย์ชัย พูลสวัสด์ิ
4198 นางสาว ธนวรรณ ธนสีลังกูร
4199 นางสาว อรวรรยา บุญฤทธ์ิ
4200 นางสาว อริญชย์ แก้วคูณเมือง
4201 นาย เศรษฐ์ คุณเศรษฐ์
4202 นาย สถาพร หาพันธ์ุ
4203 นาย ชานนท์ นามวิเศษ
4204 นางสาว ธิดารัตน์ วิบูลย์กูล
4205 นางสาว เสาวลักษณ์ ภูเงินงอก
4206 นาย ธนโชติ เปรมใจ
4207 นางสาว กรรณิการ์ ละครชัย
4208 นางสาว สุธาทิณี เลิศศิริ
4209 นาย อดิศักด์ิ ดวงดีทิพย์
4210 นางสาว ภัทรียา เวียงนนท์
4211 นาย รัชต์พงษ์ โพธ์ิศรีวังชัย
4212 นางสาว อัญธษา พุทธกุล
4213 นางสาว วณิชชา แสงธาดา
4214 นางสาว แพรวพรรณ สุทธิ
4215 นางสาว ธันยนันท์ เสวกวัชรีนนท์
4216 นาย ทศพล จุติพงษ์
4217 นางสาว เปรมศิริ ทาพิลา
4218 นาย ธินโรจน์ วัฒนโชติวิชช์
4219 นางสาว สุทธิดา เจริญราษฎร์
4220 นาย พิชัย แก้วหอม
4221 นางสาว ธนนวรรณ ชมภูอ่อน
4222 นาย อลงกรณ์ วิชัยกุล
4223 นางสาว ณัฐริกาภรณ์ แก้วภิรมย์
4224 นาย วชรพล จรโคกกรวด
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4225 นาย วีระศักด์ิ ดวงพิมพ์
4226 นางสาว นฤมล น้อยนอนเมือง
4227 นาย จุฬา ชาวสวน
4228 นาย กิตติมศักด์ิ บุญเหลือ
4229 นาย ดรุสัณฑ์ จันทร์นคร
4230 นางสาว จิรภัทร์ พิมพการ
4231 นาย ชญานนท์ ธุรารัตน์
4232 นางสาว ปฏิญญา ขันมณี
4233 นางสาว สุทธิญาภรณ์ ภูชุม
4234 นาย อนวัช พุทธิระพิพรรณ
4235 นาย ณัฐพัชร์ แก่นจันทร์หอม
4236 นางสาว กานต์กัญญา บุญจูง
4237 นางสาว พลิตา สุรัตนะ
4238 นางสาว ปนัดดา พลศีรษะ
4239 นางสาว ศรีสุรางคน์ นวลวิวัฒน์
4240 นางสาว ณัฐนันท์ วชิรปัทมา
4241 นาย ศุภกร บุญสนิท
4242 นางสาว ปัญญาพร จันทร์สมคอย
4243 นางสาว กัลยา ก้าไรทอง
4244 นางสาว จริญญา สายกระสุน
4245 นาย สุริโย สาโท
4246 นางสาว นัฏฐวรรณ สามหาดไทย
4247 นาย ธัชกร ภัทรณัฐากูร
4248 นาย เครดิต ด้าพริก
4249 นาย นัฐพงษ์ ศรีอังคฮาด
4250 นาย สิริภพ สุภาพรม
4251 นาย นฤปนาถ หาญชุยชาย
4252 นางสาว ฉันชนก ลาวงค์เกิด
4253 นาย ฐกฤต กิตติวัฒน์
4254 นางสาว พงษ์ลดา กัลยาบาล
4255 นาย บริสุทธิพงษ์ ทองเจริญ
4256 นางสาว อชิรญา ศรีบัวเทพ
4257 นางสาว นิจจารีย์ อันทะสี
4258 นางสาว ปทุมทิพย์ ชินวงษ์
4259 นางสาว วาริพรรณ สุขมอญ
4260 นางสาว อภิษฎา หาทองเกษ
4261 นางสาว อรชา บัวใหญ่รักษา
4262 นาย ยุทธการ มาตตายา
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4263 นางสาว วราภรณ์ พิมผุย
4264 นาย ดนุพล ธงวิชัย
4265 นาย ชัยยงค์ฤทธ์ิ กับกระโทก
4266 นางสาว กิตติยา พิทยาวิสัย
4267 นางสาว พิชญธิดา พลภักดี
4268 นาย ราชศักด์ิ พุทธรักษา
4269 นาย ไกรวิชญ์ โถบ้ารุง
4270 นางสาว ศศิธร ฉันทาพัฒน์
4271 นาย ณัฏฐพงศ์ วงศ์ประสาร
4272 นางสาว ทิพเนตร นาหนองตูม
4273 นางสาว สิริกาญจน์ ค้าสม
4274 นางสาว ทิพาพร วินธวุท
4275 นางสาว หน่ึงฤทัย หม่ันหินลาด
4276 นาย วุฒิชัย ภาระพงษ์
4277 นางสาว เบญจวรรณ ชินบุตร
4278 นางสาว กานต์สินั ปัดไชยสงค์
4279 นาย อาทิตย์ ธิแก้ว
4280 นางสาว ชนัดดา ศรีษะนาราช
4281 นางสาว วิไลวรรณ ภูมิเพ็ง
4282 นาย ธรรมภณ นนทารักษ์
4283 นาย อลงกต ผิวด้า
4284 นางสาว กิตติมาภรณ์ บุตรศรีรักษ์
4285 นางสาว ฐาปณี มณพันทธ์
4286 นาย แสงตะวัน โลกธาตุ
4287 นางสาว กัญญารักษ์ สมจร
4288 นางสาว ธนกร ไชยเกตุ
4289 นางสาว เหมือนฝัน หิรัญอร
4290 นาย ชัยรัตน์ ค้าเปล่ง
4291 นาย ชัชพิมุข หวังกลุ่มกลาง
4292 นางสาว อารีรัตน์ ถาเหง่า
4293 นาย เปรม พลายเพ็ชร
4294 นาย นนธวัฒน์ ชาวยศ
4295 นาย ปฏิภาณ เวียงนนท์
4296 นางสาว อนุชรา สารภูมิ
4297 นางสาว กัญญารัตน์ ม่ิงมิตรวัน
4298 นางสาว จิราพรรณ มงคลชู
4299 นางสาว เยาวลักษณ์ มุงวงษา
4300 นางสาว จิราพร โพนอาจทัน
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4301 นาย ชาญชัย นาทองบ่อ
4302 นางสาว ณิชมน สมอออน
4303 นาย ภาณุพงศ์ สอนลา
4304 นางสาว เสาวลักษณ์ ทิพย์มณี
4305 นางสาว ธัญชนก ภาวินิจ
4306 นางสาว อุไรพร คอกทอง
4307 นางสาว ณัฏฐณิชา สิงห์คิบุตร
4308 นางสาว กนกวรรณ วามะขันธ์
4309 นาย ภาสกร เทพจันทร์
4310 นางสาว พรศิริ ปักขิพันธ์
4311 นางสาว ตุลาลักษณ์ เช้ือช้านาญ
4312 นางสาว เบญญภา พันธไชย
4313 นาย พีรพล แบส่ิว
4314 นางสาว อิศราวดี ศิริจรูญวงศ์
4315 นางสาว ราชภัทร ไพศาลธรรม
4316 นางสาว วรางคณา บ่อค้า
4317 นางสาว ดวงรวี ประก่ิง
4318 นาย ธนกริช ทองแสน
4319 นางสาว กมลวรรณ ปล้ืมพันธ์
4320 นางสาว ประกายกานต์ ศรีอุดร
4321 นางสาว สุนิตา กาญจน์แก้ว
4322 นาย พงศธร สีดาวัฒน์
4323 นาย เอกธวัช มัคใคร่
4324 นางสาว นงลักษณ์ ปานคาน
4325 นางสาว สมฤดี ศรีบาล
4326 นาย ฐิติพันธ์ ปัดถามัง
4327 นาย สิทธิศักด์ิ เลิศชาญ
4328 จ่าสิบเอก จิรศักด์ิ ใครบุตร
4329 นาย รัฏฐา โคตรศรีวงษ์
4330 นาย ศตวรรษ ไชยพฤก
4331 นางสาว ขจีวรรณ แสนภักดี
4332 นาย ณัฐศรันย์ แก้วโภคา
4333 นางสาว จารุวรรณ บุญเททิน
4334 นางสาว สุภาภรณ์ สาริมา
4335 นางสาว วงศ์ฤทัย มงคลการ
4336 นางสาว ปนัดดา มัชมณฑล
4337 นางสาว นัฐลดา โพธ์ิงาม
4338 นางสาว ปวีณา น้อยชมภู
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4339 นางสาว ฉัตรธิดา เถาว์โท
4340 นางสาว สุภาพร นามนู
4341 นางสาว อาริญา เชียงไข่แก้ว
4342 นาย กฤษฎา แสงศรี
4343 นางสาว เบญจวรรณ โพนนิวาส
4344 นาย ธีระวิทย์ เติมทานาม
4345 นางสาว สิริณภาค์ ไพใหล
4346 นางสาว จิราพร ไชยโพธ์ิ
4347 นาย กฤภณ สิงห์ขรณ์
4348 นางสาว ศิรินาถ แซงโคตร
4349 นางสาว พรรณกาญจฐ์ ไชยพจน์
4350 นางสาว พัชรี บัวเขียว
4351 นางสาว สุกฤตา สีเขียว
4352 นางสาว สุชาวลี นารี
4353 นาย นครินทร์ ใสบาล
4354 นาย ราชานนท์ วงศ์ชัย
4355 นางสาว อัญชลีญา ทุมพัง
4356 นาย ศราวุฒิ มณีกัญย์
4357 นางสาว ชลธิชา ประกอบส้าเนียง
4358 นางสาว มุกสุธิดา เมืองวงษ์
4359 นางสาว จุฬารัตน์ นาคอก
4360 นางสาว สิรินทรา ป่ินทอง
4361 นางสาว จรรยา วิวิชศิริ
4362 นางสาว สาริกา สารรัตน์
4363 นาย ฤทธิเกียรติ เจตเจริญกุล
4364 นางสาว ณัฐธิดา จันทลา
4365 นาย อ้าพล วัฒนาวารีกุล
4366 นาย มาโนช เนาแก้งใหม่
4367 นางสาว จิตตมาศ ชุมปัญญา
4368 นาย วรัญญู บุญปัญญา
4369 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ อนุสุริยา
4370 นางสาว ทิพวรรณ บุริขันธ์
4371 นางสาว สุดาพันธ์ ไชยสิงห์
4372 นางสาว สรวงสุดา พรมกาวงศ์
4373 นางสาว เมธินีย์ เจริญสุข
4374 นางสาว ศศิวิมล กุศลจิต
4375 นางสาว วรรณวิภา นามโยธา
4376 นาย เกียรติศักด์ิ วรรณศิริ
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4377 นางสาว เสาวรส ไชยงค์
4378 นางสาว กนกวรรณ พ่วงตระกูล
4379 นางสาว เนตรนภา คามะทิตย์
4380 นางสาว หน่ึงฤดี ศุภกิจอนันต์
4381 นาย ปฏิวัติ ผิวละมัย
4382 นางสาว ศิรดา ยะโอษฐ์
4383 นาย ธนวิชญ์ เกิดทวี
4384 นาย เศรษฐภูมิ พรมจันทร์
4385 นางสาว มุฑิตา เคนานันท์
4386 นางสาว ปภัสรา ชูเชิด
4387 นางสาว พัชรี วงค์โคกสูง
4388 นาย ปริเวช เลาหผลศุภกุล
4389 นางสาว กัญญาพัชร อินทรพาณิชย์
4390 นางสาว ปาณิสรา แสนภูวา
4391 นางสาว จิรัชญา เหล่ากว้าง
4392 นางสาว อภิสรา สุนรกุมภ์
4393 นางสาว ธณัฐญา เมืองพรม
4394 นางสาว ปทุมรัตน์ สุวรรณชัยรบ
4395 นางสาว ณัฐกฤตา หงษ์ชมภู
4396 นางสาว ณัฐติยา จันทะลุน
4397 นางสาว พิมพ์กนก ภูจอมจิตร
4398 นางสาว ศุจินทรา บุญทองอ่อน
4399 นางสาว รุ่งนิภาภรณ์ เครือพันธ์
4400 นางสาว เสาวรัตน์ แกนภูเขียว
4401 นาย บวรภัค สุธรรมฤทธ์ิ
4402 นาย พงศ์พาณิชย์ คุรุนันท์
4403 นางสาว วัชราภรณ์ ศรีชมช่ืน
4404 นางสาว กุลวดี บัวศรี
4405 นางสาว พัณณิตา กองสมบัติ
4406 นางสาว นิภาภรณ์ ประหา
4407 นางสาว ศศิธิดา นาสมภักด์ิ
4408 นางสาว นุธิดา เหง้าน้อย
4409 นาย อิทธิชัย พลศรีดา
4410 นางสาว ยุภาวรรณ ทองโคตร
4411 นางสาว วิรสุดา ศักดิธัชชัย
4412 นาย ภัทรเดช เหล่าสมบัติ
4413 นาย วุฒิชัย อ่อนสีดา
4414 นางสาว ณัฏฐชา คงเพ็ชร์
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4415 นาย นทวัฒน์ ลุนหล้า
4416 นางสาว กชนิภา ศิลารักษ์
4417 นางสาว อัณธิการ์ พรรณาพนม
4418 นาย กฤษฎา อินทรปพงศ์
4419 นางสาว ฐิติมา โสภางาม
4420 นางสาว รุ่งทิวา ดวงไชยเงิน
4421 นางสาว จินตนา การะเกดสาคร
4422 นาย พีรยุทธ วรรณูปถัมภ์
4423 นางสาว ฉัตรฑริกา มนตรีดี
4424 นางสาว จารุวรรณ สุขเกษม
4425 นาย ภูบดินทร์ ง้ิวสีดา
4426 นาย ธนกร เดชบุรัมย์
4427 นาย ณัฐชนน ศรีเรือง



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
5001 นาย ณัฐพงษ์ บุญเพ็ง
5002 นาย จตุรวิทย์ ปรองดอง
5003 นางสาว อาริสา ดาทอง
5004 นาย เดชา สุขสงวน
5005 นาย อัษฎาวุธ สงิมทอง
5006 นางสาว ศุภดา แก้วโสพรม
5007 นางสาว อินธุอร ศรีพรม
5008 นางสาว ธณัศมนต์ จ้ันอรัญ
5009 นาย เพชรพิทักษ์ วิเศษหม่ืน
5010 นาย ผดุงพล ภูทิพย์
5011 นางสาว ยศวดี คนหม่ัน
5012 นาย ธีราเมษฐ์ โชตน์มงคลภัทร์
5013 นาย ศรัณยู จุกแก้ว
5014 นางสาว กัญญาณัฐ มณีเขียว
5015 นาย อภิเษก อยู่ภู่
5016 นาย พงศ์ศักด์ิ สิงห์โท
5017 นาย ทินกร แก้วดวงดี
5018 นางสาว เพ็ญพิศ เกตุใหม่
5019 นาย พิจักษณ์ เกตุใหม่
5020 นาย กฤตนัย เปรมวิไลศักด์ิ
5021 นางสาว จุฑารัตน์ ค าผง
5022 นางสาว มณีนุช ใจเฉลียว
5023 นางสาว สุธิดา แซ่ต้ัง
5024 นางสาว นรินทร ค าเจริญ
5025 นางสาว ณัฏฐ์ิมาฏา พุทธบุญ
5026 นางสาว ชุตินันท์ สืบวงศ์
5027 นาย ปิยวัฒน์ สายเจริญ
5028 นาย ณัฐชาต บุญเต็ม
5029 นางสาว อทิตา กุลธารินท์
5030 นาย อภิวัฒน์ เคหฐาน
5031 นางสาว ลักษมี สุวรรณคีรี
5032 นางสาว จีรนันท์ ไขพันดุง
5033 นาง ปริศนา แนมขุนทด
5034 นางสาว เปมณีย์ ชูศรีขาว

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ต ำแหน่งนักวิชำกำรยุติธรรม (กลุ่มจังหวัดท่ี ๕) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๑๖  กรกฎำคม 256๔

ช่ือ - สกุล
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5035 นาย วชิระ สินค้ า
5036 นางสาว โศมิดา ราชธา
5037 นางสาว ศิริลักษณ์ อินอุ่นโชติ
5038 นางสาว ลัดดาวรรณ อุ่นค า
5039 นางสาว พิมพ์ภัสร์ ศรีปรีชาชาญ
5040 นางสาว สุภาพ สหุนัยต์
5041 นางสาว กัลยรัตน์ นับงาม
5042 นาย อดุลย์ศักด์ิ เชิดโคกสูง
5043 นาย พีรพัฒน์ ลวดทอง
5044 นางสาว อรชพรกานท์ หิรัญวีรานันท์
5045 นางสาว ฌัชฌา พิศุทธิสุวรรณ
5046 นาย รัฐธรรมนูญ  ปราบพาลา
5047 นางสาว อรอุมา จันทารมณ์
5048 นาย ธนสิษฐ์ ลภัสไพโรจน์
5049 นางสาว วิทิตา ปิยพิทยากร
5050 นางสาว กัญญาณัฐ ทองบ่อ
5051 นางสาว ศศิวิมล ใจรักพันธ์ุ
5052 นางสาว ภาริณี ประวิง
5053 นางสาว ประภัสสร ดอนฮ้ี
5054 นางสาว รสรินทร์ ต้นโศก
5055 นางสาว ปภาดา บุญสภา
5056 นางสาว ณัฐธิยา คณาทอง
5057 นางสาว พัลลภา น้องดี
5058 นาย พงศ์ปกรณ์ เกษรพุด
5059 นางสาว ประภา อเนกา
5060 นาย สรวิศ เสียงสน่ัน
5061 นาย กฤษกร เพชระโยธิน
5062 นาย สหพล เก้ือกูล
5063 นางสาว ธนวรรณ ชาติมนตรี
5064 นาย อภิสิทธ์ิ พันพา
5065 นาย เอกชัย แซ่โง้ว
5066 นางสาว พุทธรักษ์ มะลัยทอง
5067 นาย พงษ์ขนิษฐ์ พงสุริยะ
5068 นางสาว ศิริพร รักเมือง
5069 นางสาว อรยา การินทร์
5070 นางสาว พิชญาภัคค์ กุลแพง
5071 นางสาว สุธินี มีพร้อม
5072 นางสาว ชลธิชา เชิดชู
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5073 นางสาว ณพัชชานันท์ เทพจันทร์
5074 นาง ปวีณา สายวิเศษ
5075 นางสาว อิสรีย์ คูณค าตา
5076 นางสาว เทียนมะณี อาจวงษา
5077 นางสาว ทิพย์ประภา ช่วงไชย
5078 นางสาว ธนัชญา สายแก้ว
5079 นางสาว ธนาภรณ์ ลัทธิ
5080 นางสาว หทัยชนก เขมปริยากร
5081 นาย กนต์ธีร์ โสภาพิศ
5082 นางสาว ศิรประภา ออมอด
5083 นาย อธิษฐ์ ทันตา
5084 นางสาว เจนจิรา ไชยมงคล
5085 นาย มงคลชัย ศุภรตรีทิเพศ
5086 นาย ณัฐวุฒิ ถานันดร
5087 นางสาว เมธาพร สมเสนาะ
5088 นางสาว ปริฉัตร เต็งรัตนไพบูลย์
5089 นางสาว กฤษณา จักรศรี
5090 นาย นิติพล หล้าสิงห์
5091 นางสาว ชุธิญากร จันปาม
5092 นางสาว อฐิพร ประสพศรี
5093 นาย จักรพงษ์ จันทะวงษ์
5094 นาย ประเสริฐ คงศรี
5095 นางสาว กฤตพร นามมงคล
5096 นางสาว วรฤทัย สุรนิจ
5097 นางสาว รัตตะวัน ต้ังม่ัน
5098 นางสาว แก้วตา ขุมหิรัญ
5099 นางสาว นฤมล พร้ิงเพราะ
5100 นางสาว กาญจนา วงศ์นาจ
5101 นางสาว ญาติกา ทิพเทพา
5102 นางสาว สุทธิดา เพ็งธรรม
5103 นางสาว ปัทมาวดี สระทอง
5104 นางสาว ปภัสสร จ้อยสระคู
5105 นางสาว สุวารี แก้วสันเทียะ
5106 นางสาว จิณณพัต จันทรศร
5107 นางสาว ณัฐพร ประดับวงษ์
5108 นางสาว สุวรรณา อบอุ่น
5109 นางสาว มุทิตา สัตย์สุขย่ิง
5110 นางสาว กรรณิกา มาบิดา
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5111 นางสาว จารุวรรณ ชาดขูรู
5112 นางสาว ชญาดา หิรัญประจักษ์
5113 นางสาว แพรววิภา บุญลีประสิทธ์ิ
5114 นางสาว สาธิตา ค าพรมพะเนา
5115 นางสาว อรอุมา ไชยชนะ
5116 นาย อภิสิทธ์ิ นวลใส
5117 นางสาว อรรจมณี อโณทัยไพบูลย์
5118 นาย ธนากร กองเพียร
5119 นางสาว ปรางทิพย์ ขบวนฉลาด
5120 นางสาว สุแพรรวา ตระกูลเอ่ียมศิริ
5121 นางสาว กมลชนก พินเส้ียว
5122 นางสาว อภิญญา มีเสนา
5123 นางสาว นิธยาภรณ์ นะชินรัมย์
5124 นางสาว วิสุดา พันสว่าง
5125 นาย คีตา ผาสิน
5126 นางสาว ลักขณา เสนีนวล
5127 นางสาว สิวลี เสียงหวาน
5128 นางสาว นัทพรรณ เสาสูง
5129 นาย อัครพนธ์ มีมงคล
5130 นางสาว ปิยวรรณ เผยฤทัย
5131 นาย ปริญญา ดวงทอง
5132 นาย ทัศฎากรณ์ ศรีสุรินทร์
5133 นางสาว วิลาสินี ตอมพุดซา
5134 นางสาว วารินทร์รัตน์ หิรัณธนาโชติ
5135 นางสาว พรรณิภา ซ่ือสัตย์
5136 นางสาว ดรรชนีวรรธ์ เปรียบดีสุด
5137 นางสาว กชกร นวจินดาพงศ์
5138 นางสาว มะลิวรรณ ต้นกระโทก
5139 นางสาว อติพร จันทร์ทรง
5140 นางสาว ณัฐณิชา ราชกรม
5141 นางสาว แพรวพรรณ ช่ือเพราะ
5142 นาย ธวัชชัย แพงอานนท์
5143 นางสาว มณฑวรรณ ทองกลม
5144 นาย จิระ พงศ์ จอ มโนนเขวา
5145 นางสาว สุทธิตา ม่ันชาติ
5146 นางสาว สุมาลี พันธุ
5147 นางสาว อุไร จ้ันพลแสน
5148 นางสาว วิภวานี ประเสริฐ
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5149 นาย กิตติศักด์ิ พุฒขุนทด
5150 นางสาว เกล้าฤดี ศรีทะโร
5151 นางสาว พิชญา เหมแดง
5152 นางสาว วิไลวรรณ ปะติตังโข
5153 นางสาว ชาวิณี ปัตตะเน
5154 นาย ศราวุธ บุญครอง
5155 นางสาว กัญวรา รัตนอานันต์
5156 นางสาว มณีรัตน์ ทองเพ็ชร
5157 นาย สมภพ วานวิน
5158 นางสาว วชิราภรณ์ นามสิมมา
5159 นางสาว ศิรดา หนากลาง
5160 นาย วุฒิพงษ์ บริบาล
5161 นาย ดลวัฒน์ สายทอง
5162 นาย โชคนิรันดร์ ชาวะรักษ์
5163 นางสาว ณภัสชณิตฐ์กา พงค์พันเทา
5164 นางสาว พรณภา ลาธุลี
5165 นางสาว ศุภิสรา พงษ์เจริญ
5166 นางสาว สาริกา แจ้งจิตร
5167 นางสาว พิมลพรรณ นิระโส
5168 นางสาว ธัญญาภัทร์ ปัญญางาม
5169 นาย พิชิตพล สมหม่ัน
5170 นางสาว ศรัณย์พร หมอนแคะ
5171 นางสาว วิภาวดี ไกรรักษ์
5172 นางสาว ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ
5173 นางสาว พิมพ์รวี ผาป้อง
5174 นางสาว เกษราภรณ์ สายมณี
5175 นางสาว ปรีดาภรณ์ สุวรรณทา
5176 นางสาว รุจิรา วันภักดี
5177 นางสาว เพ็ญพิชชา นิลบุตร
5178 นาย ชูทรัพย์ ศักด์ิเกษแก้ว
5179 นางสาว เบญญาภา โล่ห์ทองค า
5180 นางสาว รัชนีกรณ์ สุขจันทร์
5181 นางสาว ศิริรัตน์ จันพิรักษ์
5182 นางสาว ณิชา นุชภิเรนทร์
5183 นางสาว อาทิมา ปทุมวัน
5184 นางสาว พัชราภรณ์ สาธุจรัญ
5185 นางสาว เกตุกัญจภรณ์ นวลค า
5186 นางสาว วรรณพร เจริญวงษ์
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5187 นางสาว วิรดา ประทุมทอง
5188 นางสาว อาทิตยา ดวงแก้ว
5189 นาย วรินทร พุ่มหรดี
5190 นางสาว จิรภิญญา ตรงค านึง
5191 นางสาว วิภาภรณ์ ผิวทอง
5192 นางสาว ประภา ชาค ารอด
5193 นางสาว วิลาวัลย์ สิงคาร
5194 นางสาว อังศุมา ขันทา
5195 ว่าท่ีร.ต. สมเกียรติ เน้ือกล้า
5196 นาย ชนาธิป ลายทอง
5197 นาย จิรายุส สายม่ัน
5198 นางสาว เอ้ือมเดือน แพงไธสง
5199 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สุระพันธ์
5200 นางสาว ธัญชนก พรหมวาส
5201 นางสาว อุเสนีย์ สรแสง
5202 นางสาว สริตา รักษาศิริ
5203 นางสาว ณิชาภัทร คนยัง
5204 นาย สุรนันท์ แสงงาม
5205 นางสาว ชัญฐิตา อารีย์
5206 นางสาว พิชฌน์ฐภา ชิดส าโรง
5207 นาย เกียรติศักด์ิ ขันธรรม
5208 นางสาว ภัทรสุดา ดวงแก้ว
5209 นางสาว อรจิรวดี บุตรศรี
5210 นางสาว จิรัฐิติกาล ธนพัชรกานต์กุล
5211 นาง วิมาลา อาจมูลลา
5212 นางสาว จิราภรณ์ สุราโพธ์ิ
5213 นางสาว พัชรี ชูบุญ
5214 นางสาว นภสร น้ าหวาน
5215 นางสาว อารีนาฎ แสนหิน
5216 นางสาว จันทิพา โทธะรินทร์
5217 นางสาว สิริยากร บัวคร้ืน
5218 นางสาว สุรัติกาล แสนแก้ว
5219 นาย มานพ ขันอ่อน
5220 นาย พงษศักด์ิ อ่อนเหลา
5221 นางสาว สิริลักษณ์ โพทากุล
5222 นางสาว อรวี จิตโสภา
5223 นางสาว สุพิชญา ขันธวุธ
5224 นาย เมธีรินทร์ สุรเสน
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5225 นาย ปิยะภูมิ ชุ่มนาเสียว
5226 นาง อุทุมพร ลาว์เซน
5227 นางสาว จุฑามาศ สิถิรบุตร
5228 นางสาว ชนกนันท์ งามจรัสกุล
5229 นาย พงศกฤษณ์ จ าปาฤทธ์ิ
5230 นาย พชร พวงเกาะ
5231 นางสาว ปภาวดี ศรีงาม
5232 นางสาว พชรพร ทองมี
5233 นางสาว โอรัญ ค าหงษ์สา
5234 นาย ธนภณ ม่ันใจพัชร
5235 นาย กวีศักด์ิ ปริญญาเชษฐ
5236 นางสาว วิมลศิริ ไทยโสภา
5237 นางสาว รัชนิกา อุนาภาค
5238 นางสาว พิมพ์ชนก ขวัญค า
5239 นางสาว วิภา พงษ์สุทัศน์
5240 นางสาว ธิดารัตน์ สุเลิศ
5241 นางสาว วิมล พงษ์สุทัศน์
5242 นางสาว สุทธิดา หมายเลิศหล้า
5243 นางสาว เฌอย์มาฎา นรานฤเมศวร์
5244 นางสาว ธัญรัตน์ ไทยธรรม
5245 นางสาว เกษสรินทร์ ค าเคนบ้ง
5246 นางสาว กนกพร สมผิว
5247 นางสาว ณุกานดา นพพะ
5248 นาย ไพรัช ซ่อนกล่ิน
5249 นางสาว สุวรรณี ภักดี
5250 นาย สุรวงศ์ กัณฑ์หา
5251 นาย ญาณเมธี เวชกามา
5252 นางสาว กฤตยา เสริฐสูงเนิน
5253 นางสาว กาญจนา คุตรสูตร
5254 นางสาว ปวีณา สิงห์แจ่ม
5255 นางสาว พงศ์ศุลี ศิริมงคลเดชากุล
5256 ส.อ. ภาชกร ผือโย
5257 นาย ปัญญา เคนค าภา
5258 นางสาว อาภาภรณ์ มะลิหอม
5259 นางสาว อรยา ใจดี
5260 นาย อานนท์ โคตรจันทึก
5261 นางสาว ปรียานารถ พูนผล
5262 นางสาว ชุติมา ไตรจะโปะ
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5263 นางสาว เพ็ญพิชชา พิธรรม
5264 นาย ณัฐภิสรรค์ นันกระโทก
5265 นางสาว ลักษณ์วดี ผิวตะขบ
5266 นาย ปัณณวัฒน์ ดวงสิมา
5267 นางสาว วรินทร ปราบภัย
5268 นาย อรรถสิทธ์ิ สีเขียว
5269 นางสาว อรนลิน มูลพาที
5270 นางสาว วิลัยพร แก้วตา
5271 นางสาว วิมลวรรณ พูนกระโทก
5272 นาย ชัยวัฒน์ สมหวัง
5273 นางสาว ปวันรัตน์ ภาระหอม
5274 นาย ธนาธิป ทยานรัมย์
5275 นางสาว สุชัญญา พลไชย์
5276 นางสาว นุจรี ขิมทอง
5277 นางสาว ฐาปนี หงษ์หลง
5278 นางสาว พัทธ์ธีรา น่ิมกุล
5279 นาย พัลลภ มีชัย
5280 นาย ทินกร โคตรสมบัติ
5281 นางสาว อุบลวรรณ ค าโท
5282 นางสาว สุกานดา กะฐินสี
5283 นาย ทัศพล ย่ังยืน
5284 นาย วิทยุทธ์ อาศัยสงฆ์
5285 นางสาว ธัญย์ชนก แท่นแก้ว
5286 นางสาว ณัฑฐนันท์ จันทร์ภิรมย์
5287 นางสาว ศิริรุ่งนภา วิลา
5288 นางสาว ขวัญชนก ขุนหอม
5289 นาย วราวุฒิ กรรมทอน
5290 นางสาว ปาริดา ทรัพย์ทองค า
5291 นางสาว นิภาภัฒน ทองค าใส
5292 นาย ภวรรษ สมบัติธีระ
5293 นางสาว วิไลวัลย์ จันทราช
5294 นางสาว ธนภร คล่ืนสน่ัน
5295 นางสาว ภาสินี เทียบกลาง
5296 นางสาว ธณัญชนก สุทธิศักด์ิไพบูลย์
5297 นางสาว วิภาวี สุวานิช
5298 นางสาว ศุภจิตร พรมเย็น
5299 นางสาว เสาวภา ทรงราษี
5300 นางสาว ณัฐศมน ศรีศรัยมณี



- 9 -

เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - สกุล
5301 นาย สมพล อินโคกสูง
5302 นางสาว อภิญญา ทองประสาน
5303 นางสาว เบญนภา ประสานสืบ
5304 นางสาว กาญจนาภัทร น่วมจะโป๊ะ
5305 นาย ชัชวาล รักษาทรัพย์
5306 นาย ต่อตระกูล หวังม่ัน
5307 นางสาว สุพินดา อุทธรส
5308 นางสาว รัชนีกร รักสมาน
5309 นางสาว ชฎาพร พลเดช
5310 นาย ปภังกรณ์ หล่าสกุล
5311 นาย ณัฐวัตร กลีบแก้ว
5312 ส.อ. กรวิทย์ โอสระคู
5313 นางสาว อรยา พูนดี
5314 นางสาว บุญสิตา จับไวดี
5315 นางสาว สุพัตรา แสงเพ็ชร
5316 นางสาว ขวัญแก้ว แสงศรี
5317 นางสาว ชลธิชา กระจ่างโพธ์ิ
5318 นางสาว พัชรากร แพปรุ
5319 นางสาว ประธินยา สาริบูรณ์
5320 นาย ธวัชชัย ภูเขียว
5321 นางสาว อินทุอร เฉลิมสุข
5322 นางสาว วนัชพร วัฒนชัยนันท์
5323 นาย ศรัณยู นิกรโสม
5324 นางสาว พรพิชชา พระศรี
5325 นางสาว ญาณิน พรหมเนรมิต
5326 นางสาว สุกัญญา ทิศทะษะ



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
6001 นาย สุทัศน์ ช่ืนชมจันทร์
6002 นางสาว รัชดา บัวทอง
6003 นางสาว นริญรดา สุเทพ
6004 นางสาว ศศิธร ตุ้ยแปง
6005 นาย ไตรภพ เรือนฟ้างาม
6006 นางสาว กนกวรรณ กันธิมา
6007 นางสาว แพรพลอย ต่างใจ
6008 นาย วัชชิรพงษ์ กวงแหวน
6009 นางสาว กนกพร ศรีชัยตัน
6010 นาย นพดล อินทะแสน
6011 นาย กิตติพิชญ์ กันทะมี
6012 นางสาว ช่ืนนภา พยังเค
6013 นางสาว วันวิสา ราวิชัย
6014 นาย กฤตภัค เกิดไทยดี
6015 นาย ชวัลวิทย์ ใจกาศ
6016 นาย รัฐนันท์ ปินใจ
6017 นาย โชตินรินทร์ ฤาชา
6018 นางสาว ชไมพร คุณาธรปัญญา
6019 นางสาว วรยา ตาตุ่น
6020 นาย อุกฤษฏ์ สังฆรักษ์
6021 นางสาว ปริชญา ปูธิปิน
6022 นางสาว สโรชา กระดังงา
6023 นางสาว สุพิชญา จันทร์หม่ืน
6024 นาย สรวิศ ค าเป็ก
6025 นาย สุริยา น้อยจันทร์ต๊ะ
6026 นางสาว หทัยรัตน์ หลักคง
6027 นางสาว ทิพากร เสวิกา
6028 นางสาว จริยา เอฟวา
6029 นางสาว กมลชนก แซ่เฉิน
6030 นางสาว แพรพลอย ค าอินทร์
6031 นาย นัฐพงค์ ใจค าปัน
6032 นางสาว ศรีประทิน ธินะ
6033 นาย อาทิตย์ วงศ์หิรัญญา
6034 นางสาว พัชราภรณ์ สืบพงศ์เอ้ือ

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ต ำแหน่งนักวิชำกำรยุติธรรม (กลุ่มจังหวัดท่ี ๖) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๑๖  กรกฎำคม 256๔
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6035 นางสาว จิรัฐติกาล กันทะเขียว
6036 นางสาว จินดาภร เข่ือนแก้ว
6037 นางสาว นิธิพร ยาวิราช
6038 นางสาว นพวรรณ วราภรณ์
6039 นางสาว ธนัชชา ศรีจะตะ
6040 นาย ปราณพล ดิษยะกมล
6041 นางสาว เพชรลดา สาระการ
6042 นาย ณฐกร มังมติ
6043 นางสาว วรัทยา สิทธิแปง
6044 นาย เรืองรพี จรัสเจษฎา
6045 นางสาว ศิรประภา สวัสดี
6046 นางสาว พัชรพร ใจวังโลก
6047 นาย ธัญพิสิษฐ์ ปันวัง
6048 นางสาว ธนภรณ์ กล่ินฟุ้ง
6049 นางสาว รวิสรา แสงอุทัย
6050 นางสาว ประภาพรรณ เจริญดี
6051 นางสาว ณัฏฐธิดา แก้วทอง
6052 นางสาว กรวณิชภา กันทะมี กรวณิชภา กันทะมี
6053 นางสาว โยษิตา มูลอ่ิน
6054 นาย ทรัพย์ ปนาศาสตร์
6055 นางสาว วนัสนันท์ วรสิทธ์ิปัญญา
6056 นางสาว สุดารัตน์ อะมูล
6057 นางสาว พนิตนันท์ แจ่มจันทร์
6058 นางสาว ศุภัทชญา ใจยะสุ
6059 นางสาว ปวีณา จุมพลมา
6060 นางสาว วิลาสินี ธรรมปัญโญ
6061 นางสาว มัญชุพร ฟองมอญ
6062 นางสาว ปรียาภรณ์ เพ่ิมพูน
6063 นางสาว อภิญญา สุทธิโพธ์ิ
6064 นาย วิทยา ดวงฤทธ์ิ
6065 นางสาว ปฏิมา ค าเสน
6066 นาย อุทัย ภาดี
6067 นางสาว นววรรณ เรืองแก้ว
6068 นาย อิสระ เจนรักสุขุม
6069 นางสาว จิตรนาถ เสนชู
6070 นาย ธนกิติ หลวงแสนแก้ว
6071 นาย กิตติชัย สวยสด
6072 นางสาว พิมพ์ประภัส สกุลมา
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6073 นาย จิรายุ อินทรวิเศษ
6074 นาย พีราสิทธ์ิ ศรีธิ
6075 นางสาว จีรนันท์ สารพันธ์
6076 นางสาว กมลนัทธ์ พิทักษ์ทา
6077 นาย ณัฐนพัฒน์ ณ เชียงตุง
6078 นางสาว สุชีรา แสนวงศ์
6079 นางสาว กัญญาวีร์ จักรสมศักด์ิ
6080 นางสาว วีรปริยา จอมใจบัว
6081 นาย กิตติพงศ์ ค าใหม่
6082 นาย ศรัญยู แก้วธรรมมา
6083 นาย นนทวัชร์ ไชยขันธ์กุลธร
6084 นางสาว พิมผกา มาลัย
6085 นางสาว เกศินี พรมมิจิตร์
6086 นางสาว เบญญาภา กองอุดม
6087 นาย สิทธิชัย ไชยสถาน
6088 นาย ธนากร งัวผ่า
6089 นางสาว สุพรรณษา ทองอ่อน
6090 นางสาว พัชรี ขยันขาย
6091 นางสาว วาสนา มณีหมู
6092 นางสาว สายธาร ขอนดอก
6093 นางสาว กมลวรรณ วาลุกาสุวรรณ
6094 นางสาว สถิรจิตต์ มีอาหาร
6095 นางสาว ปัญฑารีย์ โลหิตเสระนี
6096 นางสาว จินตนา กาบแก้ว
6097 นาย ยุทธนา ศรียอด
6098 นางสาว กัลยรัตน์ สมวงค์
6099 ว่าท่ี รต.หญิง กฤษณาพร รินมูล
6100 นางสาว อรอมล กุยแก้ว
6101 นางสาว ชลิดา นิลร าไพ
6102 นางสาว ธนพร พงศ์ธเนศ
6103 นางสาว สิทธิณี แย้มทุ่ง
6104 นาย กษิดิศ กฤษณสุวรรณ
6105 นาย นิติวุฒิ สีตะวัน
6106 นางสาว ปรียาภรณ์ ภักดี
6107 นาย พลพิทักษ์ อะภัย
6108 นางสาว นวพร อินทะไชย
6109 นางสาว ศุภิสรา สอาดเอ่ียม
6110 นางสาว กุสุมา มาวิเลิศ
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6111 นางสาว ศุภิสรา ใจบาน
6112 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติศักด์ิ เช้ือสะอาด
6113 นาย นราดล เมฆวิมลมาศ
6114 นาย วีระพล พรมเมือง
6115 นางสาว อัจฉริยา ใจกล้า
6116 นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต
6117 นางสาว พรรวินท์ พลเจริญ
6118 นางสาว ทยิดา ไชยจันดี
6119 นางสาว เกศกนก หลวงค าแดง
6120 นาย ผดุงเกียรติ อินตุ้ย
6121 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จิรารัตน์ ขัดมะโน
6122 นาย ธนดล ชุ่มใจ
6123 นางสาว นรากานต์ ใจวัง
6124 นาย ญาณวุฒิ ยานะ
6125 นาย โชติวิทย์ กุลสุวรรณวงศ์
6126 นางสาว จิรัชญา จินะกัณฑ์
6127 นาย ยุทธพงษ์ อภิบาลวนา
6128 นางสาว บารมี อุประกุล
6129 นางสาว หน่ึงนุช ธนวัฒน์ไพศาล
6130 นาย จารุกิตต์ิ ประสงค์ทรัพย์
6131 นางสาว อัญมณี จันทรา
6132 นางสาว อังค์วรา ทะริยะ
6133 นางสาว พชรมล หมูค า
6134 นางสาว พิมพิรัตน์ วาจาดี
6135 นางสาว ศุภาณัฐน์ ปัญญาดี
6136 นาย อัครวิชช์ ศรีวิชัย
6137 นาย พัฒนพล นันตา
6138 นาย ชิษณุชา คล้ายแท้
6139 นางสาว กาญจนา แก้วด า
6140 นาย จิรเมธ ปวงวัฒนา
6141 นางสาว ปุณรดา จิระธิติถาวร
6142 นางสาว ชนิภรณ์ ภาคภูมิ
6143 นางสาว ณพรรณดา หงษ์เวียงจันทร์
6144 นาย อชิรวีร์ กันธะโน
6145 นางสาว ธันยชนก ภู่ผลทาน
6146 นางสาว พริกหอม รัชตวรคุณ
6147 นาย ประวิตร โพธิกันท์
6148 นาย วรัญญู ช้างเพ็ง
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6149 นางสาว นฤมล สอนดี
6150 นาย วิเคณฑ์ นันต๊ะเสน
6151 นาย กีรติ ธิโนชัย
6152 นางสาว มาริษา แก้วปา
6153 นางสาว หยาดฟ้า บุผานัน
6154 นาย วัศพล สิทธิสมบัติ
6155 นางสาว เขมกร วงค์แสง
6156 นางสาว เบศก์นรี แสนเฉลียว
6157 นางสาว พิชญาภา พิรมย์พันธ์นุกุล
6158 นางสาว สุฑารา สรรชัยเสริมพร
6159 นางสาว นวิยา ธนวโรดม
6160 นาย พลวัชร์ ไชยวุฒิ
6161 นางสาว พลอยนภัส ภาษาสุต
6162 นาย ณัฐดนัย วงค์เงิน
6163 นาย ณัฐพงษ์ พงษ์มา
6164 นางสาว เทพรัตน์ วงศ์พรหมเมศร์
6165 นาย กฤตนนท์ เวชชยานนท์
6166 นางสาว ฐิติชญาณ์ โป่งปันต๊ะ
6167 นาย สิทธารัตน์ รัตนกาญจนากุล
6168 นาย ณัฐวุฒิ ธรรมจักร
6169 นางสาว แพรพรรณ โกวิทพิทยาการ
6170 นาย อภิวัฒน์ ทานกระโทก
6171 นาย ธีรเมธ ล้ีนักธรรม
6172 นางสาว อภิชญา อินต๊ะศรี
6173 นางสาว ชนัญดา เตชมงคลสวัสด์ิ
6174 นาย วิบูลย์ ศรีเพ็ชร
6175 นาย ทวิศรากร                     ตันติสิทธิชัย
6176 นาย กฤษณพงศ์ วงค์ค า
6177 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ธาระวานิช
6178 นางสาว ธิดานันท์ อาสิงสมานันท์
6179 นาย ธนภพ ทิวิชัย



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
7001 ว่าท่ีร.ต. ณัฐพัชร์ อภิวัฒปัญญาเดชา
7002 นาย สุริยันต์ นามโฮง
7003 นางสาว ชุติกาญจน์ คัชมาต
7004 นาย ยุทธภูมิ วงศ์ชัย
7005 นาย ชวรัตน์ พ้ืนผา
7006 นางสาว วรันต์ภรณ์ ภากรณ์วีรวัชร
7007 นางสาว ณฏฐพร ศรีสองเมือง
7008 นางสาว ไอลดา เกตุวัง
7009 นางสาว ธนิตา คชินทร
7010 นาย วรพล โหมดชัง
7011 นางสาว ปานฝัน ป้ันนาค
7012 นางสาว กนกนภัส โสภณ
7013 นาย ธนชิต เลิศเล่ือมใส
7014 นางสาว วรรณกนก ฉิมจ๋ิว
7015 นางสาว พิมพ์นิภา วันรักชาติ
7016 นาย ธนัช ใจแปง
7017 นาย อนุวัฒน์ รติเรืองรอง
7018 นางสาว ปริศนา แก้วค าลา
7019 นางสาว ปัทมรัฐ ปัทมธรรม
7020 นาย ณฐพรรณ บุรารักษ์
7021 ว่าท่ีร้อยตรี อรรถสิทธ์ิ ซ่ือสกุล
7022 นาย ธีรภัทร์ สาดี
7023 นาย ภูเมธ โอบนิธิกุลโรจน์
7024 นางสาว อัมพรรัตน์ เกิดขุ้ย
7025 นางสาว จิรภิญญา ทะปะละ
7026 นางสาว พัชรา ศรีสกุล
7027 นางสาว วิภาพร อินโองการ
7028 นางสาว ธนศร ชุมเพ็ชร
7029 นาง อาจรีย์ ศรีโรจน์
7030 นางสาว ธมลวรรณ เจริญศิลป์
7031 นางสาว ธันวา แจ่มรอด
7032 นางสาว กัญชลิกา อุทัยอ้ม
7033 นางสาว ทรรศนีย์ ทองธราพัชร์
7034 นางสาว ณัฐชญา แสนหลวงอินทร์

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ต ำแหน่งนักวิชำกำรยุติธรรม (กลุ่มจังหวัดท่ี ๗) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๑๖  กรกฎำคม 256๔
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7035 นางสาว ชนัญชิดา ม่วงศรี
7036 นาย สุภิชา จ าปาจ้อย
7037 นางสาว วนัชพร จุมพล
7038 นางสาว นุชรี หงษ์บุญเสริม
7039 นางสาว กานสุธากรณ์ ตุ้มทอง
7040 นาย ภาณุวัฒน์ ธิดา
7041 นาย จักรทิพย์ วัฒนพนิชญ์
7042 นาย ชนะศักด์ื อินชเง้อ
7043 นางสาว ปภัสรา รัตนศรีทอง
7044 นางสาว กนกรัตน์ ชาญวิชัย
7045 นางสาว ธาดารัตน์ แก้วโภคา
7046 นางสาว จิรัฐิกาญจน์ เต็งน้อย
7047 นาย สุวิจักขญ์ วายุภาพ
7048 นาย ธีระพงศ์ ระบอบ
7049 นางสาว ศศิกานต์ สร้อยมะโหสถ
7050 นางสาว ณัฐวรรณ อยู่พ่วง
7051 นาย ชรินทร์ เปล่ียมพลอย
7052 นาย สุรสิทธ์ิ ศิริวชิรโภคิน
7053 นางสาว กัญญาณัฐ แตงไทย
7054 นาย ธนารักษ์ วิลล์เมอร์
7055 นาย สุรศักด์ิ โฉมช่วย
7056 นางสาว ทิพาภัสสร์ สามล
7057 นางสาว ผกาวรรณ พรหมลัทธ์ิ
7058 นางสาว บุรัสกร ธรรมขันธ์
7059 นางสาว ม่ิงกมล อุดรศรี
7060 นางสาว สุกัญญา เทพอ านวย
7061 นาย บริวัฒน์ เกตุศรีบุรินท์
7062 นาย จิรภาส เนาว์สุข
7063 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรี พุ่มมาลี
7064 นาย ชญานนท์ คนตรง
7065 นาย สุรศักด์ิ แสงหิรัญ
7066 นางสาว นภัสสร พูลเพ่ิม
7067 นางสาว รัชนารถ อนันตกูล
7068 นาย อรรถษิณ สิงห์อินทร์
7069 นางสาว สาวิตรี ก้อนนาค
7070 นางสาว ภาณุมาศ ใจแสง
7071 นางสาว ประกายกานต์ บัวมีธูป
7072 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทา
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7073 นาย ปรีชา ม่ันชาวนา
7074 นางสาว วราภรณ์ จันทร์สี
7075 นางสาว ณัฏฐนันท์ สีหราช
7076 นางสาว ปิยณัฐ บุบพันธ์
7077 นางสาว กานดาวสี วรรณภักด์ิ
7078 นางสาว ยุพา ยะมะโน
7079 นางสาว ศิรภัสสร มารอด
7080 นาย วิวรรธน์ ขัติวงษ์
7081 นางสาว ฐิติมา พันธ์มาก
7082 นางสาว กัญญาณัฐ ข้อโนนแดง
7083 นางสาว อนงค์พร พรหมจันทร์
7084 นางสาว กตัญชลี รังษี
7085 นางสาว อินทุอร ธิชากรณ์
7086 นางสาว ศศิมา บางทัพ
7087 นางสาว ภัทรวดี เง่ือนจันทอง
7088 นาย พัลลภัช วัฒนไพบูลย์
7089 นางสาว เบญจมาศ รัตนพิบูลย์
7090 นาย ทวีวัฒน์ ทองน้อย
7091 นาย ตุลย์ ดิษฐเจริญ
7092 นาย ธีร์รัฐ มีสง่า
7093 นางสาว สิริลัดดา ประค า
7094 นาย อนุวัต เงินมณี
7095 นางสาว เกศรินทร์ วงศ์เครือ
7096 นางสาว พัชรี แจ่มแก้ว
7097 นาย ชนะชัย ไม้สนธ์ิ
7098 นาย ธีรศักด์ิ กันสุข
7099 นาย นทีกานต์ เพ็ชรดี
7100 นางสาว พุธสุดา ลาภศิริวัฒน์
7101 นางสาว เกศณี เสืออย่าง
7102 นาย ณฐวัตร พงษ์สาริกิจ
7103 นาย เอนก สร้อยศรี
7104 นางสาว วชิรญาณ์ วิรานันท์
7105 นางสาว ธนภร สอนน่ิม
7106 นาย ธีรเจต เทพอินทร์ทร
7107 นางสาว ณิชากร มีบึงพร้าว
7108 นางสาว พรรทิพา พิทักษ์พูลศิลป์
7109 นางสาว รุจาภัส พุ่มอยู่
7110 นางสาว วิลาวรรณ โฉมศรี
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7111 นางสาว ขนิษฐา เจริญสุข
7112 นาย ปิยวัช ท้ายรอด
7113 นาย นพพล พงษ์พานิช
7114 นางสาว สรีระวรรณ เพ็งย้ิม
7115 นางสาว ประภาวดี อู่ไทย
7116 นางสาว ภัทรานิษฐ์ กสิณบวรเดช
7117 นางสาว ทิวากร กฤชธนากร
7118 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีภา
7119 นางสาว รัชดาภรณ์ เจนสาริกิจ
7120 นางสาว ณัชชา คงกะพัน
7121 นางสาว นภัสภรณ์ จันต๊ะ
7122 นางสาว นุจรี ศรีโมรา
7123 นาย สุรชัย เช้ือวงษ์
7124 นางสาว กานต์มณี แสงฟู
7125 นางสาว นงนภัส คงประจักษ์
7126 นางสาว มนัสนัณท์ พันมุข
7127 นางสาว ปริชาติ คล้ายแจ่ม
7128 นางสาว น้ าผ้ึง ดอกไธสง
7129 นางสาว อาภาภรณ์ จันทวงค์
7130 นาง กัลยกร ขันเงินธัญวัฒน์
7131 นางสาว คนึงนิจ ชรัสเสถียร
7132 นางสาว กุลธรา สังข์อ่อน
7133 นางสาว อัญชลี เร่ิมพงษ์
7134 นาย ธีรภัทร การก่ิงไพร
7135 นาย ญาณภัทร ทองเอ่ียม
7136 นางสาว อรรัตน์ จันทร์ย้อย
7137 นาย เสกสัน บุตรศรีเกิด
7138 นางสาว วราพร เผ่าคนชม
7139 นาย พุฒิพงศ์ นุชเกิด
7140 นางสาว อินทิรา เร่ือศรีจันทร์
7141 นาย ธนาภัฐย์ สารีพันธานุกุล
7142 นางสาว รักษิณา พัดสาริกรรม
7143 นางสาว อังคณา จักรเพ็ชร
7144 นางสาว มุกดา บังอยู่
7145 นางสาว อุมารีย์ ซ่ือตรง
7146 นางสาว วัลลภา ศรีไพสนธ์ิ
7147 นาย ณัฐดนัย บุญฤทธ์ิ
7148 นางสาว ณริศรา กระจอนกล่ิน
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7149 นางสาว ประกายดาว วิเชียรแสน
7150 นางสาว ปวิตรา เรืองทรัพย์
7151 นางสาว กมลรัตน์ คล้ายบุรี
7152 นางสาว อุษา ภัทรน าโชค
7153 นาย ชิตะนนท์ บัวงามดี
7154 นางสาว ชนนิกานต์ ตลับทอง
7155 นางสาว ปภานัน ศรลัมพ์
7156 นางสาว ณัฐณิชา จันทร์จุลเจิม
7157 นางสาว อาภัสรา นาคหวัง
7158 นางสาว จิรัชยา พะโยม
7159 นางสาว เบญจพร ชมเชย
7160 นางสาว อภิรดี รอดทอง
7161 นางสาว วาริณี ภู่เกตุ
7162 นาย ชัยวัฒน์ เช้ือบุญมี
7163 นาย นคพล จงรักษ์
7164 นางสาว สุธานันท์ จุ้ยสวง
7165 นางสาว กัญญ์วรา สัลลวิทย์
7166 นาย วิชญวัฒน์ พาดี
7167 นาย ภักด์ิศิดิชฐ์ เสาแบน
7168 นาย เจริญ ข าอุปถัมภ์
7169 นางสาว ณิชชากานต์ บุตรดี
7170 นาย กิติพันธ์ุ จันทร์หม่อน
7171 นางสาว ศุภนิจ โตสุข
7172 นางสาว กันยาพร กฤตยาอภินันท์
7173 นางสาว สุพัตรา อินเล้ียง
7174 นางสาว ชมพูนุช พิมพิรัตน์
7175 นาย สุภัก ประสมวงค์
7176 นางสาว กรรณิกา ดีฉนวน
7177 นางสาว สุดาลักษณ์ แตงร่ม
7178 นางสาว ลภัสรดา บุรีรัตน์
7179 นาย รัฐพงศ์ คงมี
7180 นาย วิศรุต บุญรักษา
7181 นางสาว จิราทิพย์ ประเสริฐเทียน
7182 นาย ศุภเดช โกมลเสน



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
8001 นางสาว ณัฐวรรณ หนูด้วง
8002 นางสาว กาญจนา ชัยประพันธ์
8003 นางสาว นิยาวดี เสียมไหม
8004 นางสาว วิภารัตน์ วงศ์ขาว
8005 นางสาว ศิริรัตน์  เกล้ียงกลม
8006 นางสาว ฐิติพร เศวตศิลป์
8007 นาย สุริยะ พรหมเสนีย์
8008 นาย ชาญณรงค์ ชูเจริญ
8009 นางสาว ศุภวรรณ จุ้ยสุวรรณ
8010 นางสาว ณัฐติกา ไชยบุญ
8011 นางสาว ดารีน่า วะจิดี
8012 นาย ศิริชัย จ าปา
8013 นาย นิธิวัชร์ สุทธิพิศาลบุตร
8014 นางสาว วรินทร สะอาดแก้ว
8015 นางสาว จุฑามณี วิเชียรแก้ว
8016 นางสาว แพรวา ชาโนจุติ
8017 นาย วัชระ มานพ
8018 นางสาว ปรัชญวรรณ นกเกตุ
8019 นาย พิเชฐ ไพยศาสตร์
8020 นางสาว เพชรนภา บุญสิน
8021 นางสาว วรัญญา สาระพัสด์ุ
8022 นางสาว ปรียวรรณ รินเกล่ือน
8023 นางสาว นัทธมน เจริญรักษ์
8024 นางสาว วิชญาพร สุทธินุ้ย
8025 นางสาว อนุสรา ตันติพิศาลพงศ์
8026 นาย รุจน์ วรรณสมานกุล
8027 นาย ภาณุวัฒน์ พันธ์นิตย์
8028 นาย จีระพัฒน์ คล้ายฉิม
8029 นาย พันธวัฒน์ แก้วศรีนวล
8030 นาย ศิลาวัฒน์ ศรีพลอย
8031 นางสาว ขวัญชนก ฤทธิเดช
8032 นาย โชติกะ นุ่นทอง
8033 นางสาว บุปผา ปานแก้ว
8034 นางสาว นัฐรียา ต่อวงค์

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ต ำแหน่งนักวิชำกำรยุติธรรม (กลุ่มจังหวัดท่ี ๘) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี  ๑๖  กรกฎำคม 256๔
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8035 นาย จักรี สิทธิสุวรรณ
8036 นางสาว วรัชยา ดีพัฒชนะ
8037 นางสาว ชนิสตา ใจซ่ือดี
8038 นางสาว ปิยธิดา โชติสุต
8039 นางสาว ปนัฎฐา นพกร
8040 นางสาว ปุณณดา ช่วยสงค์
8041 นางสาว จิราพันธ์ ยงค์
8042 นางสาว จิรัฐฏิกา กุลศรี
8043 นางสาว ธนิสร อินทโน
8044 นางสาว วริศรา อินทร์ชู
8045 นางสาว ชญาดา ทองแท้
8046 นางสาว พรจันทร์ ขุนเพ็ชร์
8047 นางสาว ทิตยา ชูปัน
8048 นาย เกรียงไกร ชูโชติ
8049 นางสาว ญานิกา สุวรรณรัตน์
8050 นาย ธรรมรัตน์ กาญจนโสภาค
8051 นางสาว จิราวรรณ ศรีฟ้า
8052 นางสาว นิศากร ภาระกิจ
8053 นาย โจฮัน หลีเส็น
8054 นางสาว กัญญาภัค สุขด้วง
8055 นาย ธนกฤต จิตละเอียด
8056 นาย ธีรศักด์ิ ศรีนาค
8057 นาย อรรถพร รอดนิตย์
8058 นาย สถาพร จันทฤทธ์ิ
8059 นางสาว จันทร์ธิญา จตุทอง
8060 นางสาว ฉนัดดา ชูสมบัติ
8061 นางสาว กฤติยาณี บัวทอง
8062 นางสาว สิริยาภรณ์ อินทสระ
8063 นาย ฉัตรชัย สังขารา
8064 นางสาว ปนัชดา นามวงศ์
8065 นางสาว สุรีย์มาศ โรจน์ณรงค์
8066 นางสาว วรัญชญา จันทร์ศรี
8067 นาย สันติสุข คงปล้อง
8068 นาย พิพัฒน์พงศ์ รักกะเปา
8069 นางสาว นิภาวรรณ ขาวสังข์
8070 นางสาว อรอนงค์ นาคจินดา
8071 นาย เทพทัต ทับทอง
8072 นางสาว กนกวลี บุญไกร
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8073 นางสาว พลอยไพลิน ด าดี
8074 นางสาว นิสากร ขนานเภา
8075 นางสาว เจนจิรา ภาคยาสิทธ์ิ
8076 นาย ศิวกร อรุจิตต์
8077 นางสาว ปิยะตา เด่นดวง
8078 นางสาว จุฑามาส รอดจันทร์
8079 นางสาว เสาวนีย์ ศรีรัตน์
8080 นางสาว รัชดาภรณ์ จรจาก
8081 นางสาว กาญจนี ภักดีอักษร
8082 นางสาว สุธาทิพย์ คงเกษตร
8083 นางสาว สกาวรัตน์ อานุภาพ
8084 นางสาว อณิศา ทองจันทร์
8085 นางสาว สิรภัทร ปานแก้ว
8086 นางสาว สุชาดา เพชรชู
8087 นางสาว ภิญญฎา ใจห้าว
8088 นางสาว พรวลัย ด้วนเฝือ
8089 นางสาว ธิดารัตน์ จินกระวี
8090 นาย ภาณุวิชญ์ นาคแป้น
8091 นางสาว พิชญาภา รักษ์วงศ์
8092 นางสาว ปรียนิตย์ ณ ถลาง
8093 นาย ธนเสฏฐ์ ธนภูริพรรธน์
8094 นางสาว ภัทรวี ทองแพ
8095 นางสาว ภัณฑิรา ชูเมือง
8096 นางสาว ณัฎฐธิดา เรืองศิริ
8097 นาย ธนวัฒน์ สิงโหพล
8098 นาย ชนน์ชนก คงช่วย
8099 นางสาว จิรพัชร ชนะสัตย์
8100 นางสาว สุธัญยาณี มณีรัตน์
8101 นางสาว รุจรดา ชายเล้ียง
8102 นางสาว ต้องตา ช่วยชูวงศ์
8103 นางสาว ดาวประกาย กองกุล
8104 นางสาว บาจรีย์ เก้ือกูล
8105 นาย ธนกฤต พรธรรมฉัตร
8106 นาย เอกชัย จันทร์ทอง
8107 นาย จิรวัฒน์ กรรมแต่ง
8108 นาย ปวเรศ มาใหม่
8109 นางสาว นาถติกา ถนนทอง
8110 นางสาว นัฐริกา เรืองจันทร์
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8111 นางสาว เ้สาวรส ภักดีบุรี
8112 นาย จิตติทัน ชีล่ัน
8113 นางสาว ณัฐณิชา ดวงขจี
8114 นาง รัชกุล เจริญรูป
8115 นางสาว กาญจนา ช่วยแท่น
8116 นางสาว ชุติมันต์ วรรณวาส
8117 นางสาว ลักษมณ ฤทธิพรพันธ์
8118 นางสาว ฐิติรัตน์ ช่างทอง
8119 นางสาว ไอลดา นาวงค์
8120 นางสาว จรรยพร เสือดาว
8121 นาย พรรณ์เทพ ปานวิเชียร
8122 นาย เอกชัย ช่วยเอ้ือ
8123 นาย วิษณุ ใจหาญ
8124 นาย จิรยุทธ บุญนา
8125 นางสาว ณิชกานต์ ขุนอาวุธ
8126 นางสาว เบญจมาภรณ์ นรสิงห์
8127 นางสาว ปริณดา สุทธิรักษ์
8128 นาย จักรกฤษ พันธ์แดง
8129 นางสาว ธมลวรรณ เดชเหมือน
8130 นาย สุริยพงศ์ เช่ืองช้าง
8131 นาย ปฐวี ยูงทอง
8132 นาย ณัฐพงษ์ ปลอดโปร่ง
8133 นาย พสธร ยอดเหมือน
8134 นางสาว อุบลวรรณ ไชยเรนทร์
8135 นางสาว พรรณวดี เพ็ชรเครือ
8136 นางสาว จารุวรรณ จรจาก
8137 นางสาว ศิริลักษณ์ กล่อมเกล้ียง
8138 นางสาว อรวี คงเลิศ
8139 นาย นพรัตน์ อุดมสกุล
8140 นาย โชคชัย ฉิมวัย
8141 นาย วีรพงศ์ ภูชงค์
8142 นางสาว มัฏฐา สุทธยาคม
8143 นางสาว อาภาศิริ นาคแก้ว
8144 นางสาว ชาลิสา เสนพงศ์
8145 นาย ณัฐพงศ์ เพชรสุวรรณ
8146 นางสาว ศศิธร อภัยพันธ์
8147 นาย สิรวิชญ์ มากก้ิม
8148 นาย ธนรรณพ เเก้วพิชัย
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8149 นางสาว อัจฉรา เสือแก้ว
8150 นางสาว สิริวิมล เมืองช่วย
8151 นาย ธีรชัย ทองย่น
8152 นางสาว ปรีณาภา เฟ่ืองอารมย์
8153 นางสาว เกศรินทร์ แก้วสร้อย
8154 นางสาว ปฐภรณ์ เชาว์แก้ว
8155 นาย ณัฐพงศ์ เลขข า
8156 นาย จิรายุ พูลเกิด
8157 นางสาว ศุภภวดี มัธยันต์
8158 นางสาว สิริลักขณ์ เป้ากลางไพร
8159 นาย นฤเบศ ทิมเดช
8160 นางสาว วรินทร เกตุกุล
8161 นางสาว ทิพาพรรณ ด าเกาะ
8162 นางสาว สวลี ช่วยรอด
8163 นาย อนุชา สุขพิทักษ์
8164 นางสาว วรัญญา ขุนสุทน
8165 นางสาว จารีรัตน์ หนูแก้ว
8166 นาย สิวณัฐพงษ์ พรหมนุช
8167 นาย นัฐพงษ์ อินทรสาร
8168 นางสาว ภาสินี จงกลพืช
8169 นาย วรปรัชญ์ เรืองฤทธ์ิ
8170 นาย จิรวัฒน์ สุภาไชยกิจ
8171 นางสาว ณัฐนรี นิลละออ
8172 นางสาว สุรางคนา พงศ์กระทุง
8173 นาย สุรชาติ ทองปาน
8174 นางสาว แพรวพรรณราย ศรีอ่อน
8175 นางสาว ปริชมน เจริญสุข
8176 ว่าท่ีร้อยตรี ฉัตรชัย เพชรหอม
8177 นางสาว อารุณีย์ ธนาวุฒิ
8178 นาง กนิษฐา เจษฎาพงศ์
8179 นางสาว กัญนิกา ยศกิจ
8180 นาย ศราวิน ฤทธิโสม
8181 นางสาว พัชราภรณ์ พุ่มเอ่ียม
8182 นางสาว สิริกีรติ ชาญสูงเนิน
8183 นาย สุภัคพงศ์ พรหมเอียด
8184 นางสาว ศุทธินี เฮสต้ี
8185 นางสาว กัลยาณี ศรีจันทร์
8186 นางสาว วิกาวี รัตนอรุณ
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8187 นางสาว นภัสวรรณ ลิลา
8188 นางสาว พรนับพัน ภมรสูตร
8189 นางสาว แคทธลียา บุญอภิวัฒน์กุล
8190 นาย นรรถพงค์ บุญนิธิ
8191 นางสาว สมปรารถนา ศรีไสล
8192 นางสาว ธิดารัตน์ อนันตเสรีวิทยา
8193 นางสาว ศิรประภา แสนเสนาะ
8194 นาย นัฐวุฒิ ดีบุกกรรม
8195 นางสาว หัทยา อินทร์จันทร์
8196 นางสาว นิธิศา แกล้วเขตการ
8197 นาย อุกฤษฏ์ เมฆแก้ว
8198 นางสาว สุภาวรรณ นาคบ ารุง
8199 นางสาว กานติมา โกศล
8200 นางสาว ชลธิชา ชูขันธ์
8201 นาย นวพล ช่วยเชียร
8202 นางสาว พรศิริ นิชานนท์
8203 นางสาว ณัฐกานต์ สงสัย
8204 นางสาว ภรณ์วิรินทร์ โพธ์ิบ ารุง
8205 นางสาว พุทธิดา ชัยรัตน์
8206 นางสาว อนิญชิตา อุเทนสุต
8207 นางสาว นุดาภา สุวรรณรัตน์
8208 นาย พิเชฐพงศ์ ขวัญทิพย์
8209 นาย พรพิทักษ์ ขุนชุม
8210 นาย ณัฐพล นาภรณ์
8211 นาย กิตติธัช เมืองแดง
8212 นางสาว ศิริพร คงจันทร์
8213 นางสาว ฐานียา สมภักดี
8214 นางสาว นภสร เดชารัตน์
8215 นาย จักรพงศ์ ราษฎร
8216 นางสาว จุฑามาศ ทิพย์ณรงค์
8217 นาย อัศนัย รัตนบุรี
8218 นางสาว ฐิติรัตน์ เจริญศิลป์
8219 นาย คมเดช อินทรวารี
8220 นาย ธีรณัฏฐ์ ขาวนวล
8221 นางสาว ศศิภาวรรณ หิรัญเรือง
8222 นาย วิชญ์ แสวงวิทย์
8223 นาย กิตติศักด์ิ ทองสมบัติ
8224 นางสาว พิมพ์วิภา ชูสุวรรณ
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8225 นางสาว ผกามาศ จีนหีต
8226 นางสาว อารียา พงศ์ย่ีหล้า
8227 นางสาว กฤติยาพร นาคทุ่งเตา
8228 นางสาว นภัสรา ชัยนาคิน
8229 นางสาว ฐิติญาภรณ์ ด้วงมี
8230 นางสาว เรวดี สังข์แก้ว
8231 นางสาว ณัฐนรี ศรีเจริญ
8232 นางสาว สาลินี ขุนวิสูตร
8233 นางสาว ธิดารัตน์ บุญช่วย
8234 นางสาว จันจิรา ชูทอง
8235 นางสาว ณฐมน สาริปา
8236 นางสาว ศศิโสม ภควานนท์
8237 นางสาว พิรุณเรือง สาริปา
8238 นางสาว ลัดดาวัลย์ อุ๋ย
8239 นางสาว วิชุดา ชมช่ืน
8240 นางสาว กมลรัตน์ แก้วสายฟ้า
8241 นาย อลงกรณ์ กิตติพนังกุล
8242 นางสาว อรวรรณ วาเย็ง
8243 นาย ฐาปกรณ์ จันทร์ส าเร็จ
8244 นางสาว อัจฉริยา ทิพย์หมัด
8245 นางสาว อริสรา เก้ือประจง
8246 นาย พูมภพ เอกทัฬห์
8247 นางสาว วินัทศรา จันทร์ชู
8248 นางสาว สุนิตา ทิพย์สุราษฎร์
8249 นางสาว ธิดารัตน์ ช านาญกิจ
8250 นางสาว อริสรา รัตนพันธ์
8251 นางสาว วาสิณี โพธ์ิเพชร
8252 นางสาว ลภัทรดา พูลแก้ว
8253 นาย พิสิฐ เผือกเสวก
8254 นาย ปรวรรษ ศรีเทพ
8255 นางสาว จิราพัชร รักศีล
8256 นาง ธัญวรัตน์ วุ่นสน
8257 นางสาว เกสราภรณ์ จันทร์ศร
8258 นาย ยุทธนา ยานพะโยม
8259 นางสาว นารีรัตน์ ทองนา
8260 นางสาว ปิยะธิดา ฉ่ าอ านวย
8261 นางสาว วรัมพร เกตุแสง
8262 นาย ทรงพล สาระพิจิตร
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8263 นาย ชุติพัฒน์ เหมือนหนู
8264 นางสาว นัฐิณีย์ แสงสง
8265 นางสาว รวิสรา บาลแย้ม
8266 นางสาว ลลิตา หนูโท
8267 นางสาว สุธิมา ซ้ายหุย
8268 นาย ปิยพันธ์ ขาวทอง
8269 นางสาว จันทร์นภา ผอมถึง
8270 นาย คุณตระการ แก้วหนู
8271 นางสาว นันผกา อุดรศักด์ิ
8272 นางสาว ณัฐธิมา ชูเสือหึง
8273 นางสาว ธัญสินี โรมินทร์
8274 นางสาว สุวนันท์ อนันทขาล
8275 ว่าท่ี ร.ต.หญิง เสาวนีย์ แก้วกับเพชร
8276 นางสาว แก้วสวรรค์ ผิวงาม
8277 นางสาว อัษฎาง วัฒนาวงศ์ศิริ
8278 นาย นันทวัฒน์ สุขปาน
8279 นางสาว พนัชกร คงสุวรรณ
8280 นางสาว สิโอภาส ล่องพรหม
8281 นางสาว วิลาสินี จินโต
8282 นางสาว อสมา ปานด า
8283 นางสาว สุภาวดี ทวีสุข
8284 นางสาว พรรณาภา เทพพิพิธ
8285 นาย สุขมีชัย รักการ
8286 นาย สิห์ วรรษาวุธ
8287 นาย ณัฐ กุลพัฒนโสภณ
8288 นางสาว สิราวรรณ ผิวเหมาะ
8289 นางสาว สายหมอก ทองสมัคร
8290 นางสาว ณภรชนก โพธ์ิโพ้น
8291 นางสาว ชนิดา รัตนนิมิตร
8292 นางสาว ศรัณย์พัทธ์ นาคนิมิตร
8293 นาย พีรพล แซ่ช้ัน
8294 นางสาว ณัฐสิมา สวัสดิโกมล
8295 นางสาว กนกวรรณ ส่งบุญแก้ว
8296 นางสาว รุ่งรัตน์ สอนประสม
8297 นางสาว สุกัญญา ช่วยนคร
8298 นาย ภูริวัฒน์ จิระพงษธร
8299 นางสาว อทิตยา สังข์มี
8300 นาย อธิวัฒน์ ตันติลาสน์
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8301 ว่าท่ีร.ต. พัฒนศักด์ิ ไม้ทิพย์
8302 นาย นพดล ชูทอง
8303 นาย พุฒิพงศ์ ผลส่ง
8304 นางสาว กมลชนก ผลส่ง
8305 นาย กรินทร์ ซังปาน
8306 นาง ธนมล สินภิบาล
8307 นางสาว สุธัญญา คงปาน
8308 นางสาว นมลวรรณ ไกรปราบ
8309 นางสาว ฐิติมา ดิษฐาน
8310 นางสาว สุภัคสร ศิริสวัสด์ิ
8311 นางสาว เมธกา บัวชุม
8312 นางสาว สายทิพย์ ปานเกิด
8313 นางสาว สุนิสา สร้อยหอม
8314 นางสาว ปิยวรรณ งามข า
8315 นางสาว กนกวรรณ มีแสง
8316 นางสาว ดุสดี จันทร์ทอง
8317 นางสาว ปริษา กุลเมฆา
8318 นาย กิตติศักด์ิ สุขเกษม
8319 นาย สุริยพงศ์ ทองทิพย์
8320 นาย อิษฎา จินุกูล
8321 นางสาว อัฉราวรรณ บุญศรี
8322 นางสาว อรญาณี ทิวแพ
8323 นางสาว เสาวนีย์ เกล้ียงกลม
8324 นางสาว สุทธิดา สุวรรณมณี
8325 นางสาว วนัชพร แก้วมณี
8326 นางสาว ปัณฑารีย์ สมนาม
8327 นางสาว คันฉาย วงษ์สุวรรณ



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
9001 นางสาว ฌิราวรรณ ภูเมศร์
9002 นาย พิชัยวุฒิ แสงสง
9003 นางสาว ตัซณีม ตะลี
9004 นางสาว ชนิสรา รักษ์น่ิม
9005 นางสาว กัญญารัตน์ เดวิลลา
9006 นาย อติพงษ์ มีสุขศรี
9007 นางสาว กฤษติกา พุ่มสุวรรณ
9008 นางสาว อัจฉรา แซ่เจีย
9009 นาย นันทนัช คงเพ็ชร
9010 นาย อิควาน มาหะ
9011 นางสาว เกสรา สุขสีแก้ว
9012 นางสาว จุฑามาศ จุฬากาญจน์
9013 นางสาว ปภาวี สุวรรณรัตน์
9014 นางสาว อาภาภรณ์ สันตะพันธ์ุ
9015 นางสาว ฝ้าย ล้อมเล็ก
9016 นางสาว นูรลัยลา สาและ
9017 นางสาว ณัฐาวดี ฉันทกูล
9018 นางสาว ธัญญา ภัยวงศ์
9019 นางสาว วานิซ่า มุหมีน
9020 นางสาว ก่ิงกาญจน์ หนูแป้น
9021 นางสาว นันทิชา ถนอมทรัพย์สิน
9022 นางสาว ฎิณา ไพรพฤกษ์
9023 นางสาว พิชญ์สินี ใหม่คง
9024 นางสาว ณัฐณิชา เข้าะหมาน
9025 นางสาว กนกวรรณ แก้วฉิมพลี
9026 นางสาว ลาภกิจ จิโรภาส
9027 นางสาว ภัชลดา ตัณฑปนัตถากร
9028 นางสาว ปิยธิดา ยอดจิตต์
9029 นางสาว นิศารัตน์ เซ่งเส้ง
9030 นาง สุธิดา จันทร์แก้ว
9031 นางสาว ยุวดา ทองหลิม
9032 นางสาว ปิยธิดา พรสยม
9033 นางสาว พัสตราภรณ์ มาเอียด
9034 นางสาว กษิมาภรณ์ เช่ียวชลัญญกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ต ำแหน่งนักวิชำกำรยุติธรรม (กลุ่มจังหวัดท่ี ๙) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี  ๑๖  กรกฎำคม 256๔
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9035 นาย ไกรวิชญ์ บูรณะวงค์
9036 นางสาว เกศรินทร์ ทองเอียด
9037 นางสาว สุวรา อินนุ่น
9038 นางสาว ศกุนิชญ์ แซ่จ้ิว
9039 นางสาว ณัฏฐวิภา จิตปัทมา
9040 นางสาว มาติน่า ปูตีล่า
9041 นางสาว อรวรรณ ยีหวังกอง
9042 นางสาว พิชชาภา ลีสุธรรมกุล
9043 นาย อาทิตย์ ใจสมุทร
9044 นาย พริษฐ์ รัตนะ
9045 นางสาว ชมพูนุช สุวรรณการณ์
9046 นางสาว รัญชนา มโนสถาพร
9047 นางสาว รามาวดี ป้ันทอง
9048 นางสาว จินดารัตน์ ขุนชิต
9049 นางสาว ณัฐวรา เทพศรี
9050 นางสาว สุทธิดา เจะมะ
9051 นางสาว สุภาวดี จันทรปาน
9052 นางสาว วาสนา จันทร์สุวรรณโณ
9053 นางสาว รัชนี เกศเก้า
9054 นางสาว มารีนา ดาหะแมง
9055 นาย พงศ์พลิน นงค์โพธ์ิ
9056 นางสาว ทักษิญา สุวรรณชาตรี
9057 นางสาว เสาวลักษณ์ ชุมภูทอง
9058 นางสาว อรุณรุ่ง หนูชัย
9059 นาย กนกพล อินทมะโน
9060 นาย กอดิส เจ๊ะแว
9061 นาย อับดุลเลาะ สะแมโน
9062 นาย ณัฐพสิษฐ์ อาจวิชัย
9063 นางสาว ธัญวรัตน์ วิบูลย์พันธ์ุ
9064 นางสาว ธัญลักษณ์ พรมสุวรรณ์
9065 นางสาว วิไลลักษณ์ อินทพัด
9066 นางสาว สุธาศิณี ศรีรอด
9067 นางสาว นฤมล ทองมา
9068 นางสาว กูฮานานี แว
9069 นาย จีรภัทร ไกรแก้ว
9070 นางสาว ธนพร รอดชู
9071 นาย ปฏิภาณ แซ่ล่ิม
9072 นางสาว สุพิชญา มูสิกะศิริ
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9073 นาย ธีรพร สายเสมา
9074 นางสาว ไซมะ บินแวยูโซะ
9075 นางสาว ฉัตรทิพย์ พันธ์ุทอง
9076 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง มณธิยา หมัดอหลี
9077 นางสาว รัตนา บุญศิริ
9078 นางสาว วิไลวรรณ หมันเส็น
9079 นางสาว ชนัญญา จันทอง
9080 นางสาว กนกวรรณ หนูเเก้ว
9081 นางสาว เปรมฤดี ภูขุนทด
9082 นาย สมพร วิสะมิตนันต์
9083 นางสาว สายธาร เตชะพัฒนา
9084 นางสาว อุษา สุวรรณกมลาศ
9085 นางสาว ธนิดา เสนาจิตต์
9086 นางสาว ชนัชชิญา หัตถประดิษฐ์
9087 นางสาว เนตรนภิส อินทร์ตรา
9088 นาย นันทศิริ ศิริอนันต์
9089 นางสาว อารียา หว่าหล า
9090 นางสาว จิรวรรณ พันทรกิจ
9091 นางสาว ภัทราวดี พะสริ
9092 นางสาว อัจฉราพรรณ เก้ือวงค์
9093 นาย เกียรติศักด์ิ บุญรักษ์
9094 นางสาว ทัณฑิมา ย้ิมละมัย
9095 นางสาว ซูไรยา ฮาแว
9096 นางสาว ชุติมา แช่มช้อย
9097 นาย ณัฐชนันค์ ทองเหมือน
9098 นางสาว นนทกร ร าออ
9099 นางสาว ไมมูน อินตัน
9100 นาย ไฟซอน บิลละเต๊ะ
9101 นาย ฟามีน แขวงบู
9102 นางสาว ผกามาศ แซ่จู
9103 นางสาว นุชนาท อินทสระ
9104 นางสาว ซาร่าห์ เบญจตระกูล
9105 นางสาว นูรเดียนา เจะมะ
9106 นาย มัรวาน ดือระซอ
9107 นาย สมพร เส้ียนก้ี
9108 นางสาว พสชนัน บุญยัง
9109 นางสาว ปาราวตี กาเจ
9110 นางสาว ซากีนา เจะปอ
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9111 นางสาว เพ็ญพิชชา ประเทพ
9112 นางสาว ณัฐชญา แก้วมณี
9113 นางสาว ณัฐนรี แก้วมณี
9114 นาย พันเลิศ สุวรรณรัตน์
9115 นางสาว พรรณภัทร หะรัตพันธ์
9116 นาย มุฮัมมัดนาศิรุดดีน สาหวี
9117 นางสาว มาเรียม เจะโซะ
9118 นางสาว พรรณธิกา ว่ิงสุข
9119 นางสาว ศิริรัตน์ ม่ังค่ัง
9120 นางสาว พัชราภรณ์ ม๊ะดาฮู
9121 นางสาว ฟารีซัน ยายอ
9122 นางสาว ชุติมณฑน์ ผอมนุ้ย
9123 นางสาว วนิดา นนทะวัฒน์
9124 นางสาว นูรอัยนี สะมะแอ
9125 นางสาว ชนกานต์ ศรีสวัสด์ิ
9126 นางสาว เกษณี ปลิดดอก
9127 นาย อัมรอน วายีเกา
9128 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีสุข
9129 นางสาว รีทิส ยูโซะ
9130 นาย นิพิฐพนธ์ ศรีอาราม
9131 นางสาว ธัญญาลักษณ์ จินดาวุฒิพันธ์
9132 นางสาว อ้อมจิตต์ สุขละ
9133 นางสาว ดวงดาว บัวแก้ว
9134 นางสาว ดวงเดือน บัวเเก้ว
9135 นางสาว ซูไวบะฮ์ ยามา
9136 นาย สรวิศ โอทอง
9137 นางสาว มนต์นภา อนันต์
9138 นาย อาลียัส เลาะราแม
9139 นาย วันซุลกิฟลี แวปา
9140 นางสาว กิตติวรรณ เจริญพงศ์
9141 นางสาว สิริลักษณ์ สมบูรณ์แก้ว
9142 นางสาว ปาจรีย์ รัตนพงศ์
9143 นางสาว วิรนุช ศรีนวลขาว
9144 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อารียา วงศ์สุวรรณ
9145 นางสาว วนัชพร แสดงมณี
9146 นางสาว ณัฐวรรณ อ่อนหวาน
9147 นางสาว ณิชารีย์ จิเหม
9148 นางสาว จุฑาภรณ์ แดงพลับ
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9149 นางสาว กนกวรรณ กวดขัน
9150 นางสาว ประภัสรา สุดเพียร
9151 นางสาว พรณภัทร สิงห์หนู
9152 นางสาว ยศวดี ชูสว่าง
9153 นางสาว สรวรรณ โปจีน
9154 นางสาว สุวรรณา หวังกะจิ
9155 นาย วันพืช มาหะมุ
9156 นางสาว นัสรีน ดิษฐาภินันท์
9157 นางสาว ปัณฐิตา อินแก้ว
9158 นางสาว ลักษิกา สนธิกุล
9159 นาย ยาลาลูดิง ยีตูวา
9160 นางสาว กฤษณา เกล้ียงแก้ว
9161 นางสาว จิรัชยา ปฐมเพขร
9162 นาย สมพร ณ นคร
9163 นางสาว ปาริฉัตร ทิวไทรสาน
9164 นางสาว ณิชกานต์ ส าเภาพล
9165 นาย ตะวัน หมาดท้ิง
9166 นาย รุสลัน บูชิ
9167 นางสาว ลีน่า และตี
9168 นางสาว ณัฏฐ์ชนินท์ สาหวี
9169 นางสาว อัสมาอ์ุ ธรรมรักษา
9170 นางสาว ชุติมา บัวลาแก้ว
9171 นางสาว ธัญสินี แลดูข า
9172 นางสาว ธันยนันท์ ฉุดฉัตรแก้ว
9173 นางสาว รุสละห์ แวอาลี
9174 นาย วรโชติ สังขรัตน์
9175 นาย อายุ บือแน
9176 นางสาว ชูวดี ทองเสนอ
9177 นาย สิรธีร์ ศรีพรหม
9178 นางสาว จินดาพร นันทวรากร
9179 นางสาว ณริศศรณ์ โชติปิตินันท์
9180 นางสาว กูโซเฟีย อีแต
9181 นางสาว นูรีนา ดือราแม
9182 นางสาว โสภิดา พูลสวัสด์ิ
9183 นางสาว ภคมน ไชยช่วย
9184 นางสาว สุพรรษา ค ามูลเอ้ย
9185 นางสาว อนัตตา หมะหมุ
9186 นาย วทัญญุต เพ็งนุ่น
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9187 นาย อรรถนนท์ ขุนราช
9188 นางสาว อาภาภรณ์ วงศ์วรชาติ
9189 นางสาว สุดาพร อิสโม
9190 นางสาว ศุภาพิชญ์ ชุมทอง
9191 นางสาว โสมธิตา สุนมา
9192 นางสาว สุดา ชิตวัน
9193 นางสาว สวิสตา เขียวแต้ม
9194 นางสาว ชนาภรณ์ ละออกอ
9195 นางสาว จารุดา ดินนุ้ย
9196 นางสาว จินตนา แดงสุวรรณ
9197 นางสาว วราภรณ์ ศรีของไทย
9198 นางสาว แวนูรีดา แวยูโซะ
9199 นางสาว พิลาศลักษณ์ เพ็ชรพันธ์
9200 นางสาว พิชญา ทองอุไร
9201 นางสาว วรรณุษา บุญชูด า
9202 นางสาว วัชรินทร์ยา จันทอง
9203 นางสาว มัฌฌิมา รักภักดี
9204 นาย ฮัสซัน มาลาวัยจันทร์
9205 นาย วังง์ดีนย์ ดาหะตอ
9206 นางสาว รัตนา แก้วกุนนิล
9207 นางสาว จุไรรัตน์ สงขาว
9208 นางสาว ณัฏฐธิดา เหมทานนท์
9209 นางสาว ภวิษย์พร แสงสุวรรณ
9210 นาย นนท์ธนา สิงขโรทัย
9211 นางสาว โยธิตา สามะอาลี
9212 นางสาว ซูไฮลา อาบู
9213 นางสาว กนกวรรณ เจริญศรี
9214 นางสาว วรันฐิตา ภัยภาค
9215 นางสาว จีระภา แก่นบุญ
9216 นางสาว ยามีละ เจ๊ะมะ
9217 นางสาว รอกีเยาะ ดือราแม
9218 นางสาว กาญติมา พลาอาด
9219 นาย พิทักษ์พงศ์ เรืองพุธ
9220 นางสาว ภัคจิรา หวังชูแก้ว
9221 นางสาว สุวรรณา โปจีน
9222 นางสาว ชนม์นิภา พรอนันต์
9223 นาย อนุวัต ดอแนเล๊าะ
9224 นางสาว นูรมี บากา
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9225 นางสาว นัสรีน แยการีซง
9226 นางสาว ธัญจิรา บุญช่วย
9227 นางสาว ดารารัตน์ รัตนโชเต
9228 นาย มูฮัมมัดซูเปียน สะอะ
9229 นางสาว ธนิดา วงศ์ชนะ
9230 นางสาว มุขธิดา เมฆทอง
9231 นางสาว ลาตีป๊ะ หมัดเลขา
9232 นางสาว ปาลิฏา ศิริเสถียร
9233 นางสาว สุธินันท์ สงสังข์
9234 นาย พีระพล พงศ์อักษร
9235 นางสาว พิมพ์ภรณ์ เกษมพิพัฒน์
9236 นางสาว ไอซ๊ะ ลีม๊ะ
9237 นางสาว วิลาสินี ยกทอง
9238 นางสาว วลัยลักษณ์ ย่ิงล้ า
9239 นางสาว มลศิริ จันทร์อินทร์
9240 นาง วาสนา บุญศรีลาภ
9241 นางสาว วิศณี ซาลัง
9242 นาย ยุทธชัย ด้วงสวัสด์ิ
9243 นาย ศรัณย์ภัทร สอต้ัง
9244 นางสาว ศศิธร ขันนา
9245 นางสาว จุฑามาศ พูนเพ่ิม
9246 นางสาว เจนจิรา คงสี เจนจิรา คงสี
9247 นาย ชารีฟ วัชรกุลภิญโญ
9248 นาย ธัญวริศร์ รสจันทน์
9249 นาย ณัฐวุฒิ ไบขะหรี
9250 นาย อารักษ์ พูลศักด์ิ
9251 นางสาว อมิตา ขาวสุด
9252 นางสาว รัญชิดา บุญพันธ์
9253 นางสาว ณัฐนรี ชะนะชัย
9254 นางสาว นรีกานต์ เพ็ชรแก้ว
9255 นาย สิงหนาท ไชยงาม
9256 นางสาว ฐิตารีย์ เจตนา
9257 นางสาว สโรชา เอกนพคุณ
9258 นางสาว ตัสนีม บือราเฮง
9259 นางสาว ณัฐธิดา นิลรัตน์
9260 นางสาว สุขุมาลย์ คะเซ็นเช้ือ
9261 นางสาว ณภลดา กลับจันทร์
9262 นางสาว ธีรภา ภควัตชัย
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9263 นางสาว ชลธิชา ชูทอง
9264 นาย ซอฟวาน เจ๊ะเม๊าะ
9265 นางสาว ยูวัยรียะห์ เด็งโด
9266 นางสาว ฟาซีย๊ะ แวดาโอะ
9267 นางสาว กันตินันท์ อังคะนาวิน
9268 นาย ภานุวัฒน์ หนูรอด
9269 นางสาว ณัฐนันท์ บัวแก้ว
9270 นาย รัตนพงษ์ ลาภอุดมกิจ
9271 นาย กรศักด์ิ บุญล้อม
9272 นางสาว กรณิศ จันทร์ต้น
9273 นางสาว ณิชกานต์ สุวรรณจันทร์
9274 นางสาว ปาลิตา รัตนนิมิตร
9275 นาย กันต์ธร ช่วยภักดี
9276 นาย ธราดล เต้นปักษี
9277 นางสาว กาญจนา ทองพลัด
9278 นางสาว รัชตวรรณ ศิริเสถียร
9279 นางสาว ณธษา บัวหมุน
9280 นางสาว รวิปรียา สารใจ
9281 นาย เกียรติพงศ์ เพ็ชรเเก้ว
9282 นางสาว สุนันทา แก้วสองสี
9283 นาย มะนาเซ สาเร๊ะ
9284 นางสาว อรวรรณ แก้วสีด า
9285 นาย วชิรวิทย์ แกล้วทนง
9286 ว่าท่ี ร.ต.หญิง อารียา หวันชิตนาย
9287 นางสาว อรัญญิกา มันเละ
9288 นางสาว นูรไอนี โตะนา
9289 นางสาว ศศิภา ชูช่ืน
9290 นางสาว จุฑามณี มีฤทธ์ิ
9291 นางสาว ปาณิสรา เชาว์พ้อง
9292 นางสาว ณัฏฐกมล จันผลช่วง
9293 นางสาว กุลภาภร ยอดรัตน์
9294 นาย ฮีซัม มะเด็ง
9295 นาย ณัฐพงศ์ สุวรรณชาตรี
9296 นางสาว อาริษา ศิริรัตน์
9297 นางสาว นูรอมา ดอเลาะ
9298 นางสาว วรรษมน หนูประดิษฐ์
9299 นาย กิตติ เพ็ชรหนู
9300 นางสาว สุกัญญา อุปรามาณะ
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9301 นาย อนุพงษ์ หล้าปวงค า
9302 นาย สิทธ์ิทัศน์ ศรีวะปะ
9303 นาย กฤตวัตร์ ด าเกาะ
9304 นางสาว นริศรา หมัดอาดัม
9305 นางสาว เนต์ิ อัศวดารากร
9306 นาย อภิชาติ แก้วสว่าง
9307 นาย ทรงวุฒิ มณีวงศ์
9308 นางสาว พัชณิฎา ชุมแก้ว
9309 นางสาว แพรววนิต แก้วเมือง
9310 นางสาว เวย์ธิฌา ขุนทองจันทร์
9311 นางสาว กมลลักษณ์ หนูทอง
9312 นางสาว ขวัญใจ บุญแสร์
9313 นางสาว ศิริรัตน์ ช่ืนพิบูล
9314 นาย อิบรอฮิม มะแซ




