
เลขประจําตัวสอบ

63010001 นายกาญจน สัจจา

63010002 นายชนธัญ ศรีพลอย

63010003 นายณพงศ มาลีหอม

63010004 นายศิริวัฒน พงษเทศ

63010005 นายกรนพ แจงรักษา

63010006 นายศิรวิทย บัณฑิตตานุวงศ

63010007 นายฐปนัท ไตรสุทธิเกษม

63010008 นายวุฒิไกร แซจู

63010009 นายสุรศักดิ์ ขุนทอง

63010010 นายสิทธิสินธุ ลิ้มประเสริฐ

63010011 นายอนุวัฒน ยิ่งผล

63010012 นายสมศักดิ์ พุมแฟง

63010013 นางสาวปญจณา คอวัง

63010014 นายกฤษฎา พิณมณี

63010015 นายณัชธรพงศ สุวรรณประเสริฐ

63010016 นายเอกรัตน แหกาน

63010017 ส.ต.อ.สกลกร ศรีไชย

63010018 นายอภิบูรณ แสนโภคทรัพย

63010019 นายชานนทร ชางอาวุธ

63010020 นายนิธิ แรมวิโรจน

63010021 นายฉัตรภัณฑ วันควร

63010022 นายยุทธนา โสลําภา

63010023 นายยิ่งยศ แสงมณี

63010024 จาอากาศโท อธิปพงศ ขานไข

63010025 นายอดิศร พวงจินดา

63010026 นายวุฒิชัย สินธนภารดี

63010027 นางสาวชมพูนุช ผลาหาญ

63010028 นางสาวสุชานันท คํานวนสินธุ

63010029 นายจักรพงษ ทองโสม

63010030 นายคมสัน วะสิกพันธ

63010031 นายชนะศึก แปนคง

63010032 วาที่รอยตรี สวภณ อาวรณ

63010033 นายอรรถศาสตร พุทธวงศ

รายช่ือผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

                     ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนงที่ ๑ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ดานปฏิบัติการพิเศษ)

(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓)
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63010034 นายนรากร นัยสุนทร

63010035 นายจิราวัฒน รัตนกรบรรจง

63010036 นางสาวภมรรัตน ปกรณอังกูร

63010037 นายทฤษฎี ทองวิเศษ

63010038 นายเสฏฐพงศ รักษพล

63010039 นายพิชุตม พลทม

63010040 นายธีระยุทธ แพงจันทึก

63010041 นายสุรชาติ ทองปาน

63010042 นายศึกศิษฏ จํานงคสุทธิ์

63010043 นางสาวปุนรดา โลสุวรรณโชติ

63010044 นายนพดล คชวิทย

63010045 นายทรงสุรพันธุ ชูแสงศรี

63010046 สิบเอก วิริยะ อินทรสกุล

63010047 นายจารุกิตติ์ แสนพลสิทธิ์

63010048 นางสาวอัญชลี ภูเมือง

63010049 นายอธิพงษ ทนไชย

63010050 นายเขตรัฐ นิลแนบแกว

63010051 ส.ต.ต.พัฒนา เหมือนมาตย

63010052 นายบุดดา ชอบทําดี

63010053 นายพรพจน เพิ่มพงษพิพัฒน

63010054 นายพลภัทร พาสวาง

63010055 นายมนัส สามารถกุล

63010056 สิบตํารวจโท วิทยา พรมณี

63010057 นายบุริมพักตร ศักดิ์โกมลศรี

63010058 นายธีระศักดิ์ คาพูนอย

63010059 นายภัทรพล วงศชัยพาณิชย

63010060 นายชาญณรงค กิจรักษา

63010061 นางประภัสสร พันธรักษ

63010062 สิบตํารวจตรี วงศศิริ ศิริสุวรรณ

63010063 จาสิบเอก เสกสันต สาโดด

63010064 นางสาวมาลินี นิธิชัยชัชวาล

63010065 นายณัฐกิตติ์ พูลเอ่ียม

63010066 นางสาวอคิราห งามเจริญ
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63010067 นายพสัณฐ สุขประเสริฐ

63010068 นายพิพัฒพงษ วันทองสังข

63010069 นางสาวอมรรัตน ศรีชัย

63010070 นางสาวชฎาพร เพ็งหิรัญ

63010071 นายชัชวาล รัตนคร

63010072 นางสาวรัชนา รัชนะวีระกานต

63010073 นายนิติรัฐ จันทรจรัส

63010074 นายสรรพฤทธิ์ สุทธิทรัพย

63010075 นายภูมิภัชร ผงทอง

63010076 นายมุนินทร จุมปาทอง

63010077 นายอนุชิต สิธิราม

63010078 นายพุติพงศ เชื้อดวงแกว

63010079 นายพงศชา ขุนจักร

63010080 นายธิปไตย ลอยกุล

63010081 นางสาวฐิติมา วีระกุล

63010082 นายสุริยัน สุปนะ

63010083 นายนัฐพน นิลสิงห

63010084 ส.ต.ท.ณัฐวัฒน อยูยั่งยืน

63010085 นางสาวจิตราภรณ สุวรรณ

63010086 นายสันติ คําปลอง

63010087 นายจีระศักดิ์ อินทรแกว

63010088 นางสาวณัฐวดี รูปสงค

63010089 นายวาทิตย ปริธิสาร

63010090 นายกฤติน อินทรทอง

63010091 นายวริศร จันทรแสงศรี

63010092 นายชาญวิทย แนวจําปา

63010093 จาเอก ศิรคม วงศสวัสดิ์

63010094 นายปารมี กองมะลิกันแกว

63010095 สิบเอก ภราเดช ยางสวย

63010096 นางสาวรัตนาภรณ ธนบํารุงกุล

63010097 นางสาวศุภวรรณ ใหมดี

63010098 นายจารุวัฒน สีชมภู

63010099 นายปยะนัฐ กุลหงษ
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63010100 ส.ต.ต.ดิเรกรัตน โรจนพาณิชยวงศ

63010101 นายชัชรินทร บุญมั่ง

63010102 ส.ต.ท.ณัฐวุฒิ ทูลมณี

63010103 จ.ท.รัฐพล สีระโก

63010104 ส.ต.ท.สุธิกิติ์ ประเสริฐฤทธิ์

63010105 รอยโท จิรายุทธ พันจันทรดี

63010106 นายสุนทร สาแกว

63010107 ส.ต.ต.วีรชน ศิริเวิน

63010108 นายวิรุฬห บุณยเกียรติ

63010109 นายพฤก ผองพันธุ

63010110 นายณัฐเศรฐ เศรษฐ พุฒ ิพงษ 

63010111 นางสาวเหมือนฝน เกิดขาว

63010112 นายรวิพล ตันติวิมงคล

63010113 นายอภิรักษ แกวสวย

63010114 นางสาวสุจินันท อินตะ

63010115 วาที่รอยตรีหญิง จริยา ขําแจง

63010116 ส.ต.ต.ฐานพัฒน ไชยฉิม

63010117 นายประจวบ ทองเหลือ

63010118 จาสิบเอก ประพันธ สุทธหลวง

63010119 นางสาวไพชยา เหลาสันตติ

63010120 วาที่รอยเอก ณัฐกร ยะสะกะ

63010121 นายวัฒนา ภูมิวัฒนะ

63010122 นายธนเกียรติ ซื่อสัตยบุญ

63010123 นางสาวนันทิการ นาคนาคา

63010124 นายปยวัช บุญถนอม

63010125 นายชัยนเรศ ชิณสีดา

63010126 นายภัฏ พงศธรเจริญ

63010127 จาอากาศเอก มนตรี หุนกรีด

63010128 นายนราวิชญ พรมโชติ

63010129 สิบเอก กมล สะลอยรัมย

63010130 นายนิธิ แจมรัสมี

63010131 นายปณิธาน แกวเซง

63010132 นางสาวณัชชมล แสนเรือง
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63010133 ส.ต.ท.อรรถพร บุญลอม

63010134 นายมารุต หิรัญศรี

63010135 นายศักรินทร จารุบัณฑิต

63010136 ส.ต.อ.หญิงศิธากาญฐ นันทาทอง

63010137 นายณัฏฐกิตติ์ ธนะวงศธาดากุล

63010138 นายวราเทพ รัตนแสนยากร

63010139 นายเอกราช สุวรรณรัตน

63010140 นางสาววงศวิไล พัฒนศิริพงศ

63010141 นายอํานาจ ธรรมกันทะ

63010142 นายโชคชัย สาระธนะ

63010143 นายวศิน สุพรรณไพ

63010144 นางสาวฐรดา เถื่อนกุล

63010145 นายพุฒิพงษ วงษศิลป

63010146 นางสาวเบ็ญจมาส วิไลพัฒน

63010147 นายสุทธิพงษ ฟองอินทร

63010148 นายนฤนาท จินดา

63010149 นายเอกราช ใจแจม

63010150 นายปฏิภาณ เคลื่อนเพชร

63010151 นายปยพนธ เปรมโยธิน

63010152 นายณัฐพล อยูประยูร

63010153 นางสาวพรรณิพา สารภี

63010154 นายอัครพล เหมรา

63010155 นายอนวัช ซามัน

63010156 นางสาวหทัยรัตน หองถนอม

63010157 นายดํารงศักดิ์ ขวนขวาย

63010158 นางสาวรัตนา รักษาศีล

63010159 นายศิฑล ศิลปวัฒนากิติ

63010160 สิบตํารวจโท ดนุสรณ มากจงดี

63010161 นายศักรินทร วงศใหญ

63010162 นายพีรพรรฒ กิ่งกาน

63010163 นายสมคิด รัตนะ

63010164 นางสาวภัทรนัน บุญยังแกว

63010165 นายกิตติภพ ตันสกุล
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63010166 นางสาวนันทวร โฉมงาม

63010167 นายอนุลักษณ เมืองกลัด

63010168 นางสาวนันทิชา โสมนัส

63010169 นายปกรณ วิเศษเขตการณ

63010170 นายแสงสุรีย คําลา

63010171 นายอนุสิทธิ์ บุญมา

63010172 นายพีรศิลป ขลิบเงิน

63010173 นางสาวณัฐนันท ประมวลพรสถิต

63010174 นายศุภสัณห ฟูเกียรติ

63010175 นายดํารงศักดิ์ พึ่งสุข

63010176 นายณัฐวุฒิ ศรีทอง

63010177 นายปฐมพงศ ปวงคํา

63010178 นายสุรัตน สุรินทร

63010179 ส.อ.เอกวิทย คันศร

63010180 นายจักรพงษ ดรุณเนตร

63010181 นายพัสกร เจริญผล

63010182 นายณภัทร สุวรรณพฤกษ

63010183 รอยตรี พัฒนศักดิ์ บุญประเสริฐ

63010184 นายธนบรรณ วรรณโกฎิ

63010185 นางสาวทินภา เทศารินทร

63010186 นายนฤทธิพรรณ ลอมวงศ

63010187 นายปติ เกียรติการุณ

63010188 นายภัทรพงศ แกวมณี

63010189 สิบตํารวจโท ปติพันธ วงคอารีย

63010190 นางสาวสุธิมา นิลละออ

63010191 นางพิมพิศา กุลวานิช นาสคาร

63010192 นางสาวปยรัตน สุภาพงษ

63010193 นายคทาวุฒิ กวีวรรณ

63010194 ส.ต.ท.ณัฐภัทร ฐานะพันธุ

63010195 นายวราวิทย คุมทรัพย

63010196 นายจตุพร หอมหวล

63010197 นางสาวจริยาพร ติ๊บเตปน

63010198 นายรัฐภูมิ พลายชุม
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63010199 นายนิรุติ งามขํา

63010200 นายยุทธนา จงใจ

63010201 พ.อ.อ.พรอมพงษ สุวรรณ

63010202 นายพงษศักดิ์ดา ลาพิมพ

63010203 นางสาวจิราภรณ หลาฤทธิ์

63010204 นายนรินทร อินสะอาด

63010205 นายบัณฑิตย เฟองรุง

63010206 นายกัมปนาท จิตตธรรม

63010207 นายปติพงศ ทิพยเกษร

63010208 วาที่รอยตรี อนุรักษ โกมลศรี

63010209 นายศุภกิตติ์ คมขํา

63010210 นายเทพประทาน วินิจสร

63010211 นางสาวปาริชาติ บัวระยับ

63010212 นายกฤษณะ เฉลยทรง

63010213 จ.ส.อ.ตอศักดิ์ คลองโคน

63010214 นายพงษศักดิ์ บุญทอง

63010215 นายกองภพ สวนกูล

63010216 นายวุฒิพงษ พงษวัน

63010217 นางสาวนิตยา กาศโอสถ

63010218 นางสาวนภาภรณ ขันทะมาลา

63010219 นายปฏิพัฒน สีทอนราช

63010220 นายเมธิวัฒน เมธิวรากูล

63010221 นายเกริกกอง เกริกชัยวัน

63010222 นายสิรวิชญ จัทรสุธรรม

63010223 นายศุภวิชญ นิ่มดํา

63010224 นายรัฐศาสตร กีทีประกูล

63010225 ส.ต.ต.หญิง รักษพนา เจริญวัฒนา

63010226 นายจีรสิทธิ์ แขนโพธิ์

63010227 วาที่รอยตรี นพพล อิ่มกมล

63010228 นายธรรมนูญ ขจรฟุง

63010229 นายวุฒิชัย พลอินทร

63010230 นางมนตรา เจียมรัตตัญู

63010231 นางสาวศิริกาล รุงเจริญชัย
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63010232 วาที่ ร.ท.กานเพชร ศรีหาบุตร

63010233 นายภูมรินทร ไพรวิจารณ

63010234 นายคมสัน เพงพิศ

63010235 นายเจตริน ละชินลา

63010236 นายชัชวาลย พันธวิไล

63010237 นายอานนท ขํากฤษ

63010238 ร.ท.กวิน ชัยเทพ

63010239 ส.ต.ท.บรรหาร จรรยาสุทธิวงศ

63010240 พ.อ.ท.ณัฐนันท นิ่มนวล

63010241 นายสันติภาพ วงศวรจินดา

63010242 นางสาวภัสราภรณ แกวขุนทอง

63010243 จาอากาศเอก ภูริวัจน ฝปากเพราะ

63010244 นายศิวะ ชวยชูหนู

63010245 นายจักรพงศ จรัณพันธพงค

63010246 นายวชิรวิทย ไชยสิงห

63010247 นายอารยะ ศรีหิรัญ

63010248 นายเกษม แซเจา

63010249 นายสุเมธี จิตตปภัสสร

63010250 นางสาวแพรวรรณ สกุลชางเสนาะ

63010251 นายจิรวัฒน สุวรรณเกษร

63010252 นายนราวุฒิ หงษแกว

63010253 นายปฐวียพิสุทธ เพชรแสน

63010254 นายณัฐปพน สนิท

63010255 นายณัฐวุฒิ วุฒิ

63010256 นายชุมพล เลิศจันทึก

63010257 นายเสนีย แสงคํา

63010258 นายจารชน เกลี้ยงพรอม

63010259 นายกัญจนพงศ ทองคํา

63010260 นางสาวชนากานต อธิกานนท

63010261 นายปยะณัฐ บุญหลาย

63010262 นางสาวอิสริยาภ ดิษยะวงษวราง

63010263 ส.ต.ต.วัชรพล ชมศิลป

63010264 นางสาวสุภาภรณ ชัยพรสิริ
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63010265 นายบริรัตน จินตนาสมบัติ

63010266 นายภุชงค ปานชวย

63010267 นายณัฐดนัย ขันทวี

63010268 นายคม หมาดแนง

63010269 นายพุฒิพรหม นิยมทรัพย

63010270 จาเอก คุณกานต เพชรงาม

63010271 นายนิกร วงศสุวณิชชา

63010272 นางสาวผองสุภา ไทยหอม

63010273 นางสาวพัชรินทร เมธวัฒนธรากุล

63010274 นายวรัญู นนทศิริ

63010275 จาอากาศตรี อภิสิทธิ์ ศรีสุข

63010276 นายอรรถพงษ เอี่ยมมา

63010277 นายณัฏฐพงศ พันธุบุตร

63010278 นายชัชพร ชูชัยมังคลา

63010279 สิบเอก วีรภัทร กาญจนามงคลชัย

63010280 นายภูริเบศ เอี่ยมสี

63010281 นายณัฐกร สิงฆาฬะ

63010282 วาที่ ร.ต.ท.ไชยวัฒน อัศวไชยตระกูล

63010283 สิบตํารวจโท วราวุธ บุญมา

63010284 นายตันติพัชร เสี้ยวทอง

63010285 นายกฤษฎา กําเนิดมณี

63010286 นายนุม ใจรบ

63010287 นายสุภเกียรติ บัวทองจันทร

63010288 นายณัฐพล สุดจิตต

63010289 ส.ต.ท.วิทยา ตันกุล

63010290 นายกัมปนาท อยูสําแดงกิจ

63010291 นางสาวอรวรรณ อมรประดับกุล

63010292 จ.อ.หญิง ดฤษชยธร ทองจํารูญ

63010293 นายสุธิชาติ อินตะนอน

63010294 นายธนชัย ศิโรรัตนพชระ

63010295 นายปรัชญา สายทอง

63010296 นายฉัตรชัย นันทะมีชัย

63010297 นายสันติ พรามจร
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63010298 นายหัสชัย จงกลรอด

63010299 สิบตํารวจเอก ธนกฤษณ ศาสตรศิลป

63010300 นายวิชัย พัฒนเจริญ

63010301 ร.ต.อ.ณัฐพล มีสมาน

63010302 ส.ต.อ.ติณณภพ เพชรชู

63010303 นายภัทรพล บุญยงค

63010304 นายเจนวิทย นิตยพลสิทธิ์

63010305 นายอธิปพงศ สาลีวัฒนผล

63010306 พ.อ.อ.ณัฐพล เรือนมะกอก

63010307 จ.ท.สหรัฐ อนุศาสตร

63010308 จ.ส.ต.กฤษณะ พุดแกว

63010309 นายสิทธิเดช เปรุณาวิน

63010310 นายโอภาส พงษศิลา

63010311 นางสาวชาคริยา สถาพรวจนา

63010312 ส.ต.ท.รัฐเวช เทียมปโยธร

63010313 นางสาวสมฤทัย อรัญชัย

63010314 นายกฤษณะ ดีระพัฒน

63010315 นายพิพัฒน นุสนธิ์

63010316 นายพรพล สันตยานนท

63010317 นายเกรียงศักดิ์ ศรีวิชัย

63010318 นายอนุภาพ ทิพยบรรเทิง

63010319 นายกฤษณชัย เข็มทอง

63010320 นายพิชิต นาคสุน

63010321 วาที่ ร.ต.กฤตภาส ทองธรรมชาติ

63010322 วาที่รอยตรี ชินดนัย พูลสมบัติ

63010323 ส.ต.ต.สุรัตน มาจุฬา

63010324 นายทัสนัย พุทธิตระกูล

63010325 นายวัชระ รอดไสว

63010326 สิบตํารวจเอก จีระยุทธ บัวเพชร

63010327 นายอโณทัย สวัสดิ์สลุง

63010328 นายสัญฌา แกวคง

63010329 นายอมเรศ หาญเทวี

63010330 นายศตวรรษ จันทรลังกา
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63010331 ส.ต.ท.อธิบดี ออนสง

63010332 จาอากาศโท สุทธินันท กราวกฤษ

63010333 ด.ต.วิทยา เชื้ออภัย

63010334 ส.ต.ท.อัษฎากรณ วิชญาปกรณ

63010335 สิบตํารวจโท ธนัช จีนทั่ง

63010336 ส.ต.อ.คฑาวุฒิ หวานมาก

63010337 นางสาวณัฐชยา บัวงาม

63010338 นายนวพล อาชญาทา

63010339 นายอภิชาต ิ สุ ริ ยวงศ ก ุล การ

63010340 นางสาวจุฑาทิพย กลางประพันธ

63010341 นายอุดมเดช ฟองออน

63010342 นายศราวุธ รักภิรมย

63010343 พันจาเอก วีระยุทธ ขวัญชุม

63010344 นายทักษิณ แกวเอียด

63010345 นายกานตพงศ บุญธนธีรโรจน

63010346 นางสาวนิภาพร เพ็งสา

63010347 นางสาวอภิญญา โครศรี

63010348 นายธนกร ขาวออน

63010349 สิบเอก ชยุต แกวรัตน 

63010350 นายอริยญพรรดิ์ บํารุงจันทร

63010351 นายศุภโชค วาสะสิริ

63010352 นายพีระ โกสีย

63010353 รอยตรี ณัฐพล ทองสูงเนิน

63010354 นางจารุวรรณ บุญไชย

63010355 นางสาวแสงวรรณ นาคสําแดงฤทธิ์

63010356 นายรักชาติ แสนจันทร

63010357 นายสวัสดิ์ ยิ้วออน

63010358 นายธนพล นวลมณี

63010359 นายอินทรประทาน นอยโยง

63010360 นายศรศักดิ์ ชาวสําราญ

63010361 นายชัยวัส จงพีรเดชานนท

63010362 นายใบเลย หุงขุนทด

63010363 นายกิตติกร เขื่อนเพ็ชร
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63010364 นายณัฐพล พลนิกร

63010365 นายวรกันต เรือนนําวัฒนา

63010366 นายจักรพงษ ศรีภักดี

63010367 นายคณิต จุติรักษ

63010368 สิบเอก ศิวะ ผาสุข

63010369 นายเจนวิทย จินตนพันธ

63010370 นายไกศร เมืองวงค

63010371 สิบเอก สุริยา เสนา

63010372 จาอากาศ เอกณัฏฐพงศ เพ็ชรทอง

63010373 นางสาวณัฐธภา มีศรี

63010374 นายตรีสิทธิ์ จิญกาญจน

63010375 นายณัฐพล นคราพานิช

63010376 นายเศวตกุญชร บุญประดับ

63010377 นายมานพ เทียบทิมพ

63010378 นายเชษฐินันท นนทแกว

63010379 นายชวริน วุฒิเกตุ

63010380 นายพงษสิงห ทองคํา

63010381 นายทัณฑธร รัตนภิรมย

63010382 นายชยุต ชุติวุฒิภัทรกุล

63010383 นางสาวอังคณา จันขัน

63010384 นางสาวศุภัชฎา หาญชนะ

63010385 นายภูวนาถ ศรีสุข

63010386 ส.ต.ท.ธีรวัฒน จันกัน

63010387 นายธเนษฐ เดชแพง

63010388 นายลือเดช แปวกระโทก

63010389 นายบารมี ชาตรูปากร

63010390 นายณฐกฤต แกวเจริญผล

63010391 นายประเสริฐ พลกลาง

63010392 นางสาวธีรินทร ทองเนียม

63010393 นายมูฮําหมัดนาเซ ลาเตะ

63010394 นางสาวธนภรณ เนตรทิพย

63010395 นายวรัญู ชางเพ็ง

63010396 นายสิทธิโชค พุมคํา
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63010397 นายตรีระพร รัตนพันธ

63010398 นายภานุวัตร แกวยม

63010399 พ.อ.ท.ชัยธนา กานตวัฒนเจิม

63010400 นายอุทาร เพชรเกตุ

63010401 นางสาวพีระกานต สิริวงษคุณาพร

63010402 ส.ต.ต.สิทธิพันธ อะนันลิขิต

63010403 นายธงชัย บรรยงคิด

63010404 นางสาววัชราภรณ โพธาราม

63010405 นายธนากร สุปนตา

63010406 นายศักดิ์ชัย ลอยทะเล

63010407 ส.ต.อ.อนันต เทพไชย

63010408 นายนิติ แยมพันธุ

63010409 นายจตุรภัทร แสนศรี
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