
เลขที่สมัคร ชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา
60-001 นางสาวเนาวรัตน์ ราชกิจ ม.6
60-002 นางสาวปัทมาสน์ ก้อนสุวรรณ์ ป.ตรี
60-003 นางสาวธัญญรัตน์ คงนิ่ม ป.ตรี
60-004 นางสาวพิมพ์ลดา กิจพิริยนันท์ ม.6
60-005 นางสาวอาภาพร พ่วงจาด ป.ตรี
60-006 นางสาวอาทิตยา เพชรรัตน์ ปวส.
60-007 นางสาวกุลนิภา หาญบุญศรี ปวช.
60-008 นางสาวธนพร เพ็ญฉาย ปวส.
60-009 นายเฉลิมชัย โพธิ์ บุญ ปวช.
60-010 นางสาวชุติมา สว่างศรี ป.ตรี
60-011 นางสาวมยุรี ชาลีกร ป.ตรี
60-012 นางสาวณัฐพัชร์ จารุกมลเศรษฐ์ ม.6
60-013 นางวารุณี เสรีรัฐ ป.ตรี
60-014 นางสาวปรียภัสสร์ โพธิดก ม.6
60-015 นางสาวนิตยา ศรีสมบัติวัฒนา ม.6
60-016 นางสาวรุ่งทิวา มั่นเขตวิทย์ ม.6
60-017 นางสาวสุกัญชณาพร ป้องแก้ว ป.ตรี
60-018 นางสาวอารียา ฉัตรอักษรานนท์ ม.6
60-019 นางสาวสุธิดา เปียนคร ป.ตรี
60-020 นางสาวชมพูนุช สุขเนียม ปวส.
60-021 นางสาวพลอยพัชชา นนท์อนันต์ ป.ตรี
60-022 นายจักรินทร์ ภูท่องวัฒนวงษ์ ป.ตรี
60-023 นายภาณุพงศ์ เส้ียวสกุล ปวส.
60-024 นางสาวลลิตา สังข์เงิน ปวส.
60-025 นายสุวิชา ลิมปิพัฒน์ ป.ตรี
60-026 นางสาวพัชราพร แหวนทองค า ม.6
60-027 นางสาวขวัญเรือน โชติศรี ป.ตรี
60-028 นางสาวดารารัตน์ กุลศรี ป.ตรี
60-029 นางสาวณัฐธิดา บุญวันต์ ป.ตรี

รายชื่อผู้สมัครงานตามโครงการฯ COVID-19 ต้ังแต่วันที่ 15-17 เมษายน 2563 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์



60-030 นายนพเดช เนียมหอม ป.ตรี
60-031 นายพัชรพล นิติการณ์สกุล ป.ตรี
60-032 นางสาวดวงดาว หงษ์ทอง ปวช.
60-033 นางสาวมนทาทิพย์ สุขอ่วม ปวส.
60-034 นางสาวนุชจรี วงษ์มาก ปวส.
60-035 นางสาวขัตติยา ยศปัญญา ป.ตรี
60-036 นางสาวนิตยา ขวัญยืน ป.ตรี
60-037 นางสาวโสภิดา อุปมิตร ป.ตรี
60-038 นางสาวภาพิมล ราโรจน์ ป.ตรี
60-039 นางสาวนวิยา คงสิบ ป.ตรี
60-040 นางสาววรรณพร สารชาติ ป.ตรี
60-041 นางสาวจารุกัญญ์ บัวคล่ี ป.ตรี
60-042 นางสาวชลิตา ภัสสร ป.ตรี
60-043 นายเอกรินทร์ ปานมงคล ป.ตรี
60-044 นางสาวเกวลิน อินทร์เม่น ป.ตรี
60-045 นางสาวพัชราณี คงถาวร ป.ตรี
60-046 นางสาวชื่นกมล โคตพันธ์ ป.ตรี
60-047 นายครรชิต ชุ่มซะมล ป.ตรี
60-048 นางสาวทัชชา อักษรารัตนานนท์ ป.ตรี
60-049 นางสาวสุนันธา รักเกตุกิจ ม.6
60-050 นางสาวสุพาณี ฤทธิก์ระจาย ปวส.
60-051 นางสาวณัฏฐนันท์ โชคชัยทวีสกุล ม.6
60-052 นางสาวสุดใจ ไชยเสนา ป.ตรี
60-053 นางสาวชัญญานุช พรมโคต ป.ตรี
60-054 นางสาวจีรากร จิวเจริญ ป.ตรี
60-055 นางสาวพุธิตา ภูมิคอนสาร ป.ตรี
60-056 นายกัญจน์ จันทร์นิธิ ป.ตรี
60-057 นางสาวพรพรรณ จันทรา ป.ตรี
60-058 นางสาววาสนา สารีพันธ์ ป.ตรี
60-059 นายฐาปกรณ์ สารข้าว ป.ตรี
60-060 นางสาววิภาวี ดีเต่า ป.ตรี
60-061 นายสรวิชญ์ แหงมพรม ป.ตรี
60-062 นางสาวสุดารัตน์ มะณี ปวส.
60-063 นางสาวสิริปรียา พักแพก ป.ตรี



60-064 นายสุธี ดีไทสงฆ์ ป.ตรี
60-065 นางสาวสุวิภา แพงวงษ์ ปวส.
60-066 นางสาวฅะลิน ธนวรนิวัฒนา ปวส.
60-067 นางสาวกวินตา เนียรพาล ม.6
60-068 นายปิยะพงษ์  สุจริต ปวช.
60-069 นางสาวลักขณา จันทร์ปล่ัง ป.ตรี
60-070 นางสาวพัชรินทร์ พรมเถื่อน ป.ตรี
60-071 นางสาวทัศนีย์ แสนบุญศิริ ป.ตรี
60-072 นางสาวนุชจรินทร์ ปิน่สกุล ป.ตรี
60-073 นางสาวดลฤดี ดาวปล้ืม ป.ตรี
60-074 พ.อ.รัษฎา พลอยโสภณ ป.ตรี
60-075 นายทรงวุฒิ สายทอง ปวส.
60-076 นายยศสรัล แสงอรุณ ปวส.
60-077 นางสาวปวีณา ศรีสวัสด์ิ ม.6
60-078 นางสาววิชยา วินิจสร ปวส.
60-079 นางสาววรรณภา แตงอร่าม ม.6
60-080 นางสาวศิริพร วัฒนพรหม ปวส.
60-081 นายสุเชาว์ เผ่าลิต ป.ตรี
60-082 นางสาวกัญญรัตน์ ข าเขียน ป.ตรี
60-083 นายเอกลาภ จู้อี้ ป.ตรี
60-084 นางสาวณัฐกฤตา มัธยกิติกุล ม.6
60-085 นางสาวรัมภ์รดา มั่นมี ป.ตรี
60-086 นายนภดล ลองทอง ป.ตรี
60-087 นางสาวนฤมล กล่ันมาลัย ป.ตรี
60-088 นางสาวสุดารัตน์ ศรีข า ปวส.
60-089 นางสาวพรนภา พันธุย์ิ้ม ปวช.
60-090 นางสาวเจนชฎาวรรณ เคนเพชรแสง ปวส.
60-091 นางสาวมุกระวี ธงอาสา ป.ตรี
60-092 นางสาวอารีรัตน์ แก้วไสล ป.ตรี
60-093 นางสาวสุภาพร มุกดาหาร ป.ตรี
60-094 นางสาวณัฐพร เม่นนิ่ม ป.ตรี
60-095 นางสาวพรเพ็ญ เกษมโภคทรัพย์ ป.ตรี
60-096 นางสาวมนันธิยา แจ่มฟ้า ปวส.
60-097 นางสาววรดา กิจเจา ม.6



60-098 นายกฤตเมธ ยอดประเสริฐ ป.ตรี
60-099 นางสาวทัศนีย์ แท้สูงเนิน ป.ตรี
60-100 นางสาวน้ าเพชร นิลาพันธ์ ป.ตรี
60-101 นางสาวปัญญาพร ไชยมงคล ม.6
60-102 นางสาวเวณิกา  ศรีประเสริฐ ม.6
60-103 นางสาวทอฝัน แพงเพชร ป.ตรี
60-104 นายอนุวัฒน์ ต่ายหัวดง ป.ตรี
60-105 นายถิรายุ ตันติยมาศ ป.ตรี
60-106 นางโชติกา สมบัติศิริ ป.ตรี
60-107 นางสาวนุจรี การะหัตถ์ ป.ตรี
60-108 นายดนัยศักด์ิ จันทร์ประธาตุ ม.6
60-109 นางสาวกัญญาพัชร ดวงทิพย์ ป.ตรี
60-110 นายจิรเมธ ดีดพิณ ม.6
60-111 นายชาตรี สุจาค า ปวส.
60-112 นายชวัลวิทย์ เจตเกษกิจ ปวส.
60-113 นางสาวแคทรีน ศรีล้ิม ม.6
60-114 นางสาวสรารักษ์ ภักดีรัตน์ ม.6
60-115 นางสาวปุณยวิฐา เปีย่มไพบูลย์ ป.ตรี
60-116 นางสาวกนกวรรณ แสงเปีย่ม ป.ตรี
60-117 นายเอนกพงศ์ ศรีสุข ปวส.
60-118 นางสาวสมฤทัย สีม่วง ป.ตรี
60-119 นางสาวทัชนก เชื้อนุ่น ปวส.
60-120 นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้องเพชรศักด์ิ ป.ตรี
60-121 นางสาวอาทิตยา กิ่งรางสาด ม.6
60-122 นายรัฐศาสตร์ ศิลาฤทธิ์ ปวส.
60-123 นายโสธนันท์ เทศสมบูรณ์ ปวส.
60-124 นางสาวอุษา อ าภา ป.ตรี
60-125 นางสาวสุวนันท์  ฐิติรัตนาการ ม.6
60-126 นางสาววิลาวรรณ สันประเดิม ป.ตรี
60-127 นางสาวพิชฎชมพู ธูปบูชา ป.ตรี
60-128 นางสาวสุธาสินี รักษาไทย ม.6


