
เลขประจ ำตัวสอบ

3001 นางสาวจิตติกลุ จิตรพิศาล

3002 นางสาวฐิชา เจริญเรืองเลิศ

3003 นางสาวอสัรากร ก าภ ูณ อยุธยา

3004 นางสาวนญา พราหมหนัต์

3005 นางสาวปตัติกาญจน์ เจริญศักด์ิ

3006 ร้อยตรีธนัท พลอยโสภณ

3007 นายอนุตร บรูณพานิชพันธุ์

3008 นางสาวกรีติ ทวีทรัพย์

3009 นางสาวธัญญ์ฐิตา จึงประเสริฐชัย

3010 ร้อยต ารวจโทกติติพิชญ์ เดชพันธุ์

3011 นายกติติภฎั อมะลัษเฐียร

3012 นายวศิน ชูชาติ

3013 นางสาวจิราภรณ์ ศิระวรกลุ

3014 นางสาวแทนฟ้า ชาติบตุร

3015 นายปฏพิัทธ์ แขดอน

3016 นางสาวสินีนาฎ มะปรางทอง

3017 นางสาวเต็มศิริ กฤษณะวณิช

3018 นางสาววธันยา จันทร์เรือง
3019 นายสุพจน์ ทนทาน
3020 นางสาวณภทัร บญุปญัญา
3021 นางสาวพรธีรา โอสถธนากร
3022 นาง จริภาพร ชัยเลิศวณิชกลุ

ชือ่ - นำมสกุล

 บัญชีรำยชือ่ผู้สมัครเข้ำรับกำรทดสอบขัน้ตอนที่ 1 กำรทดสอบควำมรู้พ้ืนฐำน
กลุม่ข้ำรำชกำร หรือเจำ้หน้ำที่ของรัฐประเภทต่ำง ๆ
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3023 ส.ต.ต.หญิงปณุต์ชญานิษฐ์ เบญ็จพันธ์
3024 นายธนวัต ชยานุคุณลิขิต
3025 นายอสิรภาพ สาลี
3026 นางสาววิมลรัตน์ ต้ังมัน่วิทยศักด์ิ
3027 นายธีรพงศ์ เรืองข า
3028 นางสาวทยาพร รอดสาย
3029 นางสาวภทัราพรรณ เชื้อจินดา
3030 นายธนรัตน์ ร้ิวตระกลูไพบลูย์
3031 นางสาวสุภาภรณ์ สุขสุวรรณ
3032 นายวธัญญู สมภาร
3033 นางสาวลลิตา อดุรพันธ์
3034 นางสาวสุธิดา โต๊ะแสง
3101 นายวรวัฒน์ ข้าวสามรวง
3102 นางสาวรัชสินี พวงรอด
3103 นายวัชชกานต์ เศาภายน
3104 นางสาวสุนันทา ศิริกลุ
3105 นางสาวชญานิษฐ์ พลโลก
3106 นางสาวกลุธิดา พรมดี
3107 นายธนวัต จางอสิระกลุ
3108 นางสาวทองทพิย์ วงษ์ศิลป์
3109 นายภกช ตันสุวัฒน์
3110 นายบณุณ์เดชน์ จรุงศักด์ิเศรษฐ์
3111 นางสาววรรณิสา บนิสัน
3112 นางสาวณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต
3113 นางสาวพัชรพรรณ พิมพ์บรรจง
3114 นางสาวนันทพร อนิทรสกลุ
3115 นางสาววิภาวี มุง่การดี
3116 นายพงศ์คณิน จิรขจรชัย
3117 นางสาวประภาสิริ จันทรวงศ์
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3118 นางสาวอารดา อารมณ์ชื่น
3119 นางสาวศิริพร ก าแพงแกว้
3120 นายพงศธร สิงหเ์นี่ยว
3121 นางสาวอาภาวรรณ จันทร์ศิริ
3122 นางสาววลีรัตน์ อกัษรดี
3123 นางสาวปรียานุช ธรรมจารี
3124 นางสาวกลุศิษา เกตุโรจสกลุ
3125 นายนราธิป ชมภบูตุร
3126 นางสาวจุฑามาศ ทวิชสังข์
3127 นายพงศ์ภคั วิง่เร็ว
3128 นางสาวปวริศา อมาตยกลุ
3129 นางสาวพิชญาดา เปรมวิจิตร
3130 นางสาววริษฐา บอ่เกดิ
3131 นางสาวณิชรัตน์ รัตนไพฑูรย์
3132 นายยุทธพงศ์ หอยศรีจันทร์
3133 นายวราวุฒิ ค าพานุช
3134 นางสาวภทัธิดา ไชยวงศ์
3135 นายกฤชธัช หรัิญวัฒนา
3136 นางสาววรัลยา ทองปั้น
3137 นางสาวอรจรีย์ ภมรานนท์
3138 นางสาววุฒิณี ทองแกว้
3139 นางสาวชุลีกร เศวตวงษ์
3140 นายนิติ จันจิระสกลุ
3141 นายอภวิิชญ์ อนันตเสรี
3142 นางสาวชนิษฎา จันทรา
3143 นางสาวณัฐณิชา หร่ีจินดา
3144 นายสัจจธรรม ชนาทติย์
3145 นายสัจจพัฒน์ มาลัยกนก
3146 นางสาวลศิตา จินาวา
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3147 นางสาวเพียงฝัน ดอเล๊าะ
3148 นางสาวภทัราพร เพ็ชรนิล
3149 นางสาวฐิตาภา เกษสาคร
3150 นางสาวช่อแกว้ ดิสดี
3151 นายจิราวัฒน์ ตู้ไม้ปา่
3152 นางสาวชุษณลักษณ์ โพธิสุ์ข
3153 นางสาวรุ่งทพิย์ ปาระมีแจ้
3154 นางสาวภทัทริา จอเอยีด
3155 นายเจิมปญุญ์ จิปภิพ
3156 ว่าที่ร้อยโทจักรพรรณ ธานี
3157 นางสาวพัชราภรณ์ กนัมา
3158 นายเกยีรติศักด์ิ ศรีเจริญ
3159 นางสาวรติรัตน์ กญุแจทอง
3160 นายจิรวัฒน์ สุขต่าย
3161 นายดรุณวิทย์ ม่วงยัง
3162 นางสาวเกษรานุช ชิตพยัคฆ์
3163 นายพิระพงษ์ เงาแดง
3164 นางสาวกฤติกา ทรีย์มาติพันธ์
3165 นายศักด์ิดา รจนากร
3166 นางสาวพลอยชมพู จอมพารา
3167 นางสาวเอมวลี ณ ล าพูน
3168 นางสาวจิราภรณ์ ไกลบาป
3169 นางสาวจุฑาภรณ์ มีสุขศรี
3170 นางสาวเบญจพร คงวัดใหม่
3171 นายชิษณุพงศ์ สงวนศิลป์
3172 นางสาวปราณิศา ชินกลุกจินิวัฒน์
3173 นางสาวนภวรรณ แสงใน
3174 นางสาวชญาภา สินธุไพร
3175 นางสาวพิจิตรา สุวรรณพานิช
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3176 นางสาวนุชนภา พันธ์ทา
3177 นางสาวจิรวรรณ จรัณยานนท์
3178 นางสาวอทุมุพร เจี่ยกจิ
3179 นางสาวกนกนันท์ พรหมแกว้
3180 นางสาวรพีพร บปุผาชาติ
3181 นางสาววันวิสาห์ แกว้ขันแข็ง
3182 นางสาวณัฏฐ์กฤตา นิมิตโภคานันท์
3183 นางสาวอรวิภา เพ็ชรแกว้
3184 นางสาวณภญิญา รัศมิทตั
3185 นายกมัปนาท ปรีชาไว
3186 นางสาวพิชชานันท์ รัตนกอ้งเกยีรติ
3187 นายณัฐเดช ปราการสมุทร
3188 นายสมใจ ประทมุทอง
3189 นางสาวชุลีมาศ จิตบรรจง
3190 นางสาวพรรณเลขา หมัน่เพ็ชร
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