
เลขประจําตัวสอบ

63040001 จาสิบตรี ยุทธนา บุญมี

63040002 นายภูวนัย แสงพล

63040003 นายวรวิทย มุงชัยสงค

63040004 นายเกริกเกียรติ สุขเนาว

63040005 นางสาวณัฐนันท ศุภศิวะศิษฐ

63040006 ส.ต.ต.ธนัท โรจนสัตตรัตน

63040007 นางสาวพัชรี ยังเจริญยืนยง

63040008 นายภูเบศ จิตตยานนท

63040009 นางสาวปุณิกา พันธรังษี

63040010 นางสาวประนอม เหลาไตรพรม

63040011 นางสาวสิริลักษณ อินตะประเสริฐ

63040012 นายพงศธร ศุภนรากุล

63040013 นายวีรพล พงศรัตน

63040014 นายทรงพล ศรีวิทยานนท

63040015 นางสาวอนงคนุช วะรังษี

63040016 นายภัทรดนัย รุจิชัยกุล

63040017 นายณโชต มโนภักดี

63040018 นางสาวณัฐฐา ถิรโสภี

63040019 นายพรเทพ นาคมา

63040020 นางสาวพิมพกมล ดวงสอนยา

63040021 นายสิทธิโชค วรนิติเยาวภา

63040022 นางสาวอาภาจิณ อุปถัมภากุล

63040023 นายพันธศักดิ์ พึ่งงาม

63040024 นางสาววรรณวณัช โนนสัง

63040025 นายพีระวิทย สิงหสูง

63040026 นายรชานนท เฟองฟูพาณิชย

63040027 นายชยุต อุบลวัฒน

63040028 นางสาวนิตยา ลามี

63040029 นายชัยวุฒิ สมัครเขตรการณ

63040030 นายธัญญา กัดม่ัน

63040031 นายศิริวัฒน บัวรอด

63040032 นายโภคี บุญนรากร

63040033 นายศักดิ์ดา บุญเลิศ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๔ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ดานคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ)

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)
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63040034 นายสหชัย ชื่นชมพุทธ

63040035 นายภูมิรพี สืบวงษรอด

63040036 นายนพดล คนซื่อ

63040037 ส.ต.ท.หญิง ศาขมาส ทองบริบูรณ

63040038 นายธนวัฒน องอาจอิทธิชัย

63040039 นางสาวมณีกุล ศรีเกลื่อน

63040040 นางสาวสตรีรัตน จันทรศรี

63040041 นางสาวปวีณา คิดดี

63040042 นางสาวพิมพชนก ภักดีคง

63040043 นายพงษพัฒน ศรัณยานุรักษ

63040044 นายจักรกฤษณ ศรีวรรณ

63040045 นายอภิเษก ปญญาคง

63040046 นายศราวุฒิ ผาละศรี

63040047 นายธีรพันธ พญาวงค

63040048 นายทวีสิทธิ์ พุมพฤกษ

63040049 นายเทวพงศ วงคเขื่อนแกว

63040050 นายอิสมะแอล มาลากะ

63040051 นายพยุง ตรีกมล

63040052 นายสธนนทน สิริภานิธิปกรณ

63040053 นางสาวนิภา ไพบูลย

63040054 นายชาตรี สุขเจริญ

63040055 นายธรรมรงค เฮาตระกูล

63040056 นายนิภัทร สุวรรณ

63040057 นายสุวินัย จันทรภู

63040058 นายปฏิคม สุขสําราญ

63040059 นายถาวร รมโพธิ์ทอง

63040060 นายศุภฤกษ ฉัตรธนโชติ

63040061 นายวงศกร ชานาม

63040062 นายอภิศักดิ์ คายทอง

63040063 นางสาวณัฐณิชา จันทรทอง

63040064 นายพศวีร จงอยูสุขสันต

63040065 นายศักดิ์สิทธิ์ จริยาเลิศศักดิ์

63040066 นายธีรพงศ เรือนนอย
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63040067 รอยตํารวจเอก พันธมิตร บุญเชิญ

63040068 นายศิริพงษ ออนเกตุพล

63040069 นายเกริกเกียรติ ตันสุวรรณ

63040070 นายตระกูล อรุณมหาศน

63040071 วาที่ ร.ต.อภิรัก สายลุน

63040072 นางสาวศศิกาญจน งามทองประกาย

63040073 นางสาวมณตา ศรีตระกูล

63040074 นางสาวกุศลิน กุลทองบุณยพร

63040075 นายกฤษดากรณ บุญธูป

63040076 นายชนาธิป แกวเนิน

63040077 นางสาวโสมวิภา ประเสริฐศรี

63040078 นายคณิต สมถวิล

63040079 นางสาวธมลวรรณ เตียวสุขสกล

63040080 นายพลากร เลิศมงคลนาม

63040081 นางสาววิทยธิดา สมสุข

63040082 นายประชาภรณ วัฒนวิจารณ

63040083 นายวิชวินท พันธรังษี

63040084 นางสาวไพลิน พิพัฒนกุลชีวิน
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