
เลขประจําตัวสอบ

63030001 นางสาวนรัชชา สรรพภาษิต

63030002 นางสาวรักษสุดา ศิริชาพรรณ

63030003 นางสาวพิชยา นันทปภากรกุล

63030004 นายไพสิฐ สุนทรารักษ

63030005 นางสาวเพ็ญนิภา ศาลางาม

63030006 นางสาวธรรศปวัน แสวงมี

63030007 นางสาวสุกฤตา แกวพะเนา

63030008 นายจักรภัทร เกิดศิริ

63030009 นางสาวจินตนา แขไข

63030010 นางสาวกานตชนก สุวรรณโณ

63030011 นางสาวธิราพร สอนบุญตา

63030012 นางสาวอรสุทธิ์ บุญเจือ

63030013 นางณัฐธนา จําปาทอง

63030014 นางสาวชนาภา โลหะศาสตร

63030015 นางสาวศรีจุฑา อินทรชัย

63030016 นางสาวดรุณี แทนกุดเรือ

63030017 นายพรปวีณ กิจทรัพยบารมี

63030018 นางสาวรวิวรรณ พรหมพาหกุล

63030019 นางสาวบุหลัน ชุมจันทร

63030020 นางสาวอภิญญา แกวเกิด

63030021 นางสาวโศรดา คําผง

63030022 นางศุภศิริ กล่ําผลปลูก

63030023 นางอัทธนียา ศิริโสภณ

63030024 นางสาวสุภาพร พลัดภูมิ

63030025 นางสาวสมรสม พานิชโยทัย

63030026 นางสาวชมสมร พานิชโยทัย

63030027 นางสาวสุนิสา ชีวันโชติบัณฑิต

63030028 นางสาวหยาดดาว ขุนทวี

63030029 นางสาวเบญจมาศ กลอมจิตต

63030030 นางสาวเจนจิรา ศิลาโคตร

63030031 นางสาวนิรัชชา บัวทอง

63030032 นางสาวธนพร อุดมพันธุ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๓ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ 
(ดานคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน)

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล
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63030033 นางสาววรัญญา พิชิตกุลปญญา

63030034 นางสาวสุดาพร ศรีเพชร

63030035 นางสาวอลิสสรา ปลั่งเปลง

63030036 นางสาวสิรีนาฏ นาคเลิศ

63030037 นางสาวภาคินี อนุรักษ

63030038 นางสาวอานันทา รัตนนิคม

63030039 นางสาวสุธีรา ใจสัตยาบรรณ

63030040 นายพจน บริสุทธิ์

63030041 นายวรภพ ทองดี

63030042 นางสาวภลดา นอมภักดี

63030043 นายพรชัย ชาติพหล

63030044 นางสาวชวิกา ภูสัตยาธนพร

63030045 นางสาวปณณรัตน วัฒนโอฬารรัตน

63030046 นางสาวณัฐณิชา กีบุญมี

63030047 นางสาวศิริรัตน ยอดดี

63030048 นางสาวขวัญฤทัย พัฒนแกว

63030049 นางวิลาสินี ทองก่ํา

63030050 นายนภัส จรรยพงษ

63030051 นางสาวธมนวรรณ สิทธี

63030052 นางสาวบุษกร พีระรัตนมงคล

63030053 นางสาวจุฬาลักษณ โชติรัตน

63030054 นางสาวปรียาภรณ ศรีโท

63030055 นางสาวพัทธานันท บุญถือ

63030056 นายโสรัจ ธิยานันต

63030057 นางสาวนันทพร เฉลิมจิตรอุทัย

63030058 นายเสกสรรค ตันติมุทธา

63030059 นางสาวณัฐนพิน พรวรวิบูลย

63030060 สิบตํารวจโทหญิง ทัศนีย จิตรโวทาน

63030061 นางสาวพัชราภรณ โภคาพานิชย

63030062 นางสาวพัทรีภัณฑ เอกวิโรจนสกุล

63030063 นางทัดลัดดา บัวงาม

63030064 นางสาวโซนาเดีย หมีนกาดา
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63030065 นายศรัณยกร ฟกทอง

63030066 นางสาวพรทิพย พลศรี

63030067 นางสาวอัจฉรา กันทอง

63030068 นางสาววรรณรัตน รูรักษา

63030069 นายทวีลาภ เจนชัย

63030070 นางสาวกมลนันท ทองแมน

63030071 นางรมยชลี ประเสริฐศรี

63030072 นางสาวสุปวีณ กลับศรีออน

63030073 นางสาวกุสุมา รสฉ่ํา

63030074 นางสาวปาริชาติ รอดอินทร

63030075 นางสาวพรทิพย สิงคําโน

63030076 นางสายพิณ พรสันติสกุลชัย

63030077 นางสาวเสาวลักษณ อินทโชติ

63030078 นางสาวกมลทิพย จันทรฟองเสน

63030079 นายสุรศักดิ์ ราษีทอง

63030080 นางสาวเบญจวรรณ อยูยงสินธุ

63030081 นางสาวปรียานุช มหาไม

63030082 นางสาวกนกวรรณ อยูทน

63030083 นายประมวลชัย ธาดาวุธ

63030084 นางสาวอัจฉรา เนตรใจบุญ

63030085 นางสาวเยาวธิดา สังขแจม

63030086 นายภาณุวุฒิ อยูเย็น

63030087 นางสาวพิมพวรัตม ประภัสสร

63030088 นางอุไรวรรณ ออนนวล

63030089 นางสาวพรสุดา สุขสม

63030090 นายสมศักดิ์ แสงนิล

63030091 นางรินรดา ชาลีสมบัติ

63030092 นางสาวจิตตราพร กลิ่นหอม

63030093 นางสาวพัชรินทร โปะประนม

63030094 นายจตุรพงษ ทิพยสมบัติ

63030095 รอยตรี ปยะณัฐ กาญจนารัตน

63030096 นายศุภฤกษ เถรวอง
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63030097 นางสาวรสสุคนธ บุญวงค

63030098 นางสาวณัฐพัชร พรหมมารักษ

63030099 นางสาวปภาวดี พึ่งครบุรี

63030100 นางสาวพัชรินทร ธงชัย

63030101 นางสาวปยวรรณ เปรมประชา

63030102 นางสาวศริญญา ทิพยสระนอย

63030103 นางสาวนภัสสรณ ศิริจันทร

63030104 นางสาววิชชุดา แซแต

63030105 นางสาววรัญญา ลาภเอกอุดม

63030106 นางสาวฐิติมนต กลันตะบุตร

63030107 นางสาววรรณภา สุริฉาย

63030108 นางสาววราภร ลนกฐิน

63030109 นางสาวสุวิมาลา คํามณี

63030110 จ.ส.อ.หญิง ภาวิณี บุญจันทัย

63030111 นางสาวชนิกา กลีบสุวรรณ

63030112 นางสาววรรณนิสา ชูชัยเจริญ

63030113 นายธนพนธ ตันไทย

63030114 นางสาวธัญณัฐ ชวยชู

63030115 นายปยวัฒน เอี่ยมสําอางค

63030116 นายสาธิต คงทอง

63030117 นางสาวนวรัตน พงษจะโปะ

63030118 นางสาวอุษา คงลําพันธุ

63030119 นางสาวสุภัสรี ทิพยแกว

63030120 นางสาวนันทิดา กุลมาตร

63030121 นางสาวฐิติมา วงศสายตา

63030122 นางสาวปานทิพย สวนกัน

63030123 นางสาวณกานดา นพนิช

63030124 นายทรงภพ ศรีภักดี

63030125 นางสาวฐิติมา เข็มนิ่ม

63030126 นางชลดา สินไชย

63030127 นายกิตติภพ โยธาขันธ

63030128 นางสาวกัลยพัชร จินนาคุณ

หนาที่ 4/9



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๓ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ 
(ดานคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน)

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63030129 วาที่ ร.ต.กรหยก บุญสม

63030130 นางสาวกิตติ์ภาอร เดชยางกูร

63030131 นางณิชาภา เทศธรรม

63030132 นางสาวกรสุภา คํามาลัย

63030133 นางสาวกนกพร ปูดอก

63030134 นางสาวกุสุมา สลับสี

63030135 นางณัชรวาดา บุญเสนาะ

63030136 นางสาวณิชกานต นิลเปา

63030137 นางสาวธัญณิชา สิงหเงิน

63030138 นายชาติชาย อนงคพรยศกุล

63030139 นางสาววิลาสินี พัฒนภักดี

63030140 นางสาวนันทนภัส ทาวี

63030141 นายกันตวัฒน นพวงศ

63030142 นางสาวนุชนารถ บรรทึก

63030143 นางสาวจิราวรรณ ไสยรัตน

63030144 นายพชรพล ซุนสั้น

63030145 นายธนกฤต เอกธนาศรีกุล

63030146 นางสาววลีพรรณ สังขทอง

63030147 นางสาวสินีนาฎ มีสัจ

63030148 นางสาวนบพร วงคไข

63030149 นางสาวสุธิดา โกฐเชียง

63030150 นางสาวเกศรา สถานชัย

63030151 นางสาวเดนนภา กันทะใจ

63030152 นางสาวจุฬาภรณ โสธิฤทธิ์

63030153 นางสาวสุวรรณภา แสงคอม

63030154 นายกรชลัช นัยรัมย

63030155 นางเกศสิริ หอมนิจสกุล

63030156 นางสาวคัมภีรพรรณ เยี่ยงยงค

63030157 นางสาวสุจิกา ทองคํา

63030158 นางสาวกชชัญณัช รวมสุข

63030159 นายโยธา ชุมนิรัมย

63030160 นายธนภัทร พงษพูลสุข

หนาที่ 5/9



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๓ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ 
(ดานคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน)

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63030161 นางสาวปาณิศา สมใจ

63030162 นางสาวมาลี วันฤกษ

63030163 นายภัทรกร ธาปยานนท

63030164 นางสาวสุพิชชา สุขพวง

63030165 นางสาววริศรา นิจสรกุล

63030166 นางสาวภัทราวดี มะลิแยม

63030167 นางสาวปณตพร สินธุพันธประทุม

63030168 นายพัทธพล ทรงนภาวุฒิกุล

63030169 นางสาวบุศรา กอนทรัพย

63030170 นางสาวสุภาวดี จันดา

63030171 นางสาวธัญญาเรศ ยานปน

63030172 นางสาวนวรัตน ทองประสพ

63030173 นางสาวกุลยา ชาญสมา

63030174 นายพีระศักดิ์ หชัยกุล

63030175 นางสาวนันทนภัส เจริญแพทย

63030176 นายวิภู สังขสาย

63030177 นางสาวอริสา ภูมิชาติ

63030178 นายนพพล หวงทอง

63030179 นางสาวศุภิสรา ใสสุชล

63030180 นายศุภณัฐ เทียนแยม

63030181 นางสาวนภาพร พลอินทร

63030182 นางสาวดนยา พันธนนท

63030183 นางสาวกฤษฎาภรณ เสาวัตร

63030184 นายวิรัตน กวินภูวดลมาศ

63030185 นายพงศธร ชาลีนิวัฒน

63030186 นายภาม ชูทิพย

63030187 นางสาวภาวดี พันธุไชย

63030188 นายกฤษฎา แกวเจริญรัตน

63030189 นางสาวอรุณศรี กวานดา

63030190 นายจิรายุทธ นาคเทวัญ

63030191 นางสาววรารัตน ชํานาญการ

63030192 นางสาววชิรญาณ โตโฉม
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63030193 นางสาวพชรพรรณ ทองคํา

63030194 นางสาวนภัสวรรณ เสวกศรอานนท

63030195 นายธีระวัฒน เพ็ญภินันท

63030196 นางสาวศรัญญา ปองเรือ

63030197 นางสาวเอื้อมพร พันธงาม

63030198 นายชัยพร กวยานนท

63030199 นางสาวชลธิรัตน ยิ่งสั้ว

63030200 นางสาวสุภาพร มวงเขียว

63030201 นายจิรายุ พันธแกว

63030202 นางสาวจันวิภา เหลืองขมิ้น

63030203 นางสาวรสรินทร จิตรานนท

63030204 นายทินกร สังฆะชาย

63030205 นางสาววารุณี ภูรัตนโอภา

63030206 นายชาคริส สินพรมมา

63030207 นางจิรวดี วงศประพันธ

63030208 นายสมพร จันทรศิริ

63030209 นางสาวออยใจ สวนเสนห

63030210 นางสาวธนัชชา ศรีสุโพธิ์

63030211 นางสาววรรณพร สมยอง

63030212 นายณรงค เอี่ยมสะอาด

63030213 นางสาวอาภาภรณ อินทรไชย

63030214 นางสาวสุกัญญา สุวรรณรัตน

63030215 นางสาวพิมพชนก จันแดง

63030216 นายวรภพ ทองจันทา

63030217 นายแสงชัย ปตานี

63030218 นางสาวอรวี ตั้งเจริญ

63030219 นายกันตพล นาวายนต

63030220 นางสาวจิรัชญา ปลอดอักษร

63030221 นายอํานาจ ประเทภา

63030222 นางสาวณิชาภัทร นิลสลับ

63030223 นายจินตวัฒน ไพบูลยไตรรัตน

63030224 นางสาวสายฝน อุบลบาล
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63030225 นายธรรมนูญ เขียนพรพิพัฒน

63030226 นางสาวพัชรี วงศทอง

63030227 นายพีรภัทร พุมจันทร

63030228 นางสาวดารารัตน ทองกัญญา

63030229 นายณัฐพร ศิริรัตน

63030230 นางสาวสุพิชญชญา แวดลอม

63030231 นายชาญคณินท ธีระสูตร

63030232 นางสาววรัญญา แตงออน

63030233 นางสาวสุพชร ศรีบุญ

63030234 นางสาวธิตนันท ตูประกาย

63030235 นายเจษฎา อารีย

63030236 นางสาวสุกัญญา สุภาพวิมล

63030237 นางสาวอารียะ หวังจิตร

63030238 นางกัญญาณัฐ เสือคง

63030239 นางสาวกุณชมัลลิกา เวชสิริสัณห

63030240 นางสาวราตรี กอผจญ

63030241 นายณชัยกร ผาทิพพาที

63030242 นางสาวภัณฑิรา ประทุมมา

63030243 นางสาวธัญญาภรณ ใจหนัก

63030244 นายฐาปณัฐ โสภา

63030245 นางสาวฐานิตร อโนทัยสินทวี

63030246 นางสาววนิดา สาลิมิน

63030247 นายธํารงคศักดิ์ ชาญอาวุธ

63030248 นางสาวศิรินันท บุตรพรม

63030249 วาที่รอยตรีหญิง รัตนา หอมสูงเนิน

63030250 นางสาววิศนี สรรพกิจจานนท

63030251 นางสาววรรณพา กําแพงจันทร

63030252 นางสาวนภัทร ขันโท

63030253 นางสาวสุภาภรณ พัฒนวงศปราการ

63030254 นายอนิวัตร ชูไว

63030255 นางสาวกนกกาญจน จันทรุทิน

63030256 นางสาวรุงอรุณ เชาวเครือ
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63030257 นางสาววิภาวี เพ็งสวย

63030258 นางสาวสิริพร พรหมหาญ

63030259 นางสาวนันธิรัตน หอมจันทรจีรัง

63030260 นางสาวเกตุชญาธิป แทนมณี

63030261 นางสาวเยาวพร อุดมพฤกษา

63030262 นางสาววาริน ศรีรังไพโรจน

63030263 นายสมศักดิ์ สวนตะโก

63030264 นางสาวเพียงใจ ทองนอย

63030265 นางสาวณนุต เจริญบุญ

63030266 นายณภัทร แพรงสุวรรณ

63030267 นายพงศธร วิริยะวงศโรจน

63030268 นางสาวมลสิริ แจมจันทา

63030269 นายอภิชาติ แกวตาติ๊บ
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