
เอกสารแนบ

1001 นายวิศรุตม์ นิยมบัณฑิต
1002 นายพิพัฒน์พล อรัญวัฒน์
1003 นายปริเศษ รัตนภิรมย์
1004 นางสาวพรพรหม รุ่งเรือง
1005 นางสาวเบญจภรณ์ จอมสง่าวงศ์
1006 นางสาวกันยารัตน์ ยาบา
1007 นางสาวกมลวรา ศิริศุฆสกุลชัย
1008 นางสาวเมธาวี วิเชียรทอง
1009 นางสาวพันธ์ุพิศุทธ์ ธัมมวิสิฐกุล
1010 นายอัครปรัชญ์ นกม่ัน
1011 นางสาวนันธีระพร เองไพบูลย์
1012 นายธนกร แดนพูนทรัพย์
1013 นางสาวพลัดดา มากผล
1014 นางสาวอัธยา อุณหเลขกะ
1015 นางสาวณิชกานต์ แก้วบัวดี
1016 นายไพศาล ปุ้ยไชยสอน
1017 นายชยุตม์ อัศวธีระเกียรต์ิ
1018 นางสาวเฉลิมพร ปัญจาสุธารส
1019 นายศุภฤกษ์ เย่ียมสมบัติ
1020 นางสาวสุวีนา ยูโซ๊ะ
1021 นายปกป้อง ธนะจันทร์
1022 นางสาวพิมพัตรา นาคบุตรศรี
1023 นายชยดิษฐ์ ภูมณีรัตนกุล

ช่ือ - ช่ือสกุล

 บัญชีรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการทดสอบข้ันตอนท่ี 1 การทดสอบความรู้พ้ืนฐาน
กลุ่มผู้เพ่ิงส าเร็จการศึกษาและไม่มีประสบการณ์ในการท างาน

(แนบท้ายประกาศส านักงาน ก.พ.ร. ลงวันท่ี 7 มกราคม 2562)
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1024 นายกฤษฎี วิทิตศานต์
1025 นายกฤตวิชญ์ ป่ิมไพบูลย์
1026 นายปกรณ์ พ่ึงแพง
1027 นายปฏิภาณ ปัญญานิธิกุล
1028 นางสาววารุณี ขาวพัฒนวรรณ
1029 นางสาวศุทธินี หางแก้ว
1030 นายกิตติศักด์ิ ดีประหลาด
1031 นางสาวศรุตยา ตรีไวย
1032 นายกรกฤษณ์ เด่ียววานิช
1033 นายกัมปนาท ธานีรัตน์
1034 นางสาวอาภารัตน์ อิงคภากร
1035 นางสาวณัฐกานต์ เหตุทอง
1036 นางสาววริศรา วิฑูรย์พันธ์ุ
1037 นายอนุชิต เช้ือประเสริฐศักด์ิ
1038 นางสาววิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์
1039 นายเอกณรงค์ อิสระพงศ์ไพศาล
1040 นางสาวกัญญาพัชร์ ยุวกาญจน์
1041 นายณัฐพล บ่างวิรุฬห์รักษ์
1042 นางสาวธัชพรรณ วันวัฒนมงคล
1043 นางสาวปัณฑ์ชนิต ปิยกีรติกุล
1044 นางสาวดารารัตน์ เลิศย่ิงเจริญชัย

1045 นายธีรนิต์ิ เช่ือวิทยาวุฒิ

1046 นายอนวัช ภูทองนาค
1047 นายศิรยศ แสงทอง
1048 นายสุรพงษ์ เลิศฤทธิพงศ์
1049 นางสาวณฐมลวรรณภ์ ทรัพย์เทิม
1050 นางสาวนวพรรษ์ แก้วไทรนันท์
1051 นายนิธิศ นามชารี
1052 นางสาวอชิรญา มณฑาทิพย์
1053 นายอารยะ ทิมละม่อม
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1054 นางสาวพรทิวา แก้วนาเคียน
1055 นายกายสิทธ์ิ สิงห์กาล
1056 นางสาวขวัญข้าว คงเดชา
1057 นายกสานต์ิ อักษรทอง
1058 นางสาวนฤมล เสาอนันต์
1059 นางสาวอรจิรา สงวนชาติ
1060 นางสาวธนิศา หนูทวี
1061 นางสาวแองเจลล่า ชาฮิด เรา
1062 นางสาวจริยา หุ่นดี
1063 นางสาวสดารา ศรีวิลัย
1064 นางสาวธนัชณิช ติระพัฒน์
1065 นายภูริช กูจิ
1066 นายภูบดินทร์ เจียรสิงหกุล
1067 นางสาวชุติกาญจน์ สุดจิตร
1068 นางสาวพัชรี วงศ์ทอง
1069 นายสุกนต์ธี พูลชัย
1070 นายชัชชานนท์ จุลภาค
1071 นายภูวดล ด าสนิท
1072 นางสาวจันทร์จิรา มะโนสิงห์
1073 นางสาวกมลทิพย์ ปัญญาสิทธ์ิ
1074 นางสาวกนกวรรณ โทบุดดี
1075 นางสาวสุวรินทร์ สิงห์จันทร์
1076 นางสาวณัฐพร ประเสริฐจีรังกุล
1077 นางสาวณิชา มหาพฤกษารัตน์
1078 นายสุนทร ศิริชุมพันธ์
1079 นางสาวกมลชนก ค าอ่อน
1080 ว่าท่ีร้อยตรีบริพงษ์ เนกขัมพิทักษ์
1081 นายธรรมรัตน์ กกสูงเนิน
1082 นางสาวพิมพ์นิภา สงคราม
1083 นางสาวพิตตินันท์ วงษ์สวัสด์ิ
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1084 นางสาวกัญจน์รัชต์ เศรษฐศุภพนา
1085 นายณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล
1086 นางสาวเมธาวี สีศิลป์สุพัฒนกุล
1087 นางสาวณิชาภัทร ธานีรัตน์
1088 นางสาวกชพร จารุวิมลกุล
1089 นายสุขรัตน์ คันศร
1090 นางสาวพีรดาพันธ์ุ สายสุวัณสิริ
1091 นายอนุวัฒน์ จ๋ีบุญมี
1092 นางสาวฉัฐญา จันทร์แก้ว
1093 นางสาวชไมพร ยอดคง
1094 นางสาวพรไพลิน วิภวพาณิชย์
1095 นายวัชรภัทร เกตวงษา
1096 นายวันนิวัติ ภริงคาร
1097 นางสาวฐิตาพร มณีเนตร
1098 นางสาวมธุรินทร์ นุชเจริญผล
1099 นางสาวศศิธร ใจสุข
1100 นายศรัณย์ ศักด์ิสุวรรณ
1101 นางสาวสุกานดา คิดดี
1102 นายร่มฉัตร พานิชพงศ์
1103 นายกฤตภพ เก่ียวข้อง
1104 นายภิตินันท์ เหลืองเพชรรัตน์
1105 นางสาวจิรารัตน์ ลิมป์สุคนธ์
1106 นายปิติณัช สมบัติหอม
1107 นายกัมปนาท สมณาวิริยะ
1108 นางสาวหทัยชนก ทองสุข
1109 นางสาวศดานันท์ นิลบวร
1110 นายวิรงค์ หนูเก้ือ
1111 นางสาวเฟ่ืองบุญ อเนกบุณย์
1112 นายอัครฤกษ์ ไกรฤกษ์

1113 นางสาวธนพร ว่องวาณิช
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1114 นางสาวพรกนก ค าวิเชียร
1115 นายชินวินท์ แก้วนะ
1116 นายเชษฐพัทธ์ เข่ือนแก้ว
1117 นางสาวศิริรัตน์ รามรินทร์
1118 นางสาวพรพรรณ ประดิษฐ์แท่น
1119 นางสาวณัฐวารี ศุภเลิศมงคลชัย
1120 นางสาวสุพิดา เกิดอู่ม
1121 นายอัครพงศ์ ทัพใหญ่
1122 นางสาวภัสธีญา แก้วมุกค์
1123 นางสาวสไบทิพย์ จันทร์หอม
1124 นางสาวปานแข บุนนาค
1125 นางสาวพนิตพร ด้วงฤทธ์ิ
1126 นายวีรณัฐ ไชยโอสถ
1127 นายวรากร ชลปฐมพิกุลเลิศ
1128 นายณัฐพล วงศ์เป็ง
1129 นางสาวปิญาทิพย์ แสงเงิน
1130 นางสาวชนาภา นิโครธานนท์
1131 นางสาวชญานี สุริยะวงค์
1132 นายกฤษฎาพร พรมชัย
1133 นางสาวกอแก้ว สงวนศรี
1134 นางสาวณัฏฐินี อัศวารินทร์
1135 นางสาวญาณิศา พลายชุม
1136 นายภูมิ สินสอน
1137 นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ิ ปัจจัย
1138 นางสาวสุรางค์ศรี ศรีวงศ์ศา
1139 นายหรัณย์ เตชะวิจิตรสาร
1140 นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ทอง
1141 นางสาวปริตรา ม่ันเหมาะ
1142 นายอนุวัติ เหมาะพิชัย
1143 นางสาวนิลุบล นวลจันทร์คง
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1144 นางสาวพรชนก ชูโชติ
1145 นางสาวสาธิกา บุญแก้ววรรณ
1146 นางสาวชุดา บรรทม
1147 นางสาวกรรวีร์ ถังมณี
1148 นางสาววิไลลักษณ์ เล่ียมกลาง
1149 นางสาวเพ็ญจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
1150 นายปอ ขัมภลิขิต
1151 นางสาวก่ิงกาญจน์ คุปตจิต
1152 นางสาวสิญจนา มาบุญลือ
1153 นางสาวสุวิชชญา จันทรปิฎก
1154 นายสรสิทธ์ิ บัวผ่อง
1155 นายชัยวัฒน์ ศรีกาญจน์
1156 นางสาวศิดานุช กิตติเสรีกุล
1157 นายตีรภัสร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
1158 นางสาวสมฤทัย มุ่งชอบ
1159 นางสาวสลิลธร ทองมีนสุข
1160 นางสาวรัตนาภรณ์ สีตองอ่อน
1161 นางสาวพิมญ์พิชฌา ตรีเทพวิไล
1162 นายณัฐ เสกธิพร
1163 นายภาวัช ครูซ
1164 นางสาวนฤมล เลิศค าฟู
1165 นางสาวสุวรรณี สิริเหล่าตระกูล
1166 นายธนภัทร เจริญบุญ
1167 นางสาวธนานุช พันธ์ุสุผล
1168 นายชัญญ พหลโยธิน ยุกตะเสวี
1169 นางสาวนภัสวรรณ ตันโช
1170 นางสาวธัญสุดา เทพกุล
1171 นางสาวสุธาสินี พงศ์ธรพิสุทธ์ิ
1172 นายภัทรพงศ์ ซ่ือเกียรติขจร
1173 นางสาวชัญญ์ธนันท์ วิชัยสินธ์ุ
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1174 นางสาวจุฑาภรน์ อารียะ
1175 นางสาวพลอยพิมล ใจจันทร์เดือน
1176 นางสาวฉัตรสุมาลย์ มงคลศิริ
1177 นางสาวปทิตตา สิทธิเกษร
1178 นายสืบสกุล ขันธทัต
1179 นายอติวัจน์ อัศวมณี
1180 นางสาวธิติยา มีชัย
1181 นายพุธรัตน์ บัวตะมะ
1182 นางสาวสรีพร โพธ์ิงาม
1183 นางสาวธนิตา ไพฑูรย์
1184 นางสาวศิรสุภา สุวรรณพานิช
1185 นางสาวอรพรรณ ปางแก้ว
1186 นางสาวอภิรุจี รุจิเรข
1187 นางสาวกนกวรรณ ท่าช่วงท าเล
1188 นางสาวเต็มศิริ อยู่ยังเกตุ
1189 นางสาวปานประดับ สินปรุ
1190 นายวีริศ ค าสังข์
1191 นางสาวอภิญญา บุนนาค
1192 นางสาวสุวพิชญ์ พรสถิตย์วรกุล
1193 นางสาวสวรินทร์ อิงคยะกุล
1194 นางสาวปานหทัย วาสนาวิจิตร์
1195 นางสาวพิชดา บุตรอ าคา
1196 นายอนิรุธ ศรีบุรี
1197 นางสาวกนเกศ จินะใจหาญ
1198 นางสาวกันตพิชญ์ สุริยะมะโน
1199 นางสาวชนนิกานต์ โพธิเดช
1200 นางสาวดาริกา แย้มรับบุญ
1201 นางสาวนิภาธร โภควรรณากร
1202 นายธัชพัช ชูขจร
1203 นายณัฐเสฏฐ์ สร้อยทองดี
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1204 นางสาวชโลธร ด่านรักสวย
1205 นายอนิรุตต์ิ ราชดาเพชร
1206 นางสาวธิดา แก้วเก่ง
1207 นางสาวศศิกานต์ ภักดี
1208 นางสาวปลายกันยา อุ่นไทย
1209 นายกวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์
1210 นางสาวกฤศ์ติญญาดา ผาสุข
1211 นางสาวเสมอแข พรมมา
1212 นางสาวมทินา พลรักษ์เขต
1213 นายวุฒิภาค พูลบัว
1214 นางสาวทรรศภรณ์ รุ่งชัยวัฒนกุล
1215 นางสาวชุติกาญจน์ สลิลปราโมทย์
1216 นายไชยพศ สมพงษ์พันธ์ุ
1217 นายศักดินันท์ เรียงเครือ
1218 นายสุวพิชญ์ อรุณรักถาวร
1219 นางสาวลลิตภัทร สมุทรผ่อง
1220 นางสาวรัชชา ศักด์ิดาเดช
1221 นางสาวศรัญญ์ภัทร ขัดสี
1222 นางสาวยูถิกา จันทร์ลักษณะ
1223 นางสาวลลิตา ส าแดงพันธ์
1224 นายชนาธิป หิรัญอุทก
1225 นางสาวภัคพรรณ ปล้องนิราศ
1226 นางสาวสุพัตรา ชะเอมน้อย
1227 นางสาวธนวรรณ ลิมป์วิกรานต์
1228 นายพชรพล กาญจนพลี
1229 นางสาวศุภรัตน์ สิงค าโม
1230 นางสาวนันทพร อัศวกุลไพโรจน์
1231 นางสาวภัตติมา สืบสายสิงห์
1232 นางสาวภาณุรักษ์ ลิสุวรรณ
1233 นายจ าเนียร พรมวิชัย
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1234 นายพชร เต็มรัตน์
1235 นางสาวธนนันท์ จาตุรันต์
1236 นางสาวพรนภา เลิศบัวสิน
1237 นายภูมิชาย ฉายะภูติ
1238 นายฐานทิพย์ กมลบุตร
1239 นางสาวน้ าหน่ึง ลีละวัฒน์
1240 นางสาวจาริณี พยัคฆชาติ
1241 นางสาวสุพิชชา ศรีอินทรางกูร
1242 นายธนวรรธก์ เหล่าไพบูลย์
1243 นางสาวชนนิกานต์ ศรีกัลยา
1244 นายวรวรรธน์ นกน้อย
1245 นางสาวณัฐวรรณธร ไทยเจริญ
1246 นางสาวชุติมา คงเทศ
1247 นายนิติวัชร์ สุขนิตย์
1248 นายพงศ์ภนิน รุ่งโรจน์ขันติ
1249 นางสาวสุชานันท์ เมฆฉาย
1250 นางสาวชนินันท์ บรรเทากิจ
1251 นายเมธี ภัทรสกุลชัย
1252 นางสาวญาติมา ทับกล่ า
1253 นางสาวสราพร อินทรสาม
1254 นางสาวอัชฌา เย็นบุตร
1255 นางสาวอรทิพย์ วรานุศิษฏ์
1256 นางสาวกชมน อภิชาตบุตร
1257 นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์
1258 นายพงศ์พจน์ วรพงศ์
1259 นายณัฐวีร์ เพ็งพุ่ม
1260 นางสาวอกนิษฐ์ ณศร
1261 นางสาวธมลวรรณ สิทธิเครือ
1262 นายปาณัท สุภาสัย
1263 นายภาณุพงศ์ อินทรา
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1264 นางสาวทิพย์สุดา พรมยวง
1265 นายรัชกฤต อารีราษฎร์
1266 ว่าท่ีเรือเอกหญิงจุฬาลักษณ์ โสระพันธ์
1267 นางสาวมิลตรา สมบัติ
1268 นายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา
1269 นางสาวธนพร ค าพยา
1270 นายพจน์ เพชรหล่อเหลียน
1271 นายอภิมุข วิชาสอน
1272 นายณัฐดนัย คุณกมุท
1273 นายอิสระ อุทัยพัฒนะศักด์ิ
1274 นางสาวชนากานต์ วิเศษสรรค์
1275 นายวรวัชร สุขเก้ือ
1276 นายกันตภัทร กัลยาณมิตร
1277 นางสาวกนกวรรณ ตระกูลนุช
1278 นางสาวอภิญญา ปล้ืมอุดม
1279 นายสิทธิกร ค างาม
1280 นายพงศธร วสุวานิช
1281 นางสาวบุปผาชาติ โพธ์ิทิพย์
1282 นายวงศธร ทุมทอง
1283 นายทิวัตถ์ ปัสนานนท์
1284 นายศุภกร ณ พิกุล
1285 นายพสุ ศาลากิจ
1286 นางสาวหยก วรรณค า
1287 นางสาวกัญญาณัฐ นพสงค์
1288 นางสาวนภสร วงศ์ต๊ะ
1289 นางสาวบุษยภา ตันตะยาภิรมย์กุล
1290 นางสาวภารวี เกตุสิริ
1291 นายณัฐบดี มีเดชประเสริฐ
1292 นางสาวณัฐวิภา วิบูลย์ศรีสัจจะ
1293 นางสาวเกศกัญญา ศรีพุทธางกูร
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1294 นายบุษย์ กัลปดี
1295 นางสาววิสาขะ ชุนหกรณ์
1296 นางสาวธนาภา ง้ิวทอง
1297 นางสาวนทพร วิจิตร
1298 นางสาวภัสราภรณ์ ธีระสีมาธรรม
1299 ว่าท่ีร้อยตรีกันตพัฒน์ วสิษฐ์อภิโชติ
1300 นางสาวทิพยาพร ภาววิมล
1301 นางสาวณิชาภัทร ศรีสุคนธ์
1302 นายสุภัทร์ชัย บุญปลูก
1303 นายธนพัฒน์ บุญล้อม
1304 นางสาวชนาพร ชูสกุล
1305 นายปวีร์ ตรงกมลชัย
1306 นายนภณัช คล้ายทับทิม
1307 นางสาวมินตรา ยลอนันต์
1308 นายแทนพงศ์ วงศ์บุญเกิด
1309 นางสาวธนัชพร เกษมพงษ์
1310 นางสาวกาพย์แก้ว แก้วนาบอน
1311 นางสาวหทัยชนก วันเพ็ญ
1312 นางสาวชนาภา สาระเนตร
1313 นายเจตรัตน์ เส็งหะพันธ์ุ
1314 นายชัยทัต รัตนภักดี
1315 นายณัฐชนน อัตตาภิบาล
1316 นายพงษ์พิชญ์ อุดมศิริรัตน์
1317 นายนนทพจน์ เดชะชาติ
1318 นางสาวศศินาฏ ปานทอง
1319 นายวรศักด์ิ สมบัติแก้ว
1320 นายกานต์ เตชะไชยชนะ
1321 นายสิทธิ บัวทอง
1322 นายปิยะพงษ์ น่ิมเสนาะ
1323 นายสรณัฐ ศรีเจริญ
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1324 นายศราวุธ ธรรมรังษี
1325 นายยศภัทร ศรีงาม
1326 นายวิจิร์ ผสมทรัพย์
1327 นายอรุช ปทุมเทวาภิบาล
1328 นางสาวณัฐวดี จินตโกวิท
1329 นางสาวปิยะดา ตะบูนพงศ์
1330 นางสาวรัตนาภรณ์ เจริญพุฒ
1331 นายอานนท์ เทพส าเริง
1332 นายจิรวัฒน์ ทรัพย์พิทยากร
1333 นางสาวสิริกาญจน์ ปองนาน
1334 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์จันทร์
1335 นางสาวกชกร กายรัตน์
1336 นายอิสระพงศ์ เอ่ียมพลอย
1337 ว่าท่ีร้อยตรีอัศวลักษ์ ราชพลสิทธ์ิ
1338 นายกัปภาส ธรรมบัญชา
1339 นายวรวัฒน์ พละศิลป
1340 นางสาวกรรฐนา ตุลารัตนพงษ์
1341 นายธนากร ตัญญะเกตุ
1342 นายศิรวิชญ์ ฤกษ์งาม
1343 นางสาวศิวรี เย่าตัก
1344 นายศุภณัฐ ทองเป่ียม
1345 นายรัฐธรรมนูญ เล่าธนุตรา
1346 นางสาวสุวรักษ์ เอกกร
1347 นายอิสระพงศ์ พงศธรบริรักษ์
1348 นางสาวณิชารีย์ อังสุมาลิน
1349 นางสาวจันทพร วิชญานุภาพ
1350 นางสาวพรหมพร วิชญานุภาพ
1351 นางสาวอัญชนา สุมาลย์โรจน์

1352 นางสาวภาวดี วัฒนเพ็ญไพบูลย์

1353 นางสาวเบญจภรณ์ ธโนศวรรย์
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1354 นางสาวพิมพ์ชนก พรหมจันทร์
1355 นางสาวชนิดาภา ปิยะวัฒนกุล
1356 นางสาวอภิชชญา โตวิวิชญ์
1357 นายชนกันต์ โพธิเดช
1358 นางสาวปิยกมล พิงคะสัน
1359 นายอาลี ปรียากร
1360 นางสาวชุติมณฑน์ รักนะ
1361 นางสาวนารายะ ประสูตร์
1362 นางสาวเอกธิดา แสงชนะศึก
1363 นางสาวธนิษฐา วงกนก
1364 นางสาวธรรมพร สูจิวัฒนารัตน์
1365 นายอฐนลวงศ์ กิตติมาภรณ์
1366 นายกิตตินันท์ วิชชาวุธ
1367 นางสาวอนรรฆพร บุรมัธนานนท์
1368 นางสาวปภาทิต อิทธิวิกุล
1369 นางสาวสิริสกุล โกเจริญกิจ
1370 นางสาวติยพร พุฒิกนก
1371 นายกิดานนท์ พรหมวงษ์
1372 นางสาวพิมประพาฬ เเพร่เจริญวัฒนา
1373 นางสาวณัฐพร บัวสุวรรณ
1374 นางธนิดา ตันติอาภากุล
1375 นางสาวศรีอุมา เพชรกล้า
1376 นายกลศาสตร์ นีรนาทมานิต
1377 นายภราดร อัคการ
1378 นางสาวกานต์พิชชา เสนาวุธ
1379 นางสาวเบญจรัตน์ พรานระวัง
1380 นายชนะโชค ศรีพุ่มไข่
1381 นางสาวขวัญหทัย พลการ
1382 นางสาวนันท์นภัส ภารัตตะ ณ พัทลุง
1383 นางสาวดาราณี แช่มประสพ
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1384 นางสาวสินีนาฏ พลวิชัย
1385 นางสาวสุนิสา แก้วทอง
1386 นางสาวอชิรญา โภชชมภู
1387 นางสาวอาจรีย์ เจียวก๊ก
1388 นางสาวพิชญาภา โสดา
1389 นางสาวจิราพร บุญประเสริฐ
1390 นางสาวช่ืนกมล คงเผ่า
1391 นายกษิด์ิเดช จันทร์เจียวใช้
1392 นางสาวกฤตพร เปล่งผิว
1393 นางสาวสุกาญจนา จารุทัศน์
1394 นางสาวธัญญ์นรี ศรัณย์ธนรัฐ
1395 นางสาวสุประวีณ์ แสงเอม
1396 นายสืบบุญ ไชยสิทธ์ิ
1397 นางสาวธัญญารัตน์ กิตติวรรณารักษ์
1398 นางสาวลัดดาวัลย์ งามบุญฤทธ์ิ
1399 นายทศวร งามเนตร
1400 นางสาวธนศร วิมลรัตนศิลป์
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