
เลขประจ ำตัวสอบ

2001 นายภวูิชญ์ นันทสุรศักด์ิ

2002 นายมัธธาณะ รอดยิ้ม

2003 นายภาณุเกยีรต์ิ ไชยอตุร

2004 นางสาวสินี เหริอดิศัย

2005 นายยุทธชัย มากผล

2006 นางสาวสุพิชชา วิมลโสภารัตน์

2007 นางสาวนิศารัตน์ เลิศสมพร

2008 นางสาวดาราธร ภไูตรโสภณ

2009 นายศราวุฒิ จ าวัน

2010 นายมกร สรพิพัฒน์เจริญ

2011 นางสาวอรวิภา พึ่งเงิน

2012 นางสาวธิดาพร ทองเรือง

2013 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทวงศ์

2014 นางสาวกานต์รวี จันทร์บรรจง

2015 นางสาวศิริภา รัตนสิทธิ์

2016 นางสาวอารยา ทวีสุขนิธิ

2017 นางสาวรัฐสุดา สกลกจิติณภากลุ

2018 นายธีร์ดนัย พร้อมมูล

2019 นางสาวอาทติยา สุขเกษม

2020 นางสาวพิณ พงศ์พณิช

2021 นางสาวนารินทร์ สารวรรณ์

2022 นางสาวกฤตยาณี สุวรรณธร

ชือ่ - นำมสกุล

 บัญชีรำยชือ่ผู้สมัครเข้ำรับกำรทดสอบขัน้ตอนที่ 1 กำรทดสอบควำมรู้พ้ืนฐำน
กลุม่บุคคลจำกภำคเอกชน หน่วยงำน หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำน ก.พ.ร. ลงวันที่ 22 มกรำคม 2561)

หน้าที ่1



เลขประจ ำตัวสอบ ชือ่ - นำมสกุล

2023 นางสาวเบญจวรรณ สุขล้อม

2024 นางสาวภทัราวดี กฎุศีรี

2025 นายรณวิทย์ แช่มสวัสด์ิ

2026 นาง ปรางสุรางค์ จิรวิวัฒน์เสรี

2027 นางสาวอดุมสิน รัตนพันธุ์

2028 นางสาวไอสยา หรัิญรัตน์

2029 นางสาวกรัณฑรัตน์ โสตถิกลุนันท์

2030 นายอณุราช โพธิเ์ลิก

2031 นางสาววิรัญญา ขจรไชยกลู

2032 นายธรรมพฤฒ แสงประเสริฐ

2033 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์ศรี

2034 นางสาวนิราภร สีวินทา

2035 นายนิติวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ

2036 นางสาววิศัลยา บญุชัด

2037 นางสาวนิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์

2038 นางสาวปรีชยา กติติไพศาลศิลป์

2039 นายวีรพล รัชตานนท์

2040 นางสาวธนัชญา มัน่คงภกัดีกลุ

2041 นางสาวปาลิมา วงค์ธนานันท์

2042 นางสาวอมรรัตน์ สุนทรภรัิตน์

2043 นายธนัน วัชรมัย

2044 นางสาววรรณวิมล ฐอสุวรรณ

2045 นายวาทติ ส่องศิริ

2046 นายธนากร เจริญสุข

2047 นางสาวปารวีย์ ถนอมทรัพย์
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2048 นายวิทวัธ จันทร์ส าโรง

2049 นางสาววลัยลักษณ์ ลิมปก์ฤตนุวัตร์

2050 นายศุภณัฐ ธาราพิมาณ

2051 นางสาวรุ่งนภารัตน์ ด าละกอ

2052 นายไกรฤกษ์ วัลลภศิริ

2053 นายพิษณุ วงศ์ชัย

2054 นางสาวเพ็ญพิชชา คล่ีสุวรรณ

2055 นางสาวจิตรา ดังกอ้ง

2056 นางสาวทพิยรัตน์ วงษ์สง่า

2057 นางสาวโสมวิฎา เกยุราพันธุ์

2058 นางสาวลดาพรรณ สิงคิบตุร

2059 นายปณุยวีร์ ตันประเสริฐ

2060 นางสาวอญัมณี ออ่นส้มกริต

2061 นางสาวชัญญา จรุงชัยนานนท์

2062 นายธนสิทธิ์ แสงแกว้

2063 นางสาวชารวี บตุรดี

2064 นายธีร์ธวัช ฮาวรังษี

2065 นางสาวภทัราพร คุ้มสะอาด

2066 นางสาวอริยา เณรโต

2067 นางสาวณิชาภทัร บญุคง

2068 นางสาวอาภาพรรณ ธรรมสะโร

2069 นายธนวัฒน์ เมธีธัญญรัตน์

2070 นางสาวกมลทพิย์ ค าหว่าง

2071 นายอศัส วรสูตร

2072 นางสาวสินีนาท สตมหาชลาสินธุ์

หน้าที ่3



เลขประจ ำตัวสอบ ชือ่ - นำมสกุล

2073 นายแทนพงศ์ วงศ์บญุเกดิ

2074 นางสาววิชชุดา ทศันสุวรรณ

2075 นายเฮงเฮง จารุนงคราญ

2076 นายปยิะวุฒิ จันทะเกษ

2077 นายวฤธ เล่ียวไพโรจน์

2078 นายพงศ์ทอง พงศ์วิญญู

2079 นางสาวชญานุตม์ ส่งเสริมสวัสด์ิ

2080 นางสาวอโนชา หอยศรีจันทร์

2081 นางสาวกวิสรา ทองดี

2082 นายปรัชฌา เกยีรติภาพันธ์

2083 นายวัชรพันธ์ สิทธิพงศ์

2084 นายวุฒิชัย พัฒนกจิกลุขจร

2085 นางสาวสุขนิสา วรประยูร

2086 นางสาวพัทธนันท์ เพ็งด า

2087 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู สงวนสัจพงษ์

2088 นางสาวปญัจพร ประสงค์กจิ

2089 นางสาวภรณีย ยี่ถิ้น

2090 นางสาวกมลทพิย์ ฮุ้นสกลุ

2091 นายชวัลณัฐ แจ่มจ ารัส

2092 นางสาววิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์

2093 นางสาวอาภาพิม แสงศรี

2094 นางสาวกนลา ชาญวิรัตน์

2095 นางสาวตติยา กติติวัฒนะกลุ

2096 นายยุทธพงศ์ จามรมาน

2097 นายวทญัญู พนังนุวงศ์
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2098 นางสาวเลิศลักษณ์ ปั้นสนิท

2099 นายสรสิช ศรีใจภา

2100 นางสาวอารยา สอนบตุรนาค

2101 นายภทัรศศิร์ ช้างเจิม

2102 นางสาวขวัญชนก เจ็กภู่

2103 นางสาวยิ่งลักษณ์ ประวัง

2104 นางสาวปวรี วรรณภมูิ

2105 นางสาวกมรรัตน์ สังฆพรหม

2106 นางสาวซัลวา เต็งหรัิญ

2107 นางสาวเปมิกา ทองเดช

2108 นางสาวกมลวรรณ เขียวนิล

2109 นางสาวเมษ์ชญาน์ โพธิรั์กษา

2110 นางสาวปรมาภรณ์ ฉิมทบั

2111 นางสาวนลินทพิย์ กองค า

2112 นางสาวพรปวีร์ ดิษฐค าเริง

2113 นางสาวพรศิริ โสธนะ

2114 นางสาววิชชุรญา กลัปธ์นวงศ์

2115 นางสาววนิดา ศรีฉายา

2116 นายชาญชัย เมธาวิรุฬห์

2117 นางสาวเสมอกาญจน์ โสภณหรัิญรักษ์

2118 นายกฤตภพ เมืองทอง

2119 นายวีรัช โสภณดิเรกรัตน์

2120 นางสาวชัชรินทร์ ชินธรรม

2121 นางสาวศศิธร บรูณตรีเวทย์

2122 นายเนตร ยิ่งเจริญ
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2123 นางสาวศิริอร อนุศรี

2124 นางสาวอรปภางค์ ประชิต

2125 นางสาวสุชาดา ตาสาย

2126 นางสาวกฤตวรรณ จันทร์แจ้ง

2127 นายเอกชา ตนานนทช์ัย

2128 นายศักรินทร์ กลัยามาตร์

2129 นายรัฏฐ์พล มหาปราบ

2130 นางสาวประภาศรี เลิศเลอเกยีรติ

2131 นายอกุฤษ เรืองชู

2132 นางสาวชญาภา ศรีวิลาศ

2133 นายกติติพศ สุกใส

2134 นายณัฐวุฒิ อุ่นฐิติวัฒน์

2135 นางสาวรวีวรรณ เภาประเสริฐ

2136 นายฐิติ เยื้องกราย

2137 นางสาวสุนันท์ กล่ินมาลี

2138 นายนิพิฐ กลุประเสริฐรัตน์

2139 นางสาวณัฐยาพร รัตนวิจิตร

2140 นางสาวภทัรสุดา สาลีวรรณ์

2141 นางสาวกรผกา เตาวโรดม

2142 นางสาวภาพิมล วิสาโรจน์

2143 นายสุธางค์ สวัสดี

2144 นายกลุวิศิษฏ์ วลิตวรางค์กรู

2145 นายพงษ์เทพ สุดมี

2146 นางสาวสุเพ็ญพร สมจิต

2147 นางสาวขวัญชนก พันธุฟัก
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2148 นายกฤชพล นิตินัยวินิจ

2149 นางสาวสุวรรณา กรึมขุนทด

2150 นางสาวธมลวรรณ จูวรรณะ

2151 นายภธูร สุคันธวณิช

2152 นางสาวกญัญ์กลุณัช กล้าอาสาจารุพงศ์

2153 นางสาวดวงหทยั กลุจิตติชนก

2154 นางสาวสิริกาญจน์ บญุเปี่ยม

2155 นางสาวนันทนีย์ ไชยมังคลายนต์

2156 นายชนวีร์ ภาษานนท์

2157 นางสาวดวงใจ แกว้มะลิ

2158 นางสาวนทภคั เชี่ยวเวช

2159 นางสาวหทยัชนันบ์ กานต์การันยกลุ

2160 นางสาวณพนรี แบบประเสริฐ

2161 นางสาวณัฐนันท์ เจริญจิตต์กลุ

2162 นางสาวพงษ์ธิดา ปญัญาจิรวุฒิ

2163 นางสาวศิรณา บวัเทงิ

2164 นางสาวทพิธิดี ทองยี่สุ่น

2165 นางสาวชื่นชนก จันทนะลิขิต

2166 นายเสกพร ค ามงคล

2167 นางสาวพรจันทร์ จงศรี

2168 นางสาวชลทพิย์ โยธกลุสิริ

2169 นางสาวเมธาวี บุ่นวรรณา

2170 นางสาวนิธิพร โปษณเจริญ

2171 นายปญัญา วิเศษแกว้

2172 นางสาวบญุจิรา ขอประเสริฐ

หน้าที ่7



เลขประจ ำตัวสอบ ชือ่ - นำมสกุล

2173 นายนภสักร ศิลปรัศมี

2174 นางสาวจุฬารัตน์ สองจันทร์

2175 นายพชร สุขศรี

2176 นางสาววริยา มากชูชิต

2177 นางสาวสุดาทพิย์ วรารักษ์สัจจะ

2178 นายกวิน กิ้มยก

2179 นายสุภทัรชัย จิตรชอบใจ

2180 นางสาวนภสร ต้ังฤทยัวานิชย์

2181 นางสาวปณัณพร สารสุข

2182 นางสาวจรรยพร โสณมัย

2183 นางสาวณัฐณิชา กนัฉาย

2184 นายณัฐวัฒน์ ขันโท

2185 นางสาวปยินุช ชวนเกษมวิวัฒน์

2186 นายพันธ์พนิต ช้างจันทร์

2187 นางสาวภทัริน หล่อตระกลูงาม

2188 นายทฐัชวิน แสงศรี

2189 นางสาวปรียากร จงชาณสิทโธ

2190 นางสาวชนินาถ สุดรักษ์

2191 นายสิรภพ ยุวะสุต

2192 นายนัทธนัย ครองชนม์

2193 นางสาวเบญจมาส สัมฤทธิเ์จตน์

2194 นางสาวธัญญ์นภสั ปญัญาศิริสิทธิ์

2195 นางสาวจาริน ธรรมสุนทร

2196 นายบญัชา ทองเนินกุ่ม

2197 นายภาคภมูิ ประจงแสงศรี
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2198 นางสาวปญัญาพร นาควิทยานนท์

2199 นางสาวเอมนิกา เทยีนไสว

2200 นางสาวชมพรรณ ศรีงาม

2201 นายวรนารถ เพชรอ า นันทกจิ

2202 นายสิทธิชัย พูลเอยีด

2203 นางสาววรารัตน์ ผมงาม

2204 นางสาวสุภาพร โชคชัยวงค์

2205 นางสาวเจนจิรา อร่ามเรือง

2206 นายวทญัญู แสนโภชน์

2207 นางสาวนาตยา ค ามี

2208 นางสาวภควดี วิเศษกลุ

2209 นางสาวภทัรพร ตันติเสรีรัตน์

2210 นายอาทติย์ อมรทวีชัย

2211 นางสาวอาทติยา มีประเสริฐ

2212 นายภชุงค์ อนิทร์ชัย

2213 นายธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์

2214 นางสาวภทร รติวัฒน์

2215 นางสาวภคัจิรา ภสูมศรี

2216 นายวรรณกร สุปงิคลัด

2217 นางสาวรุ้งจิรา ช่วยบ ารุง

2218 นางสาวพีรยา จิระกจิเจิรญ

2219 นางสาวนีรนาท ชื่นชมภู

2220 นางสาววริษา โอเจริญ

2221 นางสาวพรพรหม ไทยวรรณศรี

2222 นางสาวรวมพร บญุยะภาศ
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2223 นางสาวกนกวรรณ เสมอใจ

2224 นางสาวกริณา ศรีอาภรณ์

2225 นางสาวกนกวรรณ สังข์วิลัย

2226 นายกานนท์ จันทร์วิทยานุชิต

2227 นายภทัริส ณ นคร

2228 นายเอกณรงค์ อสิระพงศ์ไพศาล

2229 นางสาวฑัณวลี นานัง

2230 นางสาวชมพูนุท เหลืองวุฒิวงษ์

2231 นางสาวปยิวรรณ นิราศภยั

2232 นายอรุุพงษ์ ไสยรัตน์

2233 นางสาวฐิพร อู่เพียรพงษ์

2234 นายอษุณกร ปล่ังแสงมาศ

2235 นายนวคณ มันทะติ

2236 นางสาวศิณัฐ สงวนสินวัฒนา

2237 นางสาวจงดี จันทร์ด า

2238 นายวิทวัส วรรณบลูย์

2239 นางสาวอภญิญา รัตนปราโมทย์

2240 นางสาวกชกร พอบขุนทด

2241 นางสาวณิชนันทน์ ปานะชา

2242 นางสาวปรียาภรณ์ อฑัฒพงษ์

2243 นางสาวนิธิรา อนัคกลุ

2244 นายวชิรพล บญุด้วยลาน

2245 นางสาววีรวรรณ หาญกมลศิริ

2246 นางสาวอมาวสี ทรัพย์สงเคราะห์

2247 นางสาวศุทธินี เอี่ยมกจิ
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2248 นางสาวศิรินทร์ทพิย์ ธรรมาธร

2249 นายสุทธิชัย สิทธิชอบธรรม

2250 นางสาวพัฒน์นรี รัตนาภนิันทช์ัย

2251 นางสาวอทติติยา ตรีวรพันธุ์

2252 นางสาวบษุรา มุกดาสกลุภบิาล

2253 นางสาวพจมาศ เชื่องช้าง

2254 นายจิณวัตร สีทองสุก

2255 ว่าที่ร.ท.ปรเมศวร์ สุริยวรรณ

2256 นายณัฏฐ์พัชร์ ภริมย์กจิ

2257 นางสาวรติมาส นรจิตร์

2258 นายด ารงพล ชนะวรรณ

2259 นางสาวปาณิสรา เทยีนออ่น

2260 นายบญุชาญ เย็นสุขใจ

2261 นายนริศร พันธุท์า้ว

2262 นางสาวชรัทดา อลัภาชน์

2263 นางสาวนวลพรรณ พิมพิสุทธิ์

2264 นายชัชชัย ชีช้าง

2265 นางสาวอธิยา คงเซ็น

2266 นายจิรายุทธ์ จันทร์นวล

2267 นางสาวกญัญาณัฐ แกน่จันทร์
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