
เลขประจําตัวสอบ

63050001 นายสุรพงษ ตาฟุน

63050002 นายวิชญะ จอนเมือง

63050003 นางสาวพิมพกาญจน สันธนะจิตร

63050004 นางสาวเอื้องฐิพย หนูอิ่ม

63050005 นางสาวศิริรัตน แซวี

63050006 นางสาวโชติรส บัวศรี

63050007 นายทนงศักดิ์ พรหมนอย

63050008 นางสาวณัฏฐากร มุสิราช

63050009 นางสาวทศพรวรรณญ อินทรขาว

63050010 นางสาวปยพร สุขกําเนิด

63050011 นางสาวศิริรัตน ปรีดาศักดิ์

63050012 นายศราวุธ จากโพชน

63050013 นายปณณวัฒน ศรีสวัสดิ์

63050014 นายปฏิพัทธ แสงวงษงาม

63050015 นายหะสัน พิทักษบัญชาการ

63050016 นายณัฐพล บุญเจริญ

63050017 นายพนม สุริยา

63050018 นางสาวกาญจนา คงผึ้ง

63050019 นายอรรถฐานนท มะลาม

63050020 นางสาวอัญญิกา พิศเพ็ง

63050021 นางสาวเบญจวรรณ สุขเจริญ

63050022 นายกฤษดา ติ้นหนู

63050023 นายศิขรินทร กระทุม

63050024 นางสาวสมพรทิพย ศรีแยม

63050025 นางสาวเบญจมาภรณ ผิวออนดี

63050026 วาที่ ร.ต.อดิศร สุวรรณอาภรณ

63050027 นางสาวลฎาภา ศรีบาลชื่น

63050028 นายณัฐวุฒิ สุกทอง

63050029 นายธีรเจต มณีโรจน

63050030 นายชยุตพงศ เกศวัฒนกุล

63050031 นายกมลวิช ปุญสิริ

63050032 นางสาวรมณ วิริยะประกอบ

63050033 นายจารุกิตติ์ สุริโย

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล
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63050034 นางสาวพรพิรินทร อินโส

63050035 นางสาวลลิล ธณินกุลจิรา

63050036 นายคณินทร เกิดสมศรี

63050037 นางสาวณัฏฐา แปงหอม

63050038 นางสาวปยวรรณ พันธวงค

63050039 นายณัฐพล เย็นมี

63050040 นางสาวเบญจาริณี สายันต

63050041 นางสาวพิไลรัตน ผลเงินชัย

63050042 นายโตมอญ มาลุน

63050043 นางสาวหทัยกาญจน สุวรรณโณ

63050044 นายวรวุตร บรรดาลทรง

63050045 นายสรวิชญ รอดขวัญ

63050046 นายตุลยนันท ปญญาวงศ

63050047 นายเจษฎา จิตณรงค

63050048 นางสาวสุพรรษา อุดมพิทยารัชต

63050049 นางสาวกิตติยา สุขใจ

63050050 นางสาวธัญชนก นามเจิง

63050051 นางสาวปรางใส องพิสิฐ

63050052 นางสาวนงลักษณ พูลสวัสดิ์

63050053 นางสาวปยนุช นาคะบุตร

63050054 นายอํานาจ กันทะขะยอม

63050055 นายไพสิฐ พุทธิเกษตริน

63050056 นางสาวบุษกร เอี่ยมสอาด

63050057 นางสาวณิชาภัทร เพชรแกว

63050058 นางสาวพิชามญชุ อโณทัย

63050059 นางสาวปุณณภา แกวจันทร

63050060 นายณัฐภัทร เสนีวงศ ณ อยุธยา

63050061 นายสมเกียรติ โกศลจิตร

63050062 นางสาวปภาวดี ทวีสิงห

63050063 นางสาวปยะบูรณ เพชรบูรณ

63050064 นางสาวสิริกร เจริญโชคสถาพร

63050065 นายกฤษดา สรวงศักดา

63050066 นางสาวสิริลดา ดวนเดิน
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63050067 นางสาวณัฐพัชร สีเงิน

63050068 นายณัฐพงษ สุวรรณไพบูลย

63050069 นางสาวลมสงบ หอมเศรษฐี

63050070 นายฐณะวัฒน พัฒนพรวิจิตร

63050071 นางสาวณัฐดาว คชพลายุกต

63050072 นางชยาภาภรณ ทองบอ

63050073 นางมัดใจ ตามประทีป

63050074 นางสาววนิดา ชัยมงคล

63050075 วาที่รอยตรี ธวัชชัย ไหวพริบ

63050076 นายอิทธิชัย รามสูต

63050077 นายศุภศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี

63050078 นายชินวัฒน ยศมา

63050079 นางสาวอัฉราภรณ อาวะภาค

63050080 นายขจรภพ พงศพิริยาภรณ

63050081 นางสาวชนินทรทิพย นันทเสรี

63050082 นางสาวสุธิสา ทองดี

63050083 นางสาวติธากร แสงสุข

63050084 นายวรพงศ ชํานาญไพร

63050085 นางสาวจารุวรรณ บุญอยู

63050086 นายนฤพนธ ศรีโรจน

63050087 นายอรรถชนะ อาวะภาค

63050088 นายวรภพ กาญจนนาภา

63050089 นางสาวจิราภัทร ดวงจันทรนอย

63050090 นางสาวเยาวรัตน เสริมกระโทก

63050091 นายภรัญโรจน นพปกรณสิทธิ์

63050092 นายธัชธรรม กลัญชัย

63050093 นางสาวปฐมา เจริญพระธรรมดี

63050094 นางสาวปริตา จิระกิตติพร

63050095 นายชุติเดช สามเมือง

63050096 นางสาวสุปราณี พันธุรอด

63050097 นางสาวออมฤทัย กอนใหม

63050098 นางสาวเบญจรัตน จึงจะดี

63050099 นายธน อุณหปาณี
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63050100 นางสาวนันทนา จันแรม

63050101 นางสาวสุวิชญา ทิพยมณี

63050102 นายนัฐวุฒิ หวางแสง

63050103 นางสาววรพิชชา ทามะนิตย

63050104 นางสาวมาศฤดี หนูแปน

63050105 นายเชาวพงษ หอมจันทร

63050106 นางสาวจุฑามาศ ทวิชสังข

63050107 นางสาวปยะวดี เดียวตระกูล

63050108 นายธนัท พันธุวิเชียร

63050109 นางสาวธัญพร แจงโลก

63050110 นายจิตติพงษ พลศรีดา

63050111 นายปณณวัฒน วงษบุญ

63050112 นายวงศกร วุฒิคุณาภรณ

63050113 นางสาวชณัฐศิกานต กวาวสิบสาม

63050114 นายกมล ดํากระเด็น

63050115 นางขนิฐา บําเพ็ญบุญ

63050116 นายมานพ คําแกว

63050117 นางสาวจุรีรัตน โอมาก

63050118 นายกฤติน สุทธิชัยตระกูล

63050119 นางสาวฤดีมาศ เจติยานุวัตร

63050120 นายอธิการ โพธิ์อินทร

63050121 สิบตํารวจเอก วสันต วงควัง

63050122 วาที่รอยตรี อานุภาพ คําผง

63050123 นายสิขรินทร ทองดี

63050124 นางสาวภคอร เถรวัลย

63050125 นายกิจธนาพัฒน โกวิทวรพล

63050126 นายอภิชัย มานะคิด

63050127 นายหัสรัตน ฉัตรวงศทิวา

63050128 นายศักดิ์กริน ฟงเย็น

63050129 นางสาวพรพรรณ อุตมะ

63050130 นายวิวัฒน สาระโป

63050131 นายนิธิศ ใจปลา

63050132 นางสาวชนัญชิดา ภาชีศัพท
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63050133 นายวิทยา ทองสาย

63050134 นายนพดล ฆองเงิน

63050135 นางสาวนุษจลินทร ขวัญพิชิต

63050136 นางสาวกัญจนรัชต พรมสอน

63050137 นางสาวณัฐธิดา พิกุลรัตน

63050138 นายณัฐดนัย สาตรา

63050139 นายณัฎฐวัฒน ฮุนสวัสดิกุล

63050140 นายวีระชัย ศิริกา

63050141 นายศักดิ์ศิษฏ จอมพลาพล

63050142 นางสาวกุพิชญสรา พิมพเถ่ือน

63050143 นายนรากร กุลสิริวุฒิ

63050144 นายศรีไพบูลย จันทร

63050145 นางสาวกรรณพร สมสถาน

63050146 นางสาวเกศวดี พัชรเกษสกุล

63050147 นางสาวนุจณี วันชนะ

63050148 นายภาคภูมิ โตโคกสูง

63050149 นางสาวพรทิพย แซลิ้ม

63050150 นางสาวมณีรัตน ลําสมุทร

63050151 นายสมชาติ บรรจงจิตร

63050152 นางสาวปาริชาต มีบุญญา

63050153 นางสาวสหพร อินทรสุข

63050154 นางสาวอภิสรา แสงเพียงจันทร

63050155 นางสาวจงกลนี งามทรง

63050156 นายวาณิช จุลวงศ

63050157 นางสาวรมิดา แสงสวัสดิ์

63050158 นางสาวจรีญา ประชุมมาก

63050159 นางสาวดวงดาว หวังหนู

63050160 นายจรุง ใจหาว

63050161 นางสาวขวัญชนก คํามาลา

63050162 นางสาวพัชรี ชุมแสงศรี

63050163 นางสาวโสรยา อินทรเกษตร

63050164 นางสาวภัทธิญา สุวรรณสนธิ์

63050165 นางสาวสุรัตนา โกยเก็บ
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63050166 นายอธิวัฒน วงษมั่น

63050167 วาที่ ร.ต.อ.กิตติคุณ ขุนพรหม

63050168 นางสาวภวรัญชน สุขเกษม

63050169 นางสาวชิดกมล นพสรอมรกิจ

63050170 นายภูริวัฑฒ ทองรักษ

63050171 นางสาวบุษราภรณ อินพรหม

63050172 นางสาวณัฐภัสสรา สุขสม

63050173 นางสาวพัฐญกานต ขันดี

63050174 นางสาวนภัสสร ดาวเรือง

63050175 นายพิศุทธิ์ ดาวเรือง

63050176 นางสาวพุทธิดา กาสกุล

63050177 นางสาวกมลชนก ศรีคํานวล

63050178 นางสาวนิลรัตน คงใหญ

63050179 นางสาวกรรณิการ แสงเมือง

63050180 นางสาวชณิศา เผือกยิ้ม

63050181 นางสาวตติยาภรณ ปนแกว

63050182 จ.ส.อ.นรินทร ภาพเมืองมูล

63050183 สิบเอก สิทธิชัย มาลาศรี

63050184 นายกิตติพงศ ฤทธิ์นรัตน

63050185 นางสาวปาวลิณ ศรีสมยศ

63050186 นางสาวจิรัสมตชา นิลโมจน

63050187 นายสหวุฒิ พันธพิทักษ

63050188 วาที่รอยตรีหญิง ปภัสรา ชารีโคตร

63050189 นางสาววิลาสินี บุญมีประเสริฐ

63050190 นางสาวญาณิศชา สงคอยู

63050191 นางสาวเมทิกา วิลาสรัตน

63050192 นายประวิทย ภัทรสัตยากร

63050193 นางสาวจันทนี ดีลอม

63050194 นางสาวกชภัส ลิ่มวิภาธร

63050195 นางสาวณิชนันทน เนียนสันเทียะ

63050196 นางสาวชลิดา แสงจันทร

63050197 นายณฐวัฒน ปยเรืองวิทย

63050198 นายเศรษฐสิทธิ์ สารากรบริรักษ
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63050199 นางสาวอัตตพร นุตระ

63050200 นายศุภกร ขอนทอง

63050201 นางสาวสุนิสา บัวแตก

63050202 นางสาวสุมาภรณ ลาดโนนเมือง

63050203 นางสาวอาทิตยา บัวออน

63050204 นางสาวสุดธิดา ฝงตระกูล

63050205 นายทรงศักดิ์ โพธิ์ศรีรัตน

63050206 นางสาวนาฎอนงค แสงทอง

63050207 นางสาวศุภสุตา สุระเศรณีกุล

63050208 นางสาวแพรวพรรณ จันทรศัพท

63050209 นายจิรโชค นิรดาพงศ

63050210 นายจตุภูมิ ภักดีบุตร

63050211 นางสาวพิมพรรณ พงษพรต

63050212 นางสาวอรพรรณ ชาติเอกชัย

63050213 นางสาวยูถิกา สุวรรณธีรกุล

63050214 นางสาวกนกวรรณ คําตา

63050215 นางสาวนวียา นามโพธิ์

63050216 นางสาวเชิญขวัญ มนตเดช

63050217 นางสาวมีนา พฤฒิชัยวิบูลย

63050218 นางสาวกรองทอง ทวีสาร

63050219 นางสาวกาญจนา วรรณฉวี

63050220 นายนินทนาท ผางจันทดา

63050221 นางสาวกัญญา สิรี ดีแกว

63050222 นางสาวจิราภรณ อนุศิริ

63050223 นางสาวกิตติยา ถมยางกูร

63050224 นายวรวิทย วัชรโชติสกุล

63050225 นางสาวณหทัย วันวงษ

63050226 นางสาวรัตติกาล ตุยแกว

63050227 นางสาวกรรณิกา ธีระพันธ

63050228 นางสาววิชชญาณพร สุวอาภาพัชร

63050229 นางสาวปชะวรรณ เพชรอาวุธ

63050230 นางสาวรัชฎาภรณ ราชจันทร

63050231 นายวีรวัฒน วรสิริวัฒนนนท
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63050232 นางสาวพิชชาพร พรหมนิวัติ

63050233 นายศักดิ์เทพ อินทรติยะ

63050234 นายธนวัฒน ไขหนู

63050235 นายปฐมพงศ จันทรเครือ

63050236 นางสาวกนกวรรณ สุขทวี

63050237 นางสาวนิโลบล มีศรี

63050238 ร.ต.อ.อโนชา พัวสุวรรณ

63050239 นางสาววราลักษณ องคการ

63050240 นางสาวตรีกวินฒ โพธิ์เขียว

63050241 นางสาวนวรัตน สอนดี

63050242 นางสาวรุงนะภา สมรฤทธิ์

63050243 นางสาวเรณุมาศ สุวรรณศรี

63050244 นายนวพรรษชัย โสภา

63050245 นางสาวฐิตาภา พรหมสวาสดิ์

63050246 นางสาวปานวาน สาแกว

63050247 นางสาวฉัตรชนก ชาติเพชร

63050248 นายวชิรวิชญ เลิศสิทธินนท

63050249 วาที่ ร.ต.อาทร นนทศิริ

63050250 นางสาวนิลทกานต เที่ยงนิล

63050251 นายพัทธดนย หลงปาน

63050252 นางสาววริศรา ริมโพธิ์เงิน

63050253 นางสาวปทมาลัย วงศปง

63050254 นายสุธินันท หวังกุหลํา

63050255 วาที่รอยตรีหญิง วจี คงประสิทธิ์

63050256 นางสาวบุญฑิลา อินสุยะ

63050257 นายวิวัฒน สายเส็ง

63050258 นายปยวัตร สุวรรณโกมล

63050259 นายวรวุฒิ ศรีอุทิศ

63050260 นายปฐมพงศ พงศสุภา

63050261 นายธนภณ พลายมาศ

63050262 นายบุณยสิงห รอดชะพรหม

63050263 นางสาวชุติกาญจน ตุนคํา

63050264 นางสาวนิตยา บุญมาก
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63050265 นางสาวสุกุลยา คําเพ็ง

63050266 นางสาวทักษพร วรกิจ

63050267 นางสาวสุทัตตา สดใส

63050268 นายอุกฤษฏ อุบล

63050269 นางสาวเบญจวรรณ มูสิการักษ

63050270 นางสาวอาจารีย ตราทอง

63050271 นางสาวชรินรัตน ยาพิกุล

63050272 นางสาวเสาวลักษณ ศิลาชาติ

63050273 นางสาววิมลรัตน ธนะภพ

63050274 นางสาวสุพัตรา ชูสิทธิ์

63050275 นายมูหามะรีดหวัน สอและ

63050276 นายธนเดช สุวรรณบันดิษฐ

63050277 นางสาวจิราภรณ ยิ่งคํานึง

63050278 นายพัฒพงษ เทพวงค

63050279 นางสาวพิชญารัตน ปยะจันทร

63050280 นางสาวกฤติยาภรณ ราชนาคํา

63050281 นางสาวอาภรณ เส็นบุตร

63050282 วาที่รอยตรี ชาญชัย จันทรเอี่ยม

63050283 นายรุจกร ตันประเสริฐวงศ

63050284 นางสาวพรพรรณ พรมมา

63050285 นางสาวทิพยวรรณ ปทุมลองทอง

63050286 นางสาวสุกัญดา บุษบก

63050287 นางสาววรรณวนัช เจริญวงศ

63050288 นายมานพ ธงชัย

63050289 นางสาวศศิภา ลาพิทักษ

63050290 นางสาวสายใย เผื่อนคํา

63050291 นางสาวพัชรพร ใหมหลวงกาศ

63050292 นายเรวัต ศิวชาติ

63050293 นายกฤตพงศ เชยชม

63050294 นางสาวณัฐพัชรธิดา ฉันทะ

63050295 นางสาววศินี กมลวารินทร

63050296 นายณฐพล ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

63050297 นายณรงคฤทธิ์ พิลารัตน
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63050298 นายสุริยัน ทองบุญ

63050299 นายอธิปตย หมอยา

63050300 นางสาวปยวรรณ คิดการ

63050301 นางสาวสุมนรัตน โพธิ์อบ

63050302 นายสุทธิพงษ พิลา

63050303 นางสาวสุวนันท ฉัตรมงคลพาณิช

63050304 นางสาวพิชชุฎา อิทธิพรไพศาล

63050305 นางสาวพรนภัส นาควิเชียร

63050306 นางสาววิธิดา บุญที

63050307 นางสาวปทวิกา เขตอนันต

63050308 นายธริศ พูลวงศ

63050309 นางสาวเหมือนฝน สรสาตร

63050310 นางสาวปยาวดี รองเมือง

63050311 นางสาวเบญจมาศ กัวสงฆ

63050312 นายอิทธิพัทธ อิทธิยาวงศสันต

63050313 นางสาวนิจวดี ฤทธิสร

63050314 นางสาวโสภิตญดา จันโทศรี

63050315 นายศรวัส พารักษา

63050316 นางสาวจุฑามาศ สังมะณี

63050317 นายกิตติพงษ สีกัลยา

63050318 นางสาวตติยา สมดวง

63050319 นายนวพล คุมภัย

63050320 นางสาวสุคนธทิพย สุขสุอรรถ

63050321 นางลักขณา คําจุลลา

63050322 นายสถาปตย โปรงฟา

63050323 เรือเอก วันชัย สุทธิธารธวัช

63050324 นางสาวรชนิศ ทองแดง

63050325 นางสาวรัชนิตา ทะวาป

63050326 นางสาวสุนิตา เนาวรัตนวัฒนา

63050327 นายกิติพงษ มณีสาร

63050328 นายวีรวัฒน ทองคง

63050329 นางสาวจีรพรรณ เปยมไพศาล

63050330 นายวัชราวุธ อุตรศาสตร
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63050331 นางสาวเหมือนฝน มิ่งสกุล

63050332 นางสาวนงนุช อินออด

63050333 นายอิศเรศ นาถะพินธุ

63050334 นางสาวปยพร จําเริญ

63050335 นายศิริศักดิ์ หงษสิริ

63050336 นางสาวหทัยลักษณ อินทรปน

63050337 นางสาวเบญจวรรณ ทองมณี

63050338 นายวันรุสลัน ฮารน

63050339 นางสาวภัทรพร หลังยาหนาย

63050340 นางสาวฐิติชญา สิทธิยงค

63050341 นางสาวพัชราภรณ มะสุนี

63050342 นางสาวศิริลักษณ เจริญโภคทรัพย

63050343 นายดิลกธรรม ชาวบานกราง

63050344 นางสาวสุภรัตน มะโนรส

63050345 นายชัยอนันต คํารักษ

63050346 นางสาวนัฏฐา ศิริหนองหวา

63050347 นางสาวพรสุดา แสงสฤษดิ์

63050348 นางสาวโสตถิพันธุ โสตถิกุล

63050349 นางสาวพิกุลทอง วรหาญ

63050350 นางสาวกรธิดา ทองอรัญญิก

63050351 นางสาวกัญญาพัชร วิชัยพล

63050352 นายศุภภัค ลิ่มวรพันธ

63050353 นางสาวมาลัยวรรณ เอี่ยมมา

63050354 วาที่ ร.ต.หญิง ปรียานุช สุขประทีป

63050355 นางสาวภัสสร ศรีเทพ

63050356 นายณุพัฒน ศรีชาติ

63050357 นางสาวพิมพลดา ชูจิต

63050358 นางสาวศิริรัตน เรืองเกษา

63050359 นายอเนชา พรหมมา

63050360 นายโรฒวิชญ เทียมศักดิ์

63050361 นายครองรัฐ ตะคํา

63050362 นายจักริน อรุณรุจิพันธุ

63050363 นางสาวศิริพร มะลิทอง
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63050364 นายติณณ ติณรัตน

63050365 นางสาวสุวีณา เภาพาน

63050366 นางสาวสิริกร สาแช

63050367 นางสาวขวัญสินี จันทมาระ

63050368 นางสาวณัฐรดา พรธนากรณ

63050369 ส.ต.อ.ณัฏฐชัย ศิริเจริญสุข

63050370 นางสาวภัทรนันท นันทชัย

63050371 นางรัตนาวลี นาคะเสงี่ยม

63050372 นางนุชนารถ ชวยอุปการ

63050373 นายพลรัฐ ศรีคูบัว

63050374 นางสาวเบญจพร ภูทองวัฒนวงษ

63050375 นางสาวปุณฑริก เกิดทิพย

63050376 นางสาววารุณี โพธิวิจิตต

63050377 นางสาวทิพวัลย แสงสวาง

63050378 ส.ต.ท.พิพัฒน กังวาฬเดช

63050379 นายณัฏฐ ทองแดง

63050380 นางสาวสุชญา ทองจรัส

63050381 นางสาวนิศารัตน เขมนเขตการ

63050382 นางสาวสยามล อินมงคล

63050383 นางสาวศรัญญา พันธดนตรี

63050384 นางสาวสุดารัตน ศิริวัฒน

63050385 นางสาวศศิประภา แสนดัง

63050386 นายคงพหัช แสงสุรินทร

63050387 นางสาวชาลินี เอี่ยมโอน

63050388 นางสาวสุภาพร บุตรเขียว

63050389 นางสาวธันทณัฏฐ สุขโขธิติรัต

63050390 นายอิทธิเชษฐ สุระพิทักษกุล

63050391 นายวรวิทย พัฒนวิศิษฏกุล

63050392 นางสาวอมรลักษณ พิมพวิชัย

63050393 นางสาวกมลชนก โชติสุต

63050394 นายธํารง เทพแกว

63050395 นางสาวสกุลทิพย สั่งสอน

63050396 นางสาวจุฬารัตน เข็มกลัดมุกต
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63050397 นายกังวาล คีรีเกษมศรี

63050398 นายปริญญา แซขอ

63050399 นางสาวพัชรินทร บุญปกครอง

63050400 นางสาวปณฑารีย เรืองแกว

63050401 นายภูมิธิป ลุศนันทน

63050402 นางสาวศิรินทิพย แสงมิ่ง

63050403 นางสาวจุฑารัตน อนันตรสุชาติ

63050404 นายปรีชาวิทย กีรติโชติ

63050405 นางสาวโนริสา สมานพิกุลวงศ

63050406 วาที่ ร.ต.ศรวัส ดวงศร

63050407 ส.ต.ท.หญิง อิศราภรณ เสืออ่ิม

63050408 นายนิธิพัฒน กองทรง

63050409 นายสุรศักดิ์ จันทรัตน

63050410 นายพัฒนภูมิ ยอดสะคุณ

63050411 นายกิติศักดิ์ คลายวิเชียร

63050412 จ.อ.หญิง สุภลักษณ อินทยศ

63050413 นายสมบูรณ ปญญาพลสกุล

63050414 นางสาวจตุพร ใสใจดี

63050415 นางสาวปาลิตา พรรณรัตน

63050416 นายนเรศ รมลมูล

63050417 นายจีรกฤษ ทะนันชัย

63050418 นายเอก ถาวระ

63050419 นายอรุทัย รัตนโอภาส

63050420 นางสาวลภัสรดา ไชยถา

63050421 นายวรรณณัฐ รัศมีพงศ

63050422 นางสาวธันยทัชชญา สุขหาม

63050423 นางสาวณัฐชนัน สรอยแสงทอง

63050424 นางสาวกิรณา สายจันทร

63050425 นายณัฐพงษ จํารัส

63050426 นายปรีดา พรไทย

63050427 นายอธิศ บุญอิ้ง

63050428 นางสาวชัญญานุช ศรีอาวุธ

63050429 นางสาวณฤดี ศรีสุดา

หนาที่ 13/59



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63050430 นางสาวนภัทร คชาชีวะ

63050431 พ.อ.ต.ชาญฤทธิ์ ทองนาค

63050432 ส.ต.ท.หญิง พัชรินทร รุงเรือง

63050433 นางสาวลดาวรรณ ศรีใส

63050434 นางสาวชนกานต ลึกทะเล

63050435 นางสาวชนิกานต หนุนอนันต

63050436 ส.ต.ต.หญิง บงกชชนก จันทรทองสุข

63050437 นายกวี ภูวฐิตานนท

63050438 นางสาวอนุสรา มณีกรรณ

63050439 นายกิตพล ปงสันเทียะ

63050440 นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน

63050441 นายมงคล นิธิวรวรรธน

63050442 นายกฤษฎา พูลประภัย

63050443 นางสาวนิพาพร ธนวินิจสกุล

63050444 นางสาวธนัสชา สุขาภิรมย

63050445 นายกริช สุปนะเจริญ

63050446 นางสาวจุรีภัณฑ คลายจันทรพงษ

63050447 นางสาวสุธินี คลายจันทรพงษ

63050448 นางสาวพัชรีรัตน อารีพิพัฒ

63050449 นางสาวศิร ิกุล ตระกูลเกิด

63050450 นางสาวปพิชญา พันธุชิน

63050451 นายสุทธิพงษ พลอยเสงี่ยมพงษ

63050452 นายกานต มั่นคง

63050453 นางสาวพรชนก ชะนวน

63050454 นายสุร พัฒนกุล

63050455 ส.ต.ท.หญิง สิตา ใชเฮ็ง

63050456 นางสาววราภรณ สายราษฎร

63050457 นางสาวสุภาวดี จันทรเทศ

63050458 นางสาวทิพยสุดา สายสวาท

63050459 นายตามภูมิ บุญเฉลิมรัตน

63050460 นางสาวเสาวลักษณ สีมะพริก

63050461 นางสาวอุทุมพร อัมมวงคทจิตต

63050462 นางสาวดวงใจ เชยชม

หนาที่ 14/59



เลขประจําตัวสอบ
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(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63050463 นายศุภศิษฏ ดํามี

63050464 นางสาวนพวรรณ ไชยภักดี

63050465 นางสาวนพรัตน นิ่มนวล

63050466 นายสุรพัฒน ตรีรัตนวิชชา

63050467 นางสาวสุรินทรญา รักษา

63050468 นายอนุศาสน อนุชัย

63050469 นายณัฐ ชัย พรมโม

63050470 นางสาวสุทธิกานต ไชยกุล

63050471 นายตอพงศ วารี

63050472 นางสาวธัญลักษณ ภาคภูมิ

63050473 สิบตํารวจโท ปรัชญา สิทธิ์ทอง

63050474 นายจีรศักดิ์ เย็นวัฒนา

63050475 นางสาวจารุวรรณ จูมจะนะ

63050476 นางสาวอําพรทิพย สรรพวุธ

63050477 นางสาวกาญจนาพร แสนสุภา

63050478 วาที่รอยตรี พีรศักดิ์ เตชพิพิธมงคล

63050479 นางสาวชนิกานต เพชรอาวุธ

63050480 นายโรจนศักดิ์ เกตุยอย

63050481 วาที่รอยตรีหญิง พัชรี เหมืองเพิ่ม

63050482 นางสาวปวิตรา วัฒนะปราน

63050483 นางสาวเบญจวรรณ ทิมดี

63050484 นายธนบดี ภักดีสังข

63050485 นายนพพร ไชยหาญ

63050486 นางสาววรรณา ไชยรักษ

63050487 นางสาววิภาดา หวานสนิท

63050488 นายกันตธีระ ลิ้มวิวรรธนากุล

63050489 นางสาวณัฐวดี จิรสีทอง

63050490 นางสาววจิรา แกวขุนทอง

63050491 นางสาวจีรวรรณ แสงจันทร

63050492 นายอภิสิทธิ์ ดิษบรรจง

63050493 นางสาวอรทัย สุวรรณะ

63050494 นางสาวศรัณยพร สุวรรณ

63050495 นายกุลวุฒิ อุทธิยา
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เลขประจําตัวสอบ
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                     ชื่อ - นามสกุล

63050496 นางสาวโศภิตา กาหลง

63050497 นางสาวศิริพร นาคพันธ

63050498 นางสาวเบญจรัตน เกตุแปน

63050499 นางสาวอังศุมา ประยูรพงษ

63050500 นางสาวภัทธิรา รมโพธิ์ทอง

63050501 นายณัฐพฤทธิ์ โชติปรีดาไพศาล

63050502 นายวัชรินทร พรหมเกตุ

63050503 นางสาวนาฏระวี สามารถ

63050504 นายสมศักดิ์ แสนคํา

63050505 นางสาวดวงเดือน บุดดีคํา

63050506 นางสาวปภาดา จันเอียด

63050507 นางสาวอรุณทิพย อุนทรัพยเจริญ

63050508 นางสาวสมปอง แกวบัวดี

63050509 นางสาวกัญจนกมล จั่นเพ็ชร

63050510 นางวารุณี วงศาทิพย

63050511 นายศุภนันต พูลเพ่ิม

63050512 นางสาวธนาภรณ รุงยศ

63050513 นางสาววณัชภรณ ดอนคําใจ

63050514 นายภาณุพัฒน เยี่ยมออน

63050515 นายสุริยาวุธ พิทักษสงคราม

63050516 นางสาวนวพร ทับเพ็ชร

63050517 นางสาวจารุณี ทองตะกุก

63050518 นางสาวพัชรินทร มั่งมูล

63050519 นางสาวสุปญญา อินแตง

63050520 นายมงคล พายสําโรง

63050521 นางสาวชนิสรา ลินกลาง

63050522 นางสาวอภิญญา อุปนันไชย

63050523 นายมติชน ปญญาฟู

63050524 นายศราวุธ ทองคํา

63050525 นายพัฒนจักร เทพทา

63050526 นางสาวรุจีวรรณ โถมกระโทก

63050527 นางสาวอรวรรณ นันตะ

63050528 นายวสันต เขื่อนคํา

หนาที่ 16/59



เลขประจําตัวสอบ
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                     ชื่อ - นามสกุล

63050529 นางเกสรสิริ ลีลาลัย

63050530 นายณัฐพงค โกสิทธิ์

63050531 นายภาณุพงศ สวัสดิวงศ

63050532 นางสาวณัฏฐนันท พาณิชสุสวัสดิ์

63050533 นางสาววาริญนิศา วิจิตรวงศวาน

63050534 นายพูลชัย ทองมงคล

63050535 นางสาวศุภลักษณ กาลึกสม

63050536 นายปริญญา อรรถศิริปญญา

63050537 นายวิสุทธิพงษ นิ่งใจเย็น

63050538 นายกฤษฎา กนกกุลชัย

63050539 นายกีรติ เอียดตรง

63050540 นางสาวกุลธิดา หองทองคาน

63050541 นางสาวชุติมา สมเหมาะ

63050542 นายเสกสรร คงงาม

63050543 นายอําพล พิพัฒนวัฒนสกุล

63050544 นางสาวกชพร จันทรทองสุข

63050545 ร.ต.อ.บวร เชี่ยวชาญศิลป

63050546 นางสาวปรียาพร ไชยเดช

63050547 นางสาวปยนุช วอกลาง

63050548 นายสาทิศ มีแกว

63050549 นายธีรัช ตันติยสวัสดิ์

63050550 นายณัฐพงศ สุทธิ

63050551 นางคัคนินท กล่ําสุม อุดขันจริง

63050552 นางสาวกนกวรรณ ชินพีระเสถียร

63050553 นายสืบตระกูล สวนงาม

63050554 นายปรเมษฐ สีเขียวแก

63050555 นางสาวพรอมพสุชา หรรษา

63050556 นางสาวณัฏฐา ออนพรม

63050557 นายประทีป สุดสนธิ์

63050558 นายภูผงาด เพชรสงฆ

63050559 นางสาวอรอนงค บุญเทียน

63050560 นายวสรรพ จันทชาติ

63050561 นายดนุภพ เกิดศรี
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เลขประจําตัวสอบ
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                     ชื่อ - นามสกุล

63050562 นางสาวทิพวรรณ เทพวงค 

63050563 นายพชริศ สิทธิโกศล

63050564 นายวรกร พุทธางกูร

63050565 นายกิตติพงศ บุญสอน

63050566 นายสุทธิศักดิ์ ใจดี

63050567 นางสาวปทมาพร แพงสภา

63050568 นายภาณุพงศ ยศศักดิ์ศรี

63050569 นางสาวอัจฉรา ผาสุข

63050570 นายพิพัฒนพล วงศสมุทร

63050571 นางสาวเจนจิรา นิสัยสัตย

63050572 นางสาวศาตนาฏ ลิขิตจิตถะ

63050573 นางสาวสุภานี เซงทอง

63050574 นายณัฐพงษ วิทยานุเคราะห

63050575 นายชัยณรงค อุมาลี

63050576 นายณัฐกิตติ์ ชูจิตร

63050577 นางสาวจันทกานต เปรมฤทธิ์

63050578 วาที่ ร.ต.อนุสรณ ปสสา

63050579 นายเปาว เชาวนประยูร

63050580 นายปฐมภัทร ทินวัฒน

63050581 นางสาวณภัทร วรรณวงษ

63050582 นางสาวรุจิรวรรณ หอมบุญมา

63050583 นายณัฐชนน วงคธิมา

63050584 นายทศพร จอมวัน

63050585 นายเจิมศักดิ์ เหลืองประไพกิจ

63050586 นางสาวสุภาสินี สุวรรณโชติ

63050587 นางสาวศุภรัตน สีมะสิงห

63050588 นางสาวสุธาทิพย พูนจันทร

63050589 นายสกานต สุขอุดม

63050590 นายภาณุพงศ กิติกําธร

63050591 นางสาวศุภญา วงศวรสันต

63050592 นางทนาภา เพ็ชรใหม

63050593 นางสาวเกสสราพร เกตุเต็ม

63050594 นางสาวกวินทรา สิทธิเลิศ

หนาที่ 18/59



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
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                     ชื่อ - นามสกุล

63050595 นายพชร วิชัยคํามาตย

63050596 นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ

63050597 นางสาวจุรีรัตน จารุจิตต

63050598 นายทศพร รอดหลง

63050599 นายตุลพันธุ รัตนธรรมดิษฐ

63050600 นางสาวกมลวรรณ กฤตสัมพันธ

63050601 นางสาววราภรณ ศิริเติม

63050602 นายเชษฐา แกวขาว

63050603 นางสาวนิภาภรณ นาคนิยม

63050604 นางสาววลัยพรรณ มณีดุลย

63050605 นางสาวพิมพชนก วงศเมือง

63050606 นายพนม นอนา

63050607 นางสาวอภิสรา ถึงสุขวงษ

63050608 นางสาวอังควรา ใบชิต

63050609 นายภัคพล ตังโพธิ์กลาง

63050610 นางสาวอรอนงค อุมา

63050611 นางสาวธิดารัตน พะนิรัมย

63050612 นางสาวณัฏฐกฤษตา บัวใหญ

63050613 นางสาวธรรพภสร อภิรัชตสุรสีห

63050614 นายรณชัย ทองใบ

63050615 นางสาวดนยา ฉันทศาสตรพงศ

63050616 ร.ต.ณรงคศักดิ์ จันทรผลึก

63050617 นางสาวธัญจิรา วรรณวิจิตร

63050618 นางสาวอังศุมาลิน บุญแชม

63050619 นางสาวจิราภรณ กมลคร

63050620 นางสาวจิตรา สรณสิริ

63050621 นางสาวนันทิยา แกวกอง

63050622 นายธนะเมศฐ ขันทสําราญจิรสิน

63050623 นางสาวพรรวินท วรดี

63050624 นางสาวน้ําฝน ศรีสัสจัง

63050625 นางจุฬาลักษณ บัวตูม

63050626 สิบตํารวจโทหญิง พัชรพรรณ สวนนุช

63050627 นายยุทธภูมิ กลาวิกยกรรม

หนาที่ 19/59



เลขประจําตัวสอบ
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63050628 นายพชรพล คงม่ัน

63050629 นางสาวชญานิศ สังขมณี

63050630 วาที่รอยตรี ทัชชัย อโศกบุญรัตน

63050631 ร.ต.ท.ภัทรพงศ มูลพลโน

63050632 นางสาวปรานต สิทธิชัย

63050633 นายเอกรัฐ สุวรรณเวช

63050634 นางสาวเทียนวรรณ สืบจากอินทร

63050635 นายกษิดิ์เดช วัชรคิรินทร

63050636 นายวงศธร จิตตานุภาพ

63050637 นายธนากร ปุณธนภัทร

63050638 นางสาวสุรียพร สีดาคุณ

63050639 นางสาวจัสมิน ศาสนดํารง

63050640 นางสาวณัฐธิดา คชฤทธิ์

63050641 ส.ต.หญิง สริตา ตรีศรี

63050642 นางสาวติยาภัทร ปดพรม

63050643 นายอิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล

63050644 นางสาวศรัณยา ศุภลักษณ

63050645 นางสาวนันทนัช พลเพชร

63050646 นางสาวพัทธมนัส ดํานุย

63050647 นางสาวถาวรีย วิบูลยพันธุ

63050648 นายฐิติกรณ เจนศิริวงษ

63050649 นายสุทธิพงษ พื้นแสน

63050650 นางสาวนลินี บุญมาก

63050651 นางสาวณัฐพร เสียงสัมพันธ

63050652 นายอภิรักษ รักนวล

63050653 นางสาวกัญหา แกวศรี

63050654 นายทศพร อุดมศิริสุข

63050655 นางสาวธนวรรณ ณ นคร

63050656 นางสาวสุติมา มนตดี

63050657 นางสาวปยะอนงค คงพิรอด

63050658 นางสาวสุภาพร เสกขา

63050659 นางสาวสมัชญา พาสภาการ

63050660 นายธนากร ขาวผอง
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63050661 นางสาววนิดา กันยะมี

63050662 นายกฤษฎา บุญปก

63050663 นางสาวกมลรัตน สุทธิพงษ

63050664 นางสาวกาญจนา อนุพันธุ

63050665 นายพรศักดิ์ กางทา

63050666 นางสาวสายชล เปรมปรี

63050667 นายวิทวัส นิลสนธิ

63050668 นางสาวกรองขวัญ ชางสัมฤทธิ์

63050669 นางสาวจิตสุภา เอมโอษฐ

63050670 นายปุรเศรษฐ กลันตรานนท

63050671 นางสาวพิมพชนก ฤทธิ์อินทร

63050672 นางสาวสุภาวดี ผองขํา

63050673 นายดํารงเดช เฮงยิ่ง

63050674 ส.ต.ท.หญิง นภัสรนันท จันทรพเนาว

63050675 ร.ต.ท.ธราธร วาสนาจรัส

63050676 นางสาวอิษยา แกวกาญจนเศรษฐ

63050677 นายปฐวี พงษกอปรสกุล

63050678 นางสาวพรนภา พูนจิระเดชมา

63050679 นายณัฏฐนนท จารุวนาลัย

63050680 นางสาวอรพินท เพิ่มแกว

63050681 นางสาววรารัตน เทียนเมืองปก

63050682 ส.ต.อ.หญิง กวินทิพย ภูมิศาสตร

63050683 นางสาวกรกฎ นิตยโชติ

63050684 ร.ต.อ.กอสิทธิ์ เสรีวิวัฒนา

63050685 นายณัฐชัย อัมพวา

63050686 นายธนพล มูลนาม

63050687 นายสราวุฒิ ประทีปทอง

63050688 นางสาวศรัญดา ปอสาย

63050689 นางสาวชวัลนาถ สีดลรัศมี

63050690 นางสาวธาราพิมพวรรณ แววนกยูง

63050691 นางสาวนนทวรรณ ศรีชา

63050692 ส.ต.ท.ชานนท รอดถนอม

63050693 นายกติกา สุขนิวัฒนชัย
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
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                     ชื่อ - นามสกุล

63050694 วาที่รอยตํารวจตรีหญิง สุภาวดี กนกนาก

63050695 นางสาวจิราภา พวงประดิษฐ

63050696 นางสาวดาราวรรณ ลอตเยอร

63050697 นางสาวพรรณทิพย ศรีสุวรรณ

63050698 นางสาวนภาพร แกวจัด

63050699 นายณัฐสังคีต คนขยัน

63050700 นางสาวฐิศิรักน บุญรักษ

63050701 นายปพนสรรค นนธิจันทร

63050702 นางสาวปยาภรณ ทองศิริ

63050703 สิบตํารวจเอก มาโนช แนนแควน

63050704 นางสาวศุภวรรณ ยศขุน

63050705 นายจักรพันธ โตวิทศิรินเรศ

63050706 นางสาวกฤตยา มากคง

63050707 นางสาวจิราภรณ ออนสําอางค

63050708 นายปรีชา เอี่ยมตระกูล

63050709 นายอดิศักดิ์ บุญสราง

63050710 นางสาวณัฎฐณิชา คําเมฆ

63050711 นางสาวเยาวภา ปลดปลิด

63050712 นางสาวพิราวรรณ จานิมิตร

63050713 นางสาวณัฏฐกัญจณ ฉัตรทอง

63050714 รอยตํารวจเอก จีระ ปุณณินท

63050715 นางสาวอรทัย ดงแสนสุข

63050716 นายฐาปกรณ จงจัดกลาง

63050717 นายคฑาวุธ บุญชุม

63050718 วาที่รอยตรีหญิง สุกัญญา สาลี

63050719 นางสาวนันทนี คําสวน

63050720 นายนัฐวุฒิ มงคลลาภ

63050721 นายพงษพิชัย ชารีวงศ

63050722 นายธรัชต แกวนา

63050723 นางสาวภัทริน เจยาคม

63050724 นายทรงพล ทองผอง

63050725 ส.ต.อ.จิรัญญ โสภณธรรมคุณ

63050726 นางสาวดุจดาว ยะอนันต
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
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(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63050727 นายเบญจพล เอี่ยมสกุล

63050728 นางสาวศริญญา เผาพันธุ

63050729 นางสาวกานตมณี ยิกุสังข

63050730 นายวิศรุต วงศสายสถิตย

63050731 นายยุรนันท สุภาวิตา

63050732 นางสาวพิชญา มณีนิล

63050733 นายวิกร แกวกําไร

63050734 นางสาวเนตรชนก แกวมุข

63050735 นายชาญเดช แกวรองคํา

63050736 นางรัชตวดี เดชหนู

63050737 นายศุภศิต วงศวิลาศ

63050738 นางสาวอลิศรา แตงออน

63050739 สิบเอก พัฒนศักดิ์ ทองยา

63050740 นางสาวสุภาภรณ จันทรทอง

63050741 นางสาวพัชราภรณ ฤทธิ์มงคล

63050742 นายพันธกานต เครือรัตนไพบูลย

63050743 นายณ ฤกษ สวัสดิฤกษ

63050744 นายศราวุธ กฤษณะบาล

63050745 นางสาวเบญจมาศ ลวนเพชร

63050746 นายเอกฤทธิ์ พิศนุภูมิ

63050747 นายอัลซาฮารี ยูหนุ

63050748 วาที่รอยตรี รชต สุขศุภชัย

63050749 นายปญญา สอนพงษ

63050750 นายสหชาติ รองชวน

63050751 นายอนุกูล อุทัยธรรม

63050752 นางสาวพัชรินทร ชูชัย

63050753 นางสาวเบญจวรรณ จันทรวรรณ

63050754 นางสาววิไลภรณ เย็นใจพร

63050755 นางสาวปาตีเมาะห บินยูโซะ

63050756 นางสาวภาวิณี จันทสุวรรณ

63050757 ส.ต.ท.สุนทร นามบุดดี

63050758 นางสาวกมลชนก นวลศรีไพร

63050759 นายณัฎฐนันธ สมานเผาพงศ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63050760 นายธนอนันต จอมพุทธางกูร

63050761 นายพลกฤษ ลิ่มสกุลไพศาล

63050762 นางสาวริญญรัตน ไชยบุญยเกียรติ

63050763 นายวรุฒ พิมศร

63050764 นางสาวภาวิณี เถื่อนกุล

63050765 นายวาสิน มีธรรม

63050766 นายชินภัทร จําปาเงิน

63050767 นายกสมา สุขสุวรรณ

63050768 นางสาวนภาพร จินตแสวง

63050769 นางสาวปภัชญา อินสิงห

63050770 นางสาวพนิตนันท สุรัตนโรจน

63050771 นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย

63050772 นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง

63050773 นายอภิสิทธิ์ รัชชะ

63050774 นางสาวสุรยา พันธุ

63050775 นางสาวเจือใจ มิ่งแกว

63050776 นางสาวหรรษกานต ทองปรน

63050777 นางสาวสุทธิษา จินดาพล

63050778 นางสาวณัฐนันท อัคเส

63050779 นางสาวณฐมน ราชนาคํา

63050780 นางสาวทิพวัลย ศรีคูบัว

63050781 นางสาวรมิดา ตานะอาด

63050782 นางสาวกมลชนก บุญถนอม

63050783 นายณัฐวัช นกแกว

63050784 นางสาวอาทิตยา สวางแจง

63050785 นางสาวชนัสดา กระทุมเขต

63050786 นายเอกพงศ รุงโรจนวุฒิพงศ

63050787 นางสาวพรรษพร ทําทัน

63050788 ส.ต.ท.วิชาติ ซื่อสัตย

63050789 นางสาวนุจรินทร โกมล

63050790 นางสาวณัฐทิชา เปกทอง

63050791 นายวิทูรย ชาติเงี้ยว

63050792 นางสาวสุภัสศร ประจบ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
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                     ชื่อ - นามสกุล

63050793 นางสาวศศิธร สายสกล

63050794 นางสาวมนัสนันท ปตรัตน

63050795 นางสาววิภาดา ศรีภิรมย

63050796 นางสาวอิกขณา เจริญสินทวีวงศ

63050797 นางสาวตรองกมล ขีดวัน

63050798 นางสาวณัฐธิดา ระกาศ

63050799 นางสาวปาณิสรา อุไรรัตน

63050800 นายพสิษฐ อุทธา

63050801 นายสุไลมาน ดราแม

63050802 นางสาวธิดารัตน โงยเตจา

63050803 นางสาวณัฐชนิดา บริหาร

63050804 นายกฤตนัย วิเศษ

63050805 นางสาวทิพวัลย อินใจ

63050806 นางสาวณัฐวิมล สายสุวรรณ

63050807 นางสาวจิระประภา สารัตน

63050808 วาที่รอยตรี พงศธร ดิษฐยานุรักษ

63050809 นายสุวิจักขณฺ อธิษฐนวัต

63050810 นายนิติรุจน อมรอนันตวัชร

63050811 นายอรรถนพ สุวรรณรัตน

63050812 นายวัชระ สังอรดี

63050813 นางสาวรําเทียน รองวงศ

63050814 นางสาวเมธาวัณน จันทมุณี

63050815 นายจักรพงษ เขื่อนแกว

63050816 นายณัฐธวัช จันทมุณี

63050817 นายธนพล เจ็นเชี่ยวชาญ

63050818 นายฆโนทัย เดชะเทศ

63050819 นางสาววารีวรรณ ใจเอี่ยม

63050820 ส.ต.ท.นพปกรณ ผดุงศักดิ์

63050821 นายพงศธร  มอรนิ่งสตาร ทองเกิด

63050822 นางสาวจิราวรรณ เอี่ยมหอม

63050823 นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ

63050824 นางสาวปรีดาพร เทียนสวาง

63050825 นางสาวกฤติกา คําชนะ
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เลขประจําตัวสอบ
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                     ชื่อ - นามสกุล

63050826 นางสาวลักษมี ดอนลาว

63050827 นางสาววรรณทนา ดาวดาษ

63050828 นางสาวศิวธิดา พุทธิรักษ

63050829 นายรัฏฐพล มหาปราบ

63050830 นายณัฐเดช ปราการสมุทร

63050831 ส.ต.หญิง ภัทรธีรา จีนศรีคง

63050832 นายประสิทธิ์ คําฟู

63050833 นายพิษณุ ดิษสระโร

63050834 นางสาวนันทณัฏฐ ลิ้มอารีย

63050835 นายทนงศักดิ์ นิลวัฒน

63050836 นางสาวฐานวรี ยั่งยืน

63050837 นางสาวอนงคนาฎ ตางใจ

63050838 นางสาวเปมิกา ประโยค

63050839 นางสาวธนิดา ฮวดพิทักษ

63050840 นายธนวัฒน ขูวิชัย

63050841 นายอํานาจ ญาณมีสุข

63050842 นางสาวพัชรี เพ็ชรเจริญ

63050843 นางสาวพรพิรุณ โตะคํามณี

63050844 นางหทัยทิพย แกวเหลา

63050845 นางสาวกวิสรา โทสวัสดิ์

63050846 นางสาวชุติมา ไชยพงษวิสุตษ

63050847 นางสาวพิชามญชุ ชิดดี

63050848 นายชรินทร วงษาฝน

63050849 นางสาวปยะดา บุญราศรี

63050850 นางสาวศิริพร เพ็ชรนอย

63050851 นายศุภกร แกวโพนยอ

63050852 นางสาวกัญญจรินทร ละออศรี

63050853 นางสาวศิรินันท แคลงกลาง

63050854 นางสาวพิชชา ชงกุล

63050855 นายนิธินันท เพชราภรณ

63050856 นายสุรศักดิ์ ตุมทอง

63050857 นายจรุงพัฒน ใจวงศผาบ

63050858 นายภคพงษ คงลิขิต

หนาที่ 26/59



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63050859 นางสาวเรืองวิภา กันแสง

63050860 นายธนสิน คิดสราง

63050861 นายชาตรี คูณรงคนันทกุล

63050862 นายเจษฎา ศรีพิฑูรย

63050863 นายศรัณย ทันตานนท

63050864 นายปกครอง สนิท

63050865 นายพลกฤษณ คลองแคลว

63050866 นางสาวสุริยะรังสี ธนะจันทร

63050867 นางสาววารี แกวกําเนิด

63050868 นางสาวจุฑาวรรณ วรรณชาติ

63050869 นายเจนวรรณ กุลคง

63050870 นายจตุพล ทําทอง

63050871 นายภาณุมาศ อําคา

63050872 นายรัฐพล ทิพยสุวรรณ

63050873 นางสาวประภาพรรณ สมนวน

63050874 นายพงศพิช สุธาภรณ

63050875 นางสาวปุญชรัสมิ์ ขันโสม

63050876 นางสาวธัญญธรณ หาญกลาง

63050877 นายเดชอดุลย คํานวนสอน

63050878 ร.ต.ท.คีรีเอก บุญมงคล

63050879 นางสาวชติมันต คุมภัยเพื่อน

63050880 นางสาวสุรีพร บัวจีน

63050881 นางสาวดวงดาว เฮงมัก

63050882 นางครรชิตา คงเกียรติจิรา

63050883 นางสาวพิมพกานต รักกุศล

63050884 นางสาวสรัญยา แสงสิทธิ์

63050885 นางสาวปยะนุช เต็มคําพร

63050886 นายพีรชัย ทรงกําพล

63050887 นางสาวภภัสสร กําจาย

63050888 นายนิมิต ทับขํา

63050889 นางสาวทิวานันท ปญญามูลวงษา

63050890 นายบดินทร นามวงศ

63050891 นางสาวมาลินี บุญออน

หนาที่ 27/59



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63050892 นายอติวิชญ โพธารส

63050893 นายนราพงศ เพ็ชรมณี

63050894 นางสาวนภัสคณิณท นามสุข

63050895 นางสาวนฤภัค จันทิมา

63050896 นางสาวสาริณีย ตรีรัตน

63050897 นายณัฐพัชร จัตุพรหงษทอง

63050898 นายวิทยา ใบดุเก็ม

63050899 นายวริศว หัดขะเจ

63050900 นายไกรสร บุญคง

63050901 นายวรสิทธิ์ สิทธิยศ

63050902 นางสาวดวงตา พลพุทธรักษ

63050903 นายวิษณุพงษ บุรีมาศ

63050904 นายสุมิตร ปณฑะโชติ

63050905 ด.ต.สุชน คํามา

63050906 นายศิวรรจน สําเภาเพ็ชร

63050907 นางสาวฉภิญญา สุริยธรรมกุล

63050908 นางสาวสุพัตรา พัวไพบูลยวงศ

63050909 นางสาวบงกช เยาวรัตน

63050910 นางสาวทัศนีย บุษบา

63050911 นายวีรวัช พิกุลศรี

63050912 นางสาวธิดารัตน คมสัตยานนท

63050913 นายธนสรรค ปาณะโส

63050914 นางสาวอภิชา ธนะมัย

63050915 นางสาวนริสรา อินตุน

63050916 นางสาวอภิญญา ชัยรักษ

63050917 นางสาวอัญชิสา ผงสุภา

63050918 นางสาวจุฑามาศ กรุณามิตร

63050919 นางสาวสมใจ สนสกุล

63050920 นายวีระชัย จําปาบุรี

63050921 นายวริทธิ์ เรืองประสม

63050922 นางสาวพรพรรษา แสงธรรมวิจิตต

63050923 นายอภิรักษ เทียนฟก

63050924 นางสาวพิมพร เอี่ยมจอย

หนาที่ 28/59



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63050925 นางสาวพักตรจิรา หาบุญภาส

63050926 นายสมาน มือลี

63050927 นายณัฐพล คําภีระ

63050928 นายธนายุทธ บุญเนตร

63050929 ส.ต.ท.ปวรุตม ขันธมัง

63050930 นางสาวรัตนา แกวกุลบุตร

63050931 นางสาวปรัชญา ประจง

63050932 นางสาวบัณฑิตา สดใส

63050933 นางสาวกานตนิภา สมสวย

63050934 นายฐาปะนะ แกวมณี

63050935 นางสาวพรสวรรค ดําเนินผล

63050936 นางสาววรรณิศา รุงแจง

63050937 นางสาวกัณฐิกา พงศสกุล

63050938 นายนุกูลกิจ ศรีวิชัย

63050939 นางสาวมนทาวดี อูสุวรรณ

63050940 พันจาอากาศเอก ธนกร พวนศิริ

63050941 นางสาวกันยกร นึกรักษ

63050942 นางสราลี พจนนุสนธิ์

63050943 นายชาตวิโรจน พึ่งผลพูล

63050944 นางสาวพรทิพย เพียรศิริ

63050945 นายสิทธิกร ยะคําแจ

63050946 นางสาววรารัตน วรกาญจน

63050947 นางสาวณัฏฐณิชา ชวนประเสริฐ

63050948 นายนนทพจน อิสสริยะกุล

63050949 นางสาวกษมาวรรณ เตารัตน

63050950 นางสาวนุชสรา พันธุสาคร

63050951 นางสาวณราธินี เขื่อนแกว

63050952 นางสาวพชรพรรณ เฉลิมแสน

63050953 นางสาวรินรดา วันโน

63050954 นางสาวภัสสรา โพธิ์ปฐม

63050955 นางสาววริยดา สืบสุโกศล

63050956 นางสาวบรรณพร อาดํา

63050957 นายสุรชาติ บุรณศิริ

หนาที่ 29/59



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63050958 นางสาวชุติมณฑน มีนา

63050959 นางสาวภัทิรา แพนดี

63050960 นายวัฒนา หินผา

63050961 นางสาวกรรณิกา ลิมพะสุต

63050962 นางสาวปาริชาติ เชี่ยวรอบ

63050963 นางสาววรรณภรณ เลาะวิธี

63050964 นางสาวประภาพร หงษกลาง

63050965 นายพงษกร สิมมา

63050966 นายวันชัย กิติยะ

63050967 นางสาวจรรยารัตน อังสุวรรณ

63050968 นายยงยศ สิมะขจรบุญ

63050969 นางสาวภัทราวรรณ บริบูรณกลางกุล

63050970 นางสาวกิตติญา ขวัญเมือง

63050971 นางสาวรัตธิชา เสมสมบุญ

63050972 นางสาวชยาภา ทรงประโคน

63050973 นางสาววินิตา ศรีนวล

63050974 นายนนทวรรษ ศรีชลาลัย

63050975 นางสาวบุญญาพร บุญประคม

63050976 นายหฤษฎ คงแกว

63050977 วาที่ ร.ต.หญิง ดวงดาว เตชะเจริญกิจ

63050978 นางสาวนัชชานันทติ์ วงศกาฬสินธุ

63050979 นางสาวนิลยา เรือนคํา

63050980 ส.ต.อ.ประกาศิต ลาภขจรกิจ

63050981 นางสาวทัดสุดา ปะระมัสโส

63050982 นางสาวอรพรรณ สาแกว

63050983 นางสาววารุณี ภูเวียงแกว

63050984 สิบเอก วิษณุ เสียวกระแสร

63050985 นางสาวพิมพนารา ดวงดี

63050986 นางสาววริศรา วีระสัมพันธ

63050987 นางสาววราภรณ บุญเพชร

63050988 นางสาวธันวรัตน ลิ่มสกุล

63050989 นายจักรพงษ ศิริคุณ

63050990 นายณัฐพงษ สุนตาอินทร

หนาที่ 30/59



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63050991 นายพิชย เนียมสูงเนิน

63050992 นางสาวปยนาถ สรรพา

63050993 นางศิรัญธรา นาคะตะ

63050994 นางฉัตรกมล ทนันชัย

63050995 นางสาวปติมา จันทะคุณ

63050996 นายปฐมพร คงงาม

63050997 นายสุนทร มูเก็ม

63050998 นายสายัณห กันตีมูล

63050999 นางสาวชลดา ประชาตรี

63051000 นางสาวปนัดดา วณารักษ

63051001 นางสาวนงลักษณ มาปายะ

63051002 นายอนุวัฒน ฉีดอ่ิม

63051003 นางสาวนันทิตา ปานเจริญ

63051004 นางสาวพัชนี ติระนนท

63051005 นายภัคศรัญย ฤทธิยา

63051006 นายจิตรลดา บุญแกว

63051007 นางสาวทวินันท เทียวประสงค

63051008 นางสาวชนาภา เข็มมา

63051009 นางสาวจุฑาทิพชูมณี วรรณดีกุลภัทร

63051010 นางสาวรัตนาภรณ ชวยเกิด

63051011 นางสาวมลฤดี มีประดิษฐ

63051012 สิบตํารวจเอก ธนินพงษ สาสังข

63051013 นายปยะ ขันทะ

63051014 นางสาวอริญรดา เจนจบ

63051015 นางวลัยพรรณ เมฆิยานนท

63051016 นายศรายุธ หอมชะมด

63051017 วาที่รอยเอก ศุภวัฒน ไชยประพันธ

63051018 นางสาววราภรณ วัฒนจิตต

63051019 นางสาวชฎาพร บุญสุข

63051020 นางสาวประภาพรรณ วรเดช

63051021 นางวรนิติ์ ธีรกุลวาณิช

63051022 นางสาววลีรัตน ทองอินทร

63051023 นางสาวศิริมนัส ศรีทอง

หนาที่ 31/59



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63051024 นางสาวสุชาดา แกวชนะ

63051025 นางสาววลินพร สระทองดี

63051026 นางสาวพิชญานิน ลิ้มสกุล

63051027 นางสาวจิราพร เครือสมบัติ

63051028 พ.อ.อ.พิชญภูมิ พิมพศรี

63051029 นายสราวุธ ธรรมกุลเกียรติ

63051030 นายสัจจวัฒน พวงแกววิจิตร

63051031 นายรัฐพล บุรพันธ

63051032 นายพีระพงษ ฟุงพิพัฒน

63051033 นางสาวลักษณนารา หาดแมน

63051034 นางสาวศิราณี ศรณะเนตร

63051035 นางวาธินี ขจรฤทธิ์

63051036 นายศุภฤกษ สมสะอาด

63051037 นางสาวทิวา แกวปดชา

63051038 ส.ต.ต.หญิง ศศิประภา กิติปญญา

63051039 นายธีรเศรษฐ บุญแสนกุลธวัช

63051040 นายเอกพงษ ชูทอง

63051041 นายเขมกร โกมลศิริสุข

63051042 สิบตํารวจโทหญิง เบญจมาศ มากบุญงาม

63051043 นางสาวสุรดา ฉัตรเมืองปก

63051044 นายอินทสิญจ กิจพัฒนาสมบัติ

63051045 นางสาวเอื้อการย ชุมดี

63051046 นางสาวนุชวรา เพ็ชรกาล

63051047 วาที่ ร.ต.หญิง ปณณธณัฏฐ หนูโหยบ

63051048 นายกฤษฏิ์พิพัฒ กฤษฏิอนันภัท

63051049 นางสาวอุษมล ลุนสําโรง

63051050 นางสาวจิตราภรณ ทรัพยสิน

63051051 นางสาววาสนา มีวัฒนะจตุพร

63051052 นางสาวรัตนกร พลายดวง

63051053 นางสาวพิชญาภา ศรีบัว

63051054 นางสาวประทุมวรรณ เทียมเทาเกิด

63051055 ส.ต.อ.หญิง กานตพิชชา ดาวงษ

63051056 นางคุณิตา ดิลกพรหิรัณย
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63051057 สิบเอก ชวลิต แกวสาร

63051058 นางสาวมาริสา ใหมอะลิน

63051059 นางสาวเบญจวรรณ ทองเพ็ง

63051060 นางสาวสุภาวดี จันทรฉิ้น

63051061 นางสาวฌัชชา สงวนสิน

63051062 นางสาวณิชาวรรณ ไกรสนาม

63051063 นางสาวภาวิณี ผลหมู

63051064 นางสาวมานัสนันท พองประสาท

63051065 นางสาวภานุชนาท ดวงสุข

63051066 นางสาวจิตพิศุทธิ์ บุญยะประสิทธิ์

63051067 นางสาวปยพร แสงงาม

63051068 นายมงคล โกมล

63051069 นายกฤษฎา จารุกิจอนันต

63051070 นางสาวชุติมา เกาลิ้ม

63051071 นางสาวจุฑารัตน พันธแจม

63051072 นายชัยณรงค สิริวัฒนานนท

63051073 นายโกสินทร รัตนคร

63051074 นางสาวอรวรรณ สวนจันทร

63051075 นางสาวกมลณัฎฐ ทะเกียง

63051076 นางสาวนภัสณัชชนก หญิงประยูร

63051077 นางสาวอรณิช หยาตา

63051078 นายนิรัติศัย หิรัญรักษ

63051079 นางสาวเมธาวี แซโซง

63051080 นายณัฐปคัลภ สุมาลุย

63051081 นางอรุณรุง ไทรงาม

63051082 นายสมัชชา พรมลา

63051083 สิบตํารวจโทหญิง สาวิณี กาญจนาประดิษฐ

63051084 นางสาวดาวประกาย สายออน

63051085 นางสาวนริศรา เผือกเวช

63051086 นายอภิศักดิ์ มะธิโตปะนํา

63051087 นายอนุชิต วัตรุจีกฤต

63051088 นายนิติพงศ เดือนเพ็ญ

63051089 นางสาววธัญญา วรสายัณห
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63051090 นายนภดล ศรีหิรัญ

63051091 นางสาวอรุณี วรรณไพบูลย

63051092 นางสาวกานติมา ศรีโวหะ

63051093 นายวทัญู พนังนุวงศ

63051094 นางสาวรติกร กิตติศศิกุลธร

63051095 นางสาวณัฐชา ตันติพจน

63051096 พ.จ.อ.พลวัฒน เกงขุนทด

63051097 นายยุทธนา ศรีสมบัติ

63051098 นางสาวปาริชาติ ไชยภักดิ์

63051099 นายธนกร กันทะเสน

63051100 นายยุวชล เกษรประทุม

63051101 นางสาววราภรณ โพธิศิริ

63051102 นายชัชวรินทร อวดกลา

63051103 นายณัฏฐพัฒณ ฐีระเวช

63051104 นางสาวเสาวนีย จันทรชวลิต

63051105 นางสาวสวรส ปุริมโน

63051106 นางสาวฉัตรวลี ชะนะพล

63051107 นางสาวนวีนา วัฒนประดิษฐ

63051108 นางสาวศศิพิมพ ออนรักษ

63051109 นางสาวมุขรินทร คงสิน

63051110 นางสาวเวฬุกานต ยิ้มสิน

63051111 นางสาวกรรณิกา กันพุดซา

63051112 นางสาวจารุพัสตร ปุกคํา

63051113 นายพรเทพ อยูชื่น

63051114 นางสาวสุจิตรา สิริรัตนาวรรณ

63051115 นางสาวนิรัตน ไชยสน

63051116 นางนพมาศ เมียนเพชร

63051117 นางสาวสุพัตรา งามสมพงษ

63051118 นายจักรี คงคาสวัสดิ์

63051119 ร.ต.ท.พงษสิทธิ์ อุทิศานนท

63051120 นายฆนนาท ศรประดิษฐ

63051121 นายเสฏฐนันท จําเนียรกุล

63051122 นางสาวสิตราญา โคตอเนตร
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63051123 นางสาวยุพา ผาลิวงค

63051124 นางสาวฐิติมา ณรงครักษ

63051125 นายอนุสรณ สารมาศ

63051126 นางสาวดวงธิดา อุดมพร

63051127 นายซามรี เจะแต

63051128 นางสาวอัจฉรา แยมโพธิ์ใช

63051129 นายธีรพันธ ลิมสัย

63051130 นายธณกร ธรรมปรัชญากุล

63051131 นางสาวนัยนา คําภักดี

63051132 นางสาวปรารถนา ตั้งเจียมศรี

63051133 นายนพดล งามศรีมณีทรัพย

63051134 นางสาวภิรญา ศรีภมร

63051135 นางสาวอาลดา ชาวพรหม

63051136 นายนราธิป ชมภูบุตร

63051137 นายเดชจรัส เทียบทอง

63051138 นางสาวธัชพรรณ มากชูชิต

63051139 นางสาวสุภารัตน มัธรถ

63051140 นายรัฐ กสิธิกสิกรรม

63051141 นางสาวณัฐวีร วงศวิทสงฆ

63051142 นางสาวศศิวิมล สายเชื้อ

63051143 นางสาวอัญญารัตน คําหลา

63051144 นางสาวอัญมณี ศรีพนม

63051145 นายสรายุทธ สรวิชญธนากุล

63051146 นางสาวสิริพร ชัยปราโมทย

63051147 นายทิวพล วงศอภิชาติ

63051148 นายมารุต เกยูรวงศ

63051149 นายปรัชญา ใจนอง

63051150 วาที่รอยตรีหญิง จตุพร ดวงไทย

63051151 นางสาวญาณินี ศรีสุวรรณ

63051152 นางสาวรวิกร พูลศิริ

63051153 นางสาวนุชนาถ พาหุมันโต

63051154 วาที่รอยตรี ณรงคเวทย บุญจวง

63051155 นางสาวจิราภรณ สุวรรณหงษ
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63051156 นางสาวภุมรี อัคคะฮาต

63051157 นายชาคริต รับสมบัติ

63051158 นางสาวมนสิชา มากละเอียด

63051159 นางสาวกานตชนก นวลทอง

63051160 นางสาวบุณยกร จิราภัสร

63051161 นางสาวยุวดี ราหา

63051162 นางสาวรัชนี เทียนทองดี

63051163 นางสาวอังคณา นิ่มนวล

63051164 นางสาวณิชาพร ยงศรีสวัสดิ์

63051165 นางสาวน้ําฝน ทะนุ

63051166 นางสาววนิดา จารัตน

63051167 นางสาวสิริพร เชื้อเถา

63051168 นางอําภา กิจจาเจริญกุล

63051169 นางสาวสายสุดา โภคา

63051170 ส.ต.อ.หญิง จิตรา โชคทวีพาณิชย

63051171 นางสาวธัญมน เกตุสุวรรณ

63051172 นายนัธวุฒิ โอภาพันธ

63051173 นางสาวกุลธิดา พลับจีน

63051174 นางสาวนิษาชล นาราษฎร

63051175 นายดนัย สามแกว

63051176 สิบตํารวจเอก ณัฏฐพงศธร ทราฤทธิ์

63051177 นางสาววณิชยา สันเสมศรี

63051178 นายภาณุพงศ ปญญาเหล็ก

63051179 นายภัคธร ฉิมวงศ

63051180 นางสาวณิชนันทน ชูสุข

63051181 นางสาวนาถลดา กาญจนอุดมการ

63051182 นางสาวณิชากร หนูอุไร

63051183 นายธนายุทธ หงษโงน

63051184 นายวีรภัทร วรลักษณภักดี

63051185 นายธนพล พยับกลาง

63051186 นายเฉลิมพล เถื่อนนาดี

63051187 นายอิสราทิตย ขุนทองจันทร

63051188 นายปริญญ สิงหแกว
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63051189 นางสาววริญา หอมจันทร

63051190 นางสาวนิตยา บับพาน

63051191 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีนุกูล

63051192 นายวีระพล มองเพชร

63051193 นางสาวสาลินี รอดคํา

63051194 นางสาวทิพยสุดา กาญจนเพชร

63051195 นายอัครพล กําศร

63051196 ดาบตํารวจ เจษฎาพงษ ไพรสณฑ

63051197 นางสาวกนกวรรณ นามวัฒนโสภณ

63051198 นายกันตชัย หอมตะโก

63051199 นางสาวนันทพร ธนารักษ

63051200 นางสาวจิราภา ศรีมันตะ

63051201 นายภักดี ลําดวน

63051202 นางสาวตุลยดา บรรจงวิทย

63051203 นายพงศพิษณุ กุลชะโมรินทร

63051204 นางสาวสิริรัญญา อุบาลี

63051205 นายวิชัย มรกฎจินดา

63051206 นายณัฐภพ มะโนใจ

63051207 นางสาวเปรมจิต กันทะวงศ

63051208 นายเหนือราษฎร ทองอยู

63051209 วาที่รอยตรี สุพรชัย เขาทอง

63051210 นางสาวปรางทิพย สีมาลา

63051211 นางสาวสุมินตรา ทองชิต

63051212 นางสาวอรัญญา บูรณะศิลป

63051213 นางสาวทิพาพร กลีบทอง

63051214 นายสุภกิณห โพธิ์ศรีทอง

63051215 นายฐริศ อธิกุลวริน

63051216 นายพิทวัส ออดพันธ

63051217 นายไพบูลย มั่นจินดา

63051218 นางสาวพูนทรัพย ธรรมวงษ

63051219 นางสาวโรฮานี สาลาตาโซะ

63051220 นายฉัตรมงคล ในแสน

63051221 นายมนตรี อัศวพรไพบูลย
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63051222 นายเกริกเกียรติ บัวแบน

63051223 นางสาวสุนิษา ระงับชิด

63051224 นายชานนท ขาวพราย

63051225 นายอัศนัย เบาะพรม

63051226 นางสาวธนันทชนก สระทอง

63051227 นางสาวนิติกุล พิจารณสรรค

63051228 นายวัทธิกร สายแกว

63051229 นางสาวสุมาลี จันทนาม

63051230 นางสาวบงกช ตาชัย

63051231 นางสาวณิชกมล รมโพธิ์

63051232 นายสุวรรณ แหวนหหลอ

63051233 นายศาศวัต ชีระภากร

63051234 นางสาวสุกานดา สุขศาลา

63051235 นางสาวจิราภรณ ไกลบาป

63051236 นายธนภัทร บุญอินทร

63051237 นายพลวัฒน อินตะลอ

63051238 นางสาวชาลินีย ทองอนันต

63051239 นายวิษณุพงศ พรมยะ

63051240 นางสาวภิรญา วุฒิพิชัยเดช

63051241 นางสาวฐาปนีย มณีรัตน

63051242 นางพิทยรัตน ขุนแขวง

63051243 นางสาวกฤติยาณี แสงมีคุณ

63051244 นางสาวพรเพ็ญ แทนประมูล

63051245 นางสาวออมจันทร เพ็ชรเย็น

63051246 นางสาวสกุณา แสนบุญ

63051247 นางสาววิริยา โพธิ์ลี้

63051248 นายสิทธานันท วัฒนาไพบูลย

63051249 นางสาวพรพรรณ รัตนดากุล

63051250 นายณัฐ จันทนะ

63051251 นางสาวเมชยา ชูวงศสวัสดิ์

63051252 นางสาวนัดดานันท พิจารณ

63051253 นางสาวอนัญพร สกุลเมฆา

63051254 นายพรประทาน ทาทํานุก
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63051255 นางสาวปยมาศ แนนอุดร

63051256 นายอรรฆพร แสะอะหมัด

63051257 นายชวกร เซี่ยงคิ้ว

63051258 นางสาวปยธิดา ชนะภัย

63051259 นางสาวสริญญา สุขโอรส

63051260 นางสาวจิราวรรณ ราชกันทร

63051261 นายพิทักษ โรจนโมสิข

63051262 นางสาวอุบลลักษณ ทรัพยสิงห

63051263 พันจาอากาศเอก ณัฐพล ราชภูเขียว

63051264 นางสาวนิภาพร ปานเพชร

63051265 นางสาวญมณ ประเสริฐพุม

63051266 นางสาวนิสสรา แผนศิลา

63051267 นางสาวสิริวัล เวียงสมุทร

63051268 นางสาวศริญญา วรางกูร

63051269 นายจักรวรรดิ อนันตโชตวงศ

63051270 นางสาวอรสินี พวงพวง

63051271 นางสาวรัตนา ทิมทอง

63051272 นางสาวเบญญาภา ทรงศรีวิไล

63051273 ส.ต.ต.อาทิตย แสนปญญา

63051274 นางสาวสุกัญญา เกิดสุข

63051275 นายเอกภพ ศรีเรืองฤทธิ์

63051276 นางสาวอัญมณี ประสมทอง

63051277 นายชวลิต เสนาคุณ

63051278 นางสาวยุพินพร เงินทองแดง

63051279 นางสาวหงกฤษวรรณ ภูเชาวนวิรัตน

63051280 นางสาวกาญจนา แสงอรุณ

63051281 นางสาวพลอยไพลิน เอียดเสน

63051282 นายชลนที ทองศรีนุน

63051283 นายจิรเดช คะโยธา

63051284 นางสาวจิรัชญา สุวรรณสุข

63051285 นางสาวสุวลักษณ แพงศรี

63051286 พันจาอากาศเอก จัตุวิทย แฉงกอง

63051287 นางสาวไอลดา ไชยคําภา
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63051288 นายรงครัตน คําสงค

63051289 นางสาวธิตาภรณ โมราสุข

63051290 สิบตํารวจโท ผลชัย กิ่งพวง

63051291 นางสาวปารยลิดา หมูหมื่นศรี

63051292 นายปญญาฤทธิ์ ทองกลิ่น

63051293 นายสมศักดิ์ ทองพิมาย

63051294 นางสาวสุภาวิตา ชัชวาลกิจ

63051295 นางสาวรัตดาวรรณ จําปาพันธ

63051296 นายภูเวียง คํามุงคุณ

63051297 นายบุญผล รักษาศรี

63051298 นางสาวชนกานต สังสีแกว

63051299 นางสาวจิราวรรณ สายโยธา

63051300 นางสาวมัฌชิมา ทิพากร

63051301 นางสาวฐิตาภรณ กันศรีเวียง

63051302 ร.ต.ท.ศิริพงศ ทองอารีย

63051303 นายปพนพัชร ฤกษอริยพงศ

63051304 นางสาวธนาภา นิลวิเชียร

63051305 นางสาวอภิสรา สุขศรี

63051306 นายพลวัฒน หรพูล

63051307 นางสาวกฤตยาภรณ แกวนาบอน

63051308 นายกิตติ์ธนัตถ วงศรัตนปญญา

63051309 จาอากาศโท สุระศักดิ์ สมเย็น

63051310 จาอากาศโทหญิง อรอุมา อุนตาดี

63051311 นางสาวณัฐฐศศิ ปภัชญา

63051312 นายเทวัญ ชูบัวทอง

63051313 นายณัฐพงศ มณีจักร

63051314 นางสาวจิราภรณ ดวงโต

63051315 นางสาวสุรีย เครือภู

63051316 นายภฑิล นิยม

63051317 นายวราวิชญ มะเดื่อ

63051318 นายอติชาติ มณีสิน

63051319 สิบตํารวจเอก อรรถชัย ภักดีอักษร

63051320 นายภูวรินทร วาณิชกุลนันทน
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63051321 นางสาวสุภาภรณ แซลิ้ม

63051322 นายภัทรพงศ ไชยยา

63051323 นางสาววชิราภรณ เทพพุทธา

63051324 นายสาระศิริ บุญเนี่ยว

63051325 นางสาวประภัสสร ถิตยประไพ

63051326 นางสาวนลินี พุมนวน

63051327 นายฐิติพันธุ เกงปานสิงห

63051328 นางสาวสิวารัตน รัตนะโคน

63051329 นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ

63051330 วาที่รอยตรีหญิง พรพิตรา ทิพยราช

63051331 นางสาวอินทิรา เนียรมงคล

63051332 นายปราชญพงศ ธรรมประเสริฐ

63051333 นายสิทธิพงษ เกตวงษา

63051334 วาที่รอยตรี อิศรินทร บุญศิริ

63051335 นางสาวอรนุช สีหะวงษ

63051336 นายภูริเดช สีผาง

63051337 นายรัชชานนท ขุนพรม

63051338 นางสาวพนมพร ภูนอย

63051339 นายอัสสชิ เสื้อวิจิตร

63051340 นางสาวปรางทิพย ผสมสี

63051341 นางสาวอรปวีณ ชวยบํารุง

63051342 นายวัชรพงศ แกวสุข

63051343 จาเอก ไชยันต สีสอง

63051344 นายปยณัฐ สุริยวรรณ

63051345 นายสุรภาพ ศิรวัชรินทร

63051346 นายวงศกร คําเพ่ิม

63051347 นายไพรัช ถาวร

63051348 ส.ต.ท.จตุพงษ สุกสวาง

63051349 นายจรัสพงศ เจนเจริญวงศ

63051350 นายวรายุทธ นาคเขียว

63051351 นางสาวรจริน กองธรรม

63051352 นางสาวฐิฏินันท สอนศิริ

63051353 นายสรศักดิ์ สุขนวล
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63051354 นางสาวสุวิชา ลาสา

63051355 นางสาวเลอลักษณ เครื่องนันตา

63051356 นางสาวสุภัสสร ประเสริฐกิจ

63051357 นางสาวชิดชนก หมวดฉิม

63051358 นางธัญญภรณ ดวงเงิน

63051359 นายธีระพัฒน มาศยคง

63051360 นางสาวปวีณา นามโคตร

63051361 นางสาวนิภาพร วิเศษศรี

63051362 นางสาวสายฝน ขันตีสะพังหลวง

63051363 นางสุทธินันท อินทรอักษร

63051364 นางสาวประภัสสรา ปานมา

63051365 นางสาวศิริณลนา แอนดริส

63051366 นางสาวกฤศกรณัฎฐ ภมรกูล

63051367 นางสาวโชติรวี สวางศรีสุทธิกุล

63051368 นายสมพงษ ชํานาญ

63051369 นางสาวจุฬาลักษณ ประมาพันธ

63051370 นางสาวเมธินี คําโมนะ

63051371 นางสาวนิชาภา กองทรัพยโต

63051372 นายเอกสิทธิ์ จําปาเฟอง

63051373 นางสาวธัญญธร เคมาชัย

63051374 นายปริญญา ออนพลับ

63051375 นางสาวอรจิรา สาระอูม

63051376 นางสาวจิรปรียา ธารทองกร

63051377 นายมนุราด โชตะวัน

63051378 นายพิสิษฐ เรืองจันทร

63051379 นายชนาวิทย ปาทา

63051380 นางสาวสุวรรณา ลวดทรง

63051381 นายศุภโชค ฤกษงาม

63051382 นางสาวนารีรัตน เพิ่มบุญ

63051383 นางสาวธัญณิชา ชูมี

63051384 นางสาวสุชาวดี หนันสีสุข

63051385 นางสาวจารุนันท ปุรณะวิทย

63051386 นางสาวสิภาลักษณ เสถียรุจิกานนท
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63051387 นางสาวสุดารัตน แสนกลา

63051388 นายวิริยะ หมัดอาสิน

63051389 นางสาวลดาวรรณ วงศเส็ง

63051390 นางสาวชลิดา เดชมนต

63051391 นางสาวณัฐพร ศรีทะจักร

63051392 นายรุงธรรม อินทับทัน

63051393 นางสาวอาภากร นิลประภาพร

63051394 นางสาวขจรศรี แกนจันทร

63051395 นางสาวจันทรทิพย คําแหง

63051396 สิบตํารวจตรี กฤศทสร อุปะละสกุล

63051397 นายณัฐพล บุศยรัตน

63051398 นางสาวนพภัสสร วงศชู

63051399 นางสาวพชรพร เทียมเวช

63051400 นายพัฒนชล รักเรือง

63051401 นางสาวเพ็ญพิชญ ประเสริฐลาภ

63051402 นางสาวจุฑาทิพย เทียนถวาย

63051403 นางสาวญาณิน ไชยสมทิพย

63051404 สิบเอก อัชวิน ทิพยรัตน

63051405 นายภาคภูมิ เนินหนู

63051406 นายณัฐพล เนตรหาญ

63051407 นางสาวพิมลมาศ โคกดอกไม

63051408 นางสาวพิชญจิรา จันทรสกุลณี

63051409 นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล

63051410 วาที่ ร.ต.ปฏิญญา คงแสนคํา

63051411 นางสาวสาวิณี ลาวรรณ

63051412 นางสาวภาศิรินทร จันทราทิตย

63051413 วาที่รอยตรี ชวภณ กิตินันท

63051414 รอยตํารวจเอกหญิง สุชยา วัฒนศักดิ์สุรกุล

63051415 นางสาวสุภาพร วรลักษณ

63051416 นางสาวรอกีเยาะห สาและ

63051417 นางสาวลลิตา ละอองออน

63051418 นางสาวธีรดา มีพงษ

63051419 จาเอก โรจนศักดิ์ น้ําจันทร
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63051420 นางสาวพรรณิภา หอมแพน

63051421 นางสาวจุฑานันท วงษวิสิทธิ์

63051422 นางสาวอารยา สุทธิอาจ

63051423 นายชยพล ภูนิคม

63051424 นางสาวอาริยา เรืองสรรงามสิริ

63051425 นายธีระชัย จําปานิล

63051426 นางสาวมัตสริน ใจเอื้อ

63051427 นายวิศิษฏ จันทรลุน

63051428 นางสาววีระนันท วงศรัตนาศิริ

63051429 นายณัฐนนท ประยูรหงษ

63051430 นางสาวมาริสา รัตนะสิทธิ์

63051431 นายสมบูรณ สุทธิฤาชัย

63051432 นายณัชพล มนแกว

63051433 นางพรรณพร ชัยธิ

63051434 นายชานนท เปรมปราชญชยันต

63051435 นางสาวรสสุคนธ สุขศรี

63051436 นางสาวพรทิพย โสภาเจริญสกุล

63051437 นางสาวพจนาถ ไพบูลย

63051438 นางสาวธนัญญา ตลับทอง

63051439 นางสาววราภรณ นามบุตร

63051440 นางสาวปุณยวีร มิลินเจริญไชย

63051441 นายอักษรินทร มิลินเจริญไชย

63051442 นายยรรยง เขียวชอุม

63051443 นางสาวศิริพร กายแกว

63051444 นางสาวขันธิมา พันธพัฒน

63051445 นางสาวจรียา ทองมี

63051446 นางสาวพิชชานี วงศซื่อสัตย

63051447 นายชัยยพล มุขหิรัญพันธ

63051448 ส.ต.ท.อานนท สมสุข

63051449 นายมนชัย ใจชื่น

63051450 นางสาวอัจฉรา เอี้ยวนอย

63051451 นายธนบดี ใหญจริง

63051452 นายชัชชม ศรีวงษกลาง
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63051453 นายจักรพงศ คุรุเจริญ

63051454 นายภีศเดช พุกจินดา

63051455 นางสาวเนตรชนก รักสวัสดิ์

63051456 นายไพโรจน กลั่นวารี

63051457 นางสาวฉัตรรวี เครืออยู

63051458 นางสาวไพจิตตรี ชูแกว

63051459 สิบตํารวจเอก นวภัทร ตาใย

63051460 นายอดิเรก มีศรี

63051461 นายภูมิ ปฏิสันถาวร

63051462 จาอากาศโท ทศพล สุรวิชัย

63051463 นางสาวชาญจินดา อาดํา

63051464 นางสาวธณัฐดา ศรีบุตตะ

63051465 นางสาวกัญรดา รัตนปริญญา

63051466 นายจิรสิน ปานสกุล

63051467 นายสุริยัน วงศสุวรรณ

63051468 ส.ต.หญิง นันทนัช นรภักดิ์สุนทร

63051469 นางสาวอังคณา รักษาดี

63051470 นายพันธวัจน ดาวัลย

63051471 นางสาวญารวี บุญคํา

63051472 นางสาวอนงครัตน ขุนจันทร

63051473 นายปวีณวัช หวั่นทอก

63051474 นายวีรพงษ ลิ้มตระกูล

63051475 นายอานนท หวานสนิท

63051476 นางสาวชุติมา วิริยะดุษณี

63051477 นางสาวปญญภา หวัดเลี่ยน

63051478 นายขันติยากร หนองขา

63051479 นายสิขนนท มะโนคํา

63051480 นางพิชญธิดา  เฉลิมกาย บุญรื่น

63051481 ส.ต.ท.ณัฏฐวัฒน หนอวงศ

63051482 นางกฤษณา ศรีสนั่นวงษ

63051483 นางสาวหทัยกาญจน ธรรมะ

63051484 นางสาวสุจิตรา มีศรีสม

63051485 นางสาวกิตติดาว ไชยวรรณ
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63051486 นางสาวกชกร บุญครองปรีชาญ

63051487 นายยุทธพงศ บุญครบ

63051488 นางสาวพัชราวิไล วรดิษฐวงษ

63051489 นายอิสระพงษ บุญญา

63051490 นางสาววาริชา ติยะไพรัช

63051491 นายอัคคภพ ทยานศิลป

63051492 นายทวีศักดิ์ สาระทา

63051493 นางสาวรัชชา ศรีตะวัน

63051494 นางงามจิต รอดแกว

63051495 นายธนกฤติ จันทรถง

63051496 นางสาวละอองดาว แสงรัมย

63051497 นายชัชพงศ เลี่ยมวิไล

63051498 นายธีรพล วงศใจคํา

63051499 นางสาวดารารัตน ภูทอง

63051500 นางสาวเพ็ญศรี สุดใส

63051501 นางสาวภัคธดา ภคโชติธาดา

63051502 นายวรุตม วัฒนสิทธิ์

63051503 นางสาวณัฐชรัตน ปานแกว

63051504 นางสาวอมรรัตน ณภากูล

63051505 นายสิทธินนท คํากาหลง

63051506 นางสาวปาริฉัตร จําปาทอง

63051507 นายอรรถสิทธิ์ เรืองศิลป

63051508 นายณัฐกานต โมคภา

63051509 นางสาวสุภาวดี จิตตวรจินดา

63051510 นายวศิน หนวดพรม

63051511 นางสาวสิรินารถ แกวเพ็ง

63051512 ส.ต.ท.เชาวลิต จุนแพ

63051513 จาอากาศเอก วัชรพงศ ทานันท

63051514 นายวิชัย แซหลิ่ว

63051515 นางสาวธนัชชา เทพนรินทร

63051516 นายธิติ บุณยัษเฐียร

63051517 นางสาววราภรณ ขันทอง

63051518 ส.ต.ต.จักรพันธ ธรรมสอน

หนาที่ 46/59



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63051519 จาอากาศโท ดิศพงศ ประมงวัฒนา

63051520 นายณัฐพงษ คงเอ่ียม

63051521 นายธงธาดา วิบูลกิจ

63051522 นางสาววิสมล วุธรา

63051523 นายวงศธร แดงศรี

63051524 นางสาวอรอนงค วองเชิงยุทธ

63051525 นางสาววิภาพร จตุรนตรัตน

63051526 นางสาวนงลักษณ เจริญศิลป

63051527 นางสาวชนาภรณ จันตะ

63051528 นางสาวลภัสรดา เสาธงหิน

63051529 นางสาวปทมา เกตุพุฒ

63051530 นายพชร กรณวณิช

63051531 ส.ต.อ.วิศวกร จุลแกว

63051532 นางสาวชนาพร ควัฒนกุล

63051533 นางสาวอรุณกมล แดงไฟ

63051534 ส.ต.ท.หญิง วรรณิสา จาดขํา

63051535 นายอนุสรณ สุขสถิตย

63051536 นายนัฐกร กองตา

63051537 นางสาวสุธาทิพย ดวงจักร

63051538 นายสุรชัย สมิงรัมย

63051539 นายเทพนรินทร จําปามูล

63051540 นายวรภพ เทพบุตร

63051541 นายสายชล เกตศักดิ์

63051542 ส.ต.อ.หญิง กัลยา ดําแกว

63051543 นางสาวณัฏฐลิตา กาบคํา

63051544 นางสาวอาภาศิริ ปลอดโปรง

63051545 นายประสาน ชองชะงัก

63051546 นายสรวิศ ชวยสืบวงษสา

63051547 นายชยกร วิทยาเวช

63051548 นางสาวสิริภร ดํานาคแกว

63051549 นางสาวธนัสสรณ พงษสุวรรณ

63051550 นางสาวจิราพัฒน สุยะเวช

63051551 นางสาวสรัญญา วะสารชัย
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63051552 นายลอมเดช พลทศฤทธิ์

63051553 นางสาวเสาวรัตน เรืองดํา

63051554 นายคเชนทรเกียรติ สุขเจริญ

63051555 นางสาวสาธิณี สืบสายออน

63051556 นางสาวมณีกาญจน มาแกว

63051557 นายอิทธิพล ฟกสะอาด

63051558 นายชนินทร บูรณชัย

63051559 นายกรกมล ปญญายม

63051560 นายสกล ธนเจริญจํารัส

63051561 นายนิพนธ ทองสุกดี

63051562 นายวิชากร จําปาดวง

63051563 นางรจนลักษณ พลันสังเกตุ

63051564 นางสาวทิพวรรณ พึ่งปาลําธาร

63051565 นางสาวอนงครัตน ทองยอดแกว

63051566 นายเลิศศักดิ์ บริรักษเลิศ

63051567 นายธนพงศ นอยโสภา

63051568 นายพีรวัฒน คงเปนไทย

63051569 นายนพรัตน วังมูล

63051570 นายพีระณัชช รูปสม

63051571 นายกฤติธี ปะระดี

63051572 นางสาวชมพุนุช สอนศิริ

63051573 นางสาวอรุณี ละมั่งทอง

63051574 นายภิติภพ ตาทิพย

63051575 นายณัฐพล สนธิสัมพันธ

63051576 นางสาวฐิติรัตน ธรรมสิทธิ์ชัย

63051577 นายกฤติเดช ปราบเสร็จ

63051578 นายวิชญะ ปลื้มมนู

63051579 นางสาวนวลนภา วิลาดลัด

63051580 นายเจษฎา จางจันทร

63051581 นายปรีชา วงษสุวรรณ

63051582 นายธัชชัย พันธคํา

63051583 นายวีริช เลิศโสภา

63051584 นางสาวนิศามณี ชาติมนตรี
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63051585 นางวรัญญา ชุมวงศ

63051586 นางสาวพรทิพย คงกิจไพศาล

63051587 นายดิเรก ธรรมวงษ

63051588 นางสาวศิริวรรณ พิมพออน

63051589 นางสาวสาธิกา พลอยงาม

63051590 นางสาวลัลนลลิต หอมลําดวน

63051591 นายเทวัญ เนียมกรด

63051592 นางสาวฑิตยาวรรณ กงเพชร

63051593 นางสาวนงณภา ทาวแกว

63051594 นางสาวขนิษฐา สนธิคุณ

63051595 นายชยพัสตร ชยเศรษฐมนตรี

63051596 ร.ต.อ.หญิง นวลปราง พิทักษกาญจนกุล

63051597 ส.ต.ท.สดายุ มวงทอง

63051598 นายปราการ แดงประดับ

63051599 นางสาวอมรรัตน ตั้งสันติกุล

63051600 นายอดิศักดิ์ พิศพันธ

63051601 นางสาวธนัชพร เลขวัต

63051602 นายปริญญา ชัยธานี

63051603 นายพีรพล ขุนพรหม

63051604 นางพัชรา เกตุไทย

63051605 นายกิตติณัฐ ทรรภลักษณ

63051606 นายพิริยพงษ ภูศรีโสม

63051607 นายโชดก ทัพประเสริฐ

63051608 จ.ต.หญิง ธนวรรณ ปานแกว

63051609 นางสุชาดา วุฒิ

63051610 นางสาวนนทวรรณ โพธิ์บาทะ

63051611 นายสมบูรณ คงเมืองคํา

63051612 นายชวกร ขุนเพชร

63051613 นายสุรชาติ ศรีทองงาม

63051614 นางสาวพิมพใจ แนวจิตร

63051615 นายจักรเพ็ชร เตมีรักษ

63051616 ส.ต.ท.หญิง สุปรีดิ์ แกวปรารถนา

63051617 นายไปรวิทย ปาริน
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63051618 นายนิทัศน ชื่นชม

63051619 นางสาวสิริวรรินทร อินศวรคณา

63051620 นางพัชรวิภา ตนโพธิ์

63051621 นางสาวมัณฑนา อาจประจักษ

63051622 นางสาวกาญจนา เพชรยอย

63051623 นางสาวกชพรรณ จารุธํารง

63051624 นางสาวสมสกุล ศรีเมธีกุล

63051625 นายณัฐสิทธิ์ พิภพ

63051626 นางสาวบุษรา แซฉั่ว

63051627 นางสาวสุดารัตน เชิดเพชรรัตน

63051628 นายเจษฎา สุมามาลย

63051629 นายอัษฎากรณ สกุลดี

63051630 นายศุภกร สุริยะ

63051631 นางสาวฐิติมา ศรีรัตน

63051632 จ.ส.อ.หญิง อาทิตยา ภวปญญากุล

63051633 นางสาวธันยาภรณ บุตตะบุตร

63051634 นางสาวเกณิกา หอมสมบัติ

63051635 นางสาวปถยา พรหมมา

63051636 นางสาวปยะธิดา พลทะกลาง

63051637 นางสาวมยุรา ทีปุง

63051638 นางสาวจิรารัตน มีชนะ

63051639 นายจักรพันธ เปลงนาราทิพย

63051640 นายศิริศักดิ์ สุทธิโคตร

63051641 วาที่รอยโท ทศพล ตอศรี

63051642 นายหัสนัย มีเงิน

63051643 นางสาวสินีนาท ทาซาย

63051644 นายวัชรรัฐ ลิ้นจี่

63051645 วาที่ ร.ต.หญิง ขนิษฐา ลําพันโพธิ์ศรี

63051646 นายอลงกรณ ถิระสัตย

63051647 นายฐกัดชัย เปรมกมลทรัพย

63051648 นางสาวรวิสรา โสภณ

63051649 นางสาวณิชชวัลรัชต ไวเรียบ

63051650 นายปรเมษฐ รูสาท
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63051651 นายจิราวุธ มณีบางกา

63051652 นายภาคยพงศ แยมชมสวน

63051653 นางสาวจิราพร ถากันหา

63051654 นางสาวดลยา ฤทธิ์สกุลชัย

63051655 นายพนา พจนาพันธ

63051656 นางสาวชิลิน คิดคา

63051657 นางสาวอรสิริ ศิริพันธุ

63051658 นางสาวอัษฎาพร ขุนเพชร

63051659 นางสาวปาณิสรา ลี้ฤทธิวงอนันต

63051660 นายอุทัย สีแสง

63051661 วาที่รอยตรีหญิง วิยะดา ศรีเศษ

63051662 นางสาวขนิษฐา เศวตศิลป

63051663 นายณรงคเดช บุญไธสง

63051664 นางสาวเยาวดี นุยภักดี

63051665 นายธนวรรธน พงษเกิด

63051666 นางสาวปรียาภรณ วงษสมบูรณ

63051667 นายภควัศ สลักคํา

63051668 นางสาวสุชานันท หัตถะศิริ

63051669 นายเทอดศักดิ์ ยาใจ

63051670 นายกิตติคุณ แสงศร

63051671 นายพีรพล นฤมลสกุลชัย

63051672 วาที่รอยตรีหญิง ทิพานิษฐ กองศุภณัฏฐ

63051673 นายธีระยุทธ ทองนุน

63051674 นางสาวณัฏฐนิช สุนทรนันท

63051675 นายวิทยา สารักษ

63051676 นายพีระศักดิ์ อินทุประภา

63051677 นางสาวจีรภา งวนหอม

63051678 นางสาวรัตติกาล ปานเจริญ

63051679 ส.ต.ท.อภิศักดิ์ อิศรี

63051680 นางสาวปกฉัตร ธีรภัทรปรียากุล

63051681 นางสาวงามพรอม สุขโกษา

63051682 นางสาวดวงพร พันธุสาคร

63051683 ด.ต.พูนศักดิ์ พูลสวัสดิ์
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63051684 นายฤทธิชัย สมไพบูลย

63051685 นายอภิวัฒน เติมประโคน

63051686 นายอดุลย ชํานิจ

63051687 นางสาวพรรวินท เลิศวิกรัย

63051688 นางสาวพิจักขณา สงรักษ

63051689 นางสาวฐิติมา แชมชอย

63051690 นางสาวมณีวรรณ ดาวสุข

63051691 นางสาวพชรธิดา วระพินิจ

63051692 นายภากร ฉายรัตน

63051693 นางสาวทัศนีย เนียมรักษา

63051694 นางสาวกนิษฐา ฆนัทพรสกุล

63051695 นางสาวอนัญญา เกรียงจิตติ

63051696 นายศุภฤกษ สาสะเดาะห

63051697 นายเวสสันดร วิทยศิริ

63051698 นายนวสรรค ยอมเจริญ

63051699 นางสาวรัตนา ปนงาม

63051700 นางสาวแพรวพรรณ มุนตรี

63051701 นางสาวสิรินทรพร กีรติบวรชัย

63051702 นายพสุธา สิงคาร

63051703 นางสาวชนิดา ประทุมทิพย

63051704 นางสาวอนุศรา ขุนทอง

63051705 นายจาตุรงค พงศเสาวคนธ

63051706 นายกรกช แตงสมบูรณ

63051707 นายธีรพันธุ เอี่ยมวชิรากุล

63051708 นายคะนองศักดิ์ ดาใหญ

63051709 นายเตชวินทร เขาคาย

63051710 นายเอกศักดิ์ อุนใจ

63051711 นายสมรัฐ สําราญวงษ

63051712 นางสาวศิรินทรา ดวงเนตร

63051713 นายสุขสันต เลหรักษา

63051714 นางสาวษรุตา สิริกัลยาวรรณ

63051715 นางสาวเบญจพร คงเอียด

63051716 นางสาวอุปสรา วงศศิริ
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63051717 นายสุริยา แกวเพ็ง

63051718 นางสาวปรียารัตน เมศรอาทร

63051719 นายศุภฤกษ เจือจันทร

63051720 นางสาวนิภาพร กางออนตา

63051721 นางสาวนฤมล พูนทอง

63051722 นางสาวรสสุคนธ นาคไธสง

63051723 นางสาวพลอยไพลิน ฟูทรัพยนิรันดร

63051724 นางสาวสัตตกมล บุญศิริ

63051725 ส.ต.อ.ไกรฤกษ พึ่งภู

63051726 นางสาวริศรา มะโนรัตน

63051727 นายคุมชน ธารีเกษ

63051728 นายภูวนาท จําปทูล

63051729 นางสาวปภัสรา วุฒิสิริวรภัทร

63051730 นางสาวทิพยสุรางค วะชุม

63051731 นางสาววิมพวิภา โนรินทร

63051732 นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย

63051733 นางสาวจุฬารัตน จันทรโชติ

63051734 นางสาวทิพยาภรณ พืชพันธุ

63051735 ส.ต.ท.หญิง นฤชล ขวัญเปรมฤทัย

63051736 นางสาวสุฑิษา จันทราภรณศิลป

63051737 นายวิทยา ภาษา

63051738 นางสาวพุทธิตา เดชบุญ

63051739 นายฐวิรัชญ สุริยวงศ

63051740 นายธีรนัย หอทองคํา

63051741 นายสายัณย นาคออน

63051742 นางสาวพัชรินทร นาคออน

63051743 นายญาณาธิป โยทานันท

63051744 นางสาวกันตินันท เมธวัฒนธนสิน

63051745 นางสาวกันยารัตน อูปสาร

63051746 นางสาวสุติรัตน ปุนประเสริฐ

63051747 นางสาวจันจิรา รักสิทธิ

63051748 จ.ต.หญิง นภาพรรณ อุณหพันธ

63051749 นางสาวสุนิตรา พรหมมานนท
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63051750 ส.ต.ท.หญิง พิชญาภัค สีวันดี

63051751 นางสาวสุภาสินี จันทรนิกูล

63051752 นายเบญจพล เรียบรอย

63051753 นายเอก ระศร

63051754 นายณัฐภัทร เอกวิบูลสถิตย

63051755 นางสาวจุฑาภรณ เทพษร

63051756 นายรวิภพ เจิมศรี

63051757 นายชนะกาจ พาณิชยกรดี

63051758 นางสาวจินตวราพรรณ มณีพรนนทกิจ

63051759 นางศริญญา สัตยญารักษ

63051760 นางสาวฐานิกา รุงทอง

63051761 นายเบญจมินทร ขาวหอม

63051762 นายวิทยา วามเกษ

63051763 นางสาวพสชนัน มิตรสุวรรณ

63051764 นางสาวปณฑยา แพทยไชโย

63051765 นางสาววรวรรณ เสียงลือชา

63051766 นายยงยุทธ สิทธิชัย

63051767 นางสาวนันทณัฏฐ เกษี

63051768 นางสาววลันดา โพธิ์เกษม

63051769 นายฐาปน ณ ระนอง

63051770 วาที่ ร.ต.หญิง สุชาดา มารยาท

63051771 นางวรัญญา วงศตุน

63051772 นางสาวกชพร นิคมเขต

63051773 วาที่รอยตรีหญิง ยุพาพร แกวแสน

63051774 นางจิดาภา เคลิ้มบุญงาม

63051775 นายสุรพล นาคสูสุข

63051776 นางสาวโศภิต ขจัดสารพัดภัย

63051777 นายบรรพต ไชยยอง

63051778 นางสาววรรณิศา ทรัพยเพ่ิม

63051779 นายสุชาติ มลิลา

63051780 นางสาวณฐมน เจริญสุข

63051781 นางสาวปุญชรัสมิ์ ปริวัตรพันธ

63051782 นางสาวพรเพ็ญ เเขงขัน
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63051783 นายจิรา บุญรอด

63051784 นางฐิติกานต กาวารี

63051785 นางสาวจิรัฐิติกาล มงคลกิจอนันต

63051786 นายสุวพล บุญเพ็ง

63051787 นายณัฐพล พลฤทธิ์

63051788 นายณัฐพล คงแกว

63051789 นางสาวกัญญารัตน คําศิลา

63051790 นางสาวสุจารี ศรีละนนท

63051791 นางสาวนิชานาถ ฉิมภักดี

63051792 นางสาวจิรัชยา อุตรา

63051793 นายนที ศรีภูมิฤกษ

63051794 นายศุภัทร พาขุนทด

63051795 นายเชาวรัตน คงแปน

63051796 นางสาวโชษิตา ทองคํา

63051797 นายณัฐ ออนทองคํา

63051798 นางสาวศศิประภา ดารารัตน

63051799 นางสาวมยุรา สุขใส

63051800 นางสาวสุมณา ชางแกว

63051801 นางสาวกรเกศ สองวรวรา

63051802 นายสัณหภณ พงษประเสริฐ

63051803 นางสาวสุจิตรา แคลวภัย

63051804 นายเฉลิมพล ขันตี

63051805 นางสาวกานตพิชชา กิจแสวงศักดิ์

63051806 นางสาวปรารถนา จันทราช

63051807 นางสาวสุวรรณภา เสมอสาย

63051808 นายสถาพร เอี่ยมสอาด

63051809 นางสาวนวรัตน ปญโญแกว

63051810 นายณัฐดนัย ประพันธโรจน

63051811 นางสาวโศภิษฐ ใจสุข

63051812 นางสาวชนิดา ศรีอมรศาสน

63051813 นางสาวธมกร ขันธศิริกุล

63051814 นางสาวศิริกานต นาโควงค

63051815 นายธิติ บุญสม
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63051816 นายสุขวัฒน นาควัชระ

63051817 นางสาวอรอนงค หนังสือ

63051818 นางสาวรัตติยากร ไทยเล็ก

63051819 นางสาวปณิชา สิงหศิริ

63051820 นายอิสรพงษ แพนแกว

63051821 นางสาวอมรรัตน สมคะเณย

63051822 นางสาวกนกนภา โชติวุฒิภาคย

63051823 นางสาวสุจิตรา คีรีศรี

63051824 นางสาวรสรินทร ธํารงพิมลสิริธนา

63051825 นางสาวนีรนุช วรรณภิระ

63051826 นางสาววาสนา จันทร

63051827 นางสาวนันทนิชา มวงทอง

63051828 นางสาวสมฤทัย ยุนสมาน

63051829 นางสาวพรทิวา ชัยศัตรา

63051830 ส.ต.ท.หญิง วรรษมน เพชรพูนภรณ

63051831 นายสุเมธา บุญประเสริฐ

63051832 นายสุรเดช แสนกลางโรง

63051833 นายธีรวัฒน คงชู

63051834 นายธัตชกัณฐ สมเจษ

63051835 นายชัยวุฒิ สุวรรณบุบผา

63051836 นายณัฐพล จันทรศิริ

63051837 นายทรงพล เภาพาน

63051838 นางสาวปวีณา สลีสองสม

63051839 นางสาวจตุพร ทิพยศิลป

63051840 นางสาวชลลดา แนบตู

63051841 นางสาวปยนันท ภานุมาศ

63051842 นางสาวมัชฌิมาภรณ ศักดิ์แพทย

63051843 นางสาวปุญชรัสมิ์ คําตา

63051844 นางสาวสาวิตรี ทองขจร

63051845 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน

63051846 นางสาวจีราวรรณ เครือวงค

63051847 นายวิศรุต คลายคลึง

63051848 นางสาวกนกพร ลานหลา
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63051849 นายทรงธรรม จริยประเสริฐสิน

63051850 นายธิบดิ์ เซซัง

63051851 จาอากาศโท ศรัณย อุหมัด

63051852 นางสาวสุดารัตน มีอินถา

63051853 นายสาคเรศ ชูมณี

63051854 ส.ต.อ.หญิง ชุลีพร โปรงอากาศ

63051855 นายมาโนช มงคล

63051856 นายธวัชวิทย โพธิ์ศรี

63051857 จาอากาศตรี ราชันย บุญนิธิรัตนพงษ

63051858 นางสาวอรรวิภา ประเสริฐสุข

63051859 นายศุภชัย ทองดอนเหมือน

63051860 นายศรนรินทร เหลามูล

63051861 นางสาวรัญญา ทองดี

63051862 นางสาวสุธามาศ แกวของแกว

63051863 นางสาวศิวะพร นาคทั่ง

63051864 นายปรเมศวร แกวกมล

63051865 นายวชิรวิทย วิวัฒนตระกูล

63051866 นายสราวุฒิ เศรษฐกร

63051867 นางสาวเพชราพรรณ สุสินธุ

63051868 นางสาวณิชชา ธรรมโชติ

63051869 นายอานนท มาลัยติด

63051870 นางสาววลัยลักษณ ชัยนอก

63051871 นางสาววิไลยลักษณ อาจสนาม

63051872 นายไพฑูร นาเมืองรักษ

63051873 นายเจษฎา ศรีการะบุตร

63051874 นายมหาชัย วงษเคี่ยม

63051875 นายพีรพัฒน ธีรวัฒน

63051876 นางสาวอัญชลี ภูมิไชยา

63051877 นางสาวฉัพพรรณาภา ยินดี

63051878 นางสาวปรมาพร ยวนยี

63051879 นางสาวพลอยวิณี คําวงษ

63051880 นางสาวจิดาภา แรงกลา

63051881 นายสุขุม วรรณะเดชะ
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(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63051882 นางสาวพลอยตะวัน จงอักษร

63051883 นายปยณัฏฐ มัวจะบก

63051884 นางสาวทิวาพร อุทรักษ

63051885 นางสาวปวิชญา มุงงาม

63051886 นายธนยศ สุวรส

63051887 นายวิธาร อัศวมงคลศิริ

63051888 นายกฤษฎา วาปโส

63051889 นายพันณรงค วังคะฮาต

63051890 นางสาวจริญญา รักษาบุญ

63051891 นายเมธินทร ผาบจันดา

63051892 นางสาวขวัญตา แกวสม

63051893 นางสาวสุนิสา เพชรชนะ

63051894 นางสาวพรสุดา บุราณรมย

63051895 นางสาวณรมา วรกลั่น

63051896 นางสาวรัตภรณ เปงยะ

63051897 นายคณน สุขพรชัยรัก

63051898 นายสรกฤช คงคสุทธิ์

63051899 นางสาวศุภลักษณ ออนสันต

63051900 นายเอกชัย ราชจริต

63051901 นายชัชวาลย ขุนทดเรืองโรจน

63051902 นายพรมสันต ทองแตง

63051903 นางสาวสุดารัตน แกวดวงเล็ก

63051904 นายธิติพล วัตตะกุมาร

63051905 นางสาวสุดาทิพย พุมรัก

63051906 สิบตํารวจตรี อนาวิล วุฒิพิมลรัชต

63051907 นางสาวพิมพชญา แตงเย็น

63051908 นายสุรชัย ชูคงคุณ

63051909 นางสาวอังคณารัตน ไลจินดา

63051910 นายธนะภัทร เทียมภู

63051911 นายวันชัย ขุนเพชรแกว

63051912 นายวิชชรัช ธรรมดูล

63051913 นายธีระวิทย สุวรรณสินธุ

63051914 นายกฤษณพงษ จิตรสองแสง
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ตําแหนงที่ ๕ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ชื่อ - นามสกุล

63051915 นายปวีณวัช ปาระมีศรี

63051916 นางสาวนริศรา กาฬมาตย

63051917 นางสาววรวรรณณินี นวลศิลป

63051918 วาที่รอยตรีหญิง นที แววจะโปะ

63051919 นายนิติภัทร จอมเมือง

63051920 นายวิศววิท อุดมจิตพิทยา

63051921 นางสาววรัญญา กลีบการะเกตุ
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