
4001 นายเทพรัตน์ สุวรรณรัต
4002 นายศาสตร์ศิลป์ รสสุคนธ์สกุล
4003 นางสาวอาทิตยา สุขเกษม
4004 นางสาวณัฏฐภักด์ิ กิติภัทย์พิบูลย์
4005 นางสาวศิริพร แสนตรี
4006 นายชายแดน จ านงกุล
4007 นางสาวมาริสา พุฒคง
4008 นายหรคุณ ธนทวิกร
4009 นายชุติพงค์ เนียมทอง
4010 นางสาวภัทราภรณ์ แต้มสุวรรณ
4011 นายนทีธร ฟักโต
4012 นางสาวสุชาดา บินยูซบ
4013 นายปิติพงษ์ สุคนธ์ยืนยงกุล
4014 นางสาวสกาวตรี ประจ าวงษ์
4015 นางสาวผุสดี บุญมีรอด
4016 นายยุทธพงศ์ จามรมาน
4017 นางสาวบุษกร โล่ห์พัฒนะกิจ
4018 นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน
4019 นางสาวอนัญพร วุฒิมงคลชัย
4020 นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ
4021 นายวศิน เจริญสุข
4022 นางสาวณัฐณิชา ตันสกุล
4023 นางสาวลัดดาวรรณ เจรสาริกิจ
4024 นายเบญจพล เปรมชนม์
4025 นางสาวปิยพรรณ ศีรษะเพชร
4026 นายกานนท์ จันทร์วิทยานุชิต
4027 นายธนวินท์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ช่ือ - ช่ือสกุล

 บัญชีรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการทดสอบข้ันตอนท่ี 1 การทดสอบความรู้พ้ืนฐาน
กลุ่มบุคคลท่ีท างานในภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ

(แนบท้ายประกาศส านักงาน ก.พ.ร. ลงวันท่ี 7 มกราคม 2562)
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หน้าท่ี 1
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4028 นางสาวศีลสุภา วรรณสุทธ์ิ
4029 นางสาวเพ็ญพิชชา คล่ีสุวรรณ
4030 นางสาวโชติกานต์ นฤเทพ
4031 นางสาวเบญจวรรณ สุขล้อม
4032 นางสาววิภาพรรณ ขุนบุญจันทร์
4033 นายปิยภัค มหาโพธ์ิ
4034 นางสาวณัฐณิชา กันฉาย
4035 นางสาวธิติสุดา ชีโพธ์ิ
4036 นางสาวณัฐณิชา หร่ีจินดา
4037 นางสาวกมลรัตน์ ก าจรกิตติคุณ
4038 นางสาวธนาภรณ์ รุ่งยศ
4039 นางสาวปภัสษร ธัมมะประสิทธ์ิ
4040 นางสาวจริยา จิรวัฒนานนท์
4041 นางธัญธิตา พันธ์ศรีแหล้
4042 นางสาวอรสุดา ศรีผ่อง
4043 นางสาววิจิตรา ปล้องบรรจง
4044 นางสาวฑิตยานันท์ วันนุบล
4045 นางสาวกมลนันท์ ช่วยนิล
4046 นางสาวจุฑามาศ ชุ่มชวย
4047 นางสาวธัญญรัตน์ โกมล
4048 นางสาวพิชชาภรณ์ ชัยรุ่งเรืองฤทธ์ิ
4049 นายวิจักขณ์ มะมา
4050 นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา
4051 นายสุทธิชัย สิทธิชอบธรรม
4052 นายอาจอง นพเมือง
4053 นางสาวกนกวรรณ ปานสุขสาร
4054 นางสาวตวงพร สิงห์โต
4055 นางสาวรวีวรรณ ชนวนทอง
4056 นายศราวุฒิ เพ่ิมศรี
4057 นางสาวชุตินันท์ พูลเกิด
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4058 นายก้องวิช อักขระเสนา
4059 นายชัยรัชต์ ไกรจันทร์
4060 นางสาวปริศนา แสงข า
4061 นายศุภณัฐ ธาราพิมาณ
4062 นายธนาคาร คุ้มภัย
4063 นางสาวเฉลิมขวัญ ทองเช้ือ
4064 นายภัทรพล ชุ่มกมล
4065 นายดนุสรณ์ ธนะปาละ
4066 นายธนภัทร วัชรางกูร
4067 นางสาวศตายุ กรดหนู
4068 นางสาวพิริยา ยังรอต
4069 นางสาวอารยา สอนบุตรนาค
4070 นางสาววีรยา สิทธ์ิสุกใส
4071 นางสาวภัทรพร วิพัฒน์ครุฑ
4072 นางสาวจอมจรรย์ ตรีเพ็ชร์
4073 นางสาวบุษรา มุกดาสกุลภิบาล
4074 นางสาวณัฐสิริ เทวารัณย์
4075 นางสาวสุวรีย์ กิติเขียว
4076 นางสาวณฐวรรณ พรหมน้อย
4077 นางสาวธนาภา ควรผดุงศักด์ิ
4078 นายชูธรรม ธรรมปาโล
4079 นางสาววรารัตน์ ศรีประพัฒน์
4080 นางสาวปรียานุช ดีพรมกุล
4081 นายณัชกิตต์ ศิลปีโยดม
4082 นายลิขิต กนกหิรัญญากร
4083 นางสาววรนุช ขจรกิจเจริญ
4084 นายเอกวัฒน์ สันทัดพร้อม
4085 นางสาวสุพัตรา เตชนะรุ่งโรจน์
4086 นายคณิน เหล่าพิรุฬห์
4087 นายสิทธิกร จันทร์เจริญฤทธ์ิ
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4088 นางสาวนวลพรรณ พิมพิสุทธ์ิ
4089 นายฐาน์ฐพงศ์ จึงพานิช
4090 นางสาวโชติกา ชนะสิทธ์ิ
4091 นางสาวสวรรยา ทองอินทร์
4092 นางสาวกชกร สังขพิทักษ์
4093 นางสาวฐิตินันท์ ฉายรัศมี
4094 นางสาวณัฐสุดา เจริญกิจก าจรชัย
4095 นายกรกฎ สนิทตันสกุล
4096 นายนิติพงษ์ กาวีวล
4097 นายโภ ลิมปิทีป
4098 นางสาวจตุรพร พูลทวี
4099 นางสาววรกมล นาคเพชรพูล
4100 นางสาวชนันท์กานต์ ขันทอง
4101 นายสุภณัฏฐ์ ภู่ชัยวัฒนานนท์
4102 นายคิธธ์ วงศ์อาษา
4103 นางสาวเมวาณี คงปรีชา
4104 นางสาวกรัณฑรัตน์ โสตถิกุลนันท์
4105 นางสาวโบว์ ชินกนกรัตน์
4106 นางสาวยศวดี พัฒนเจริญ
4107 นายพจนวรรฒ์ พรหมสวัสด์ิ
4108 ว่าท่ีร้อยตรีอนุสรณ์ ขวัญกิจอุดมกุล
4109 นายชุตินันท์ อติศัพท์
4110 นางสาวเปมิกา ทองเดช
4111 นางสาววิชชุดา ทัศนสุวรรณ
4112 นางสาวศศิธร บูรณตรีเวทย์
4113 นางสาวอธิชา ธัญกิจจานุกิจ
4114 นางสาวจิตราภา บุญญานุสนธ์ิ
4115 นางสาวปุญณศรา สงวนวงษ์
4116 นางสาวเจนจิรา ภูโสภา
4117 นายฌายก์ กาญจนภู
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4118 นางสาวทรัพย์สิณี อนุรักษ์
4119 นางสาวธนาภรณ์ วงษ์ส าราญ
4120 นางสาวคณนา แก้วสมบูรณ์
4121 นายอัครพล ศรีชัยศุภกิจ
4122 นายศิวัสม์ พ่ึงศรีเพ็ง
4123 นางสาวนัฐชา แก้วกระจ่าง
4124 นางสาวจรรยพร โสณมัย
4125 นางสาวปรางค์วิภา ด้วงรักษา
4126 นายต.ติณ เกตุทอง
4127 นางสาวแพรวพรรณ เนียมท้วม
4128 นายปรัชญ มีนาทุ่ง
4129 นายพิรเวช ต่างใจ
4130 นางสาววรดา สมผดุง
4131 นายชัชชลัญ อินทราชา
4132 นายจารุพัฒน์ กาญจนรงค์
4133 นางสาวศดานันท์ สุขพานิช
4134 นายภูวิชญ์ นันทสุรศักด์ิ
4135 นางสาววนิดา ศรีฉายา
4136 นายจิณณวัตร์ จึงจิรานนท์
4137 นางสาวโภคิยา ถือเถ้ียน
4138 นางทัศชา ทรัพย์มีชัย
4139 นายวชิรพงศ์ ผ่องแผ้ว
4140 นางสาวปรียากร จงชาณสิทโธ
4141 นายณัฐพล วิไลพันธ์
4142 นายวิชย ล้ าเลิศปัญญา
4143 นายพงษ์นรินทร์ แรกเมือง
4144 นายบุรวิชญ์ ภมรนาค
4145 นายนิติ พงศ์สุขเสถียร
4146 นางสาวณัชชา ทับทิมทอง
4147 นางสาววีรวรรณ หาญกมลศิริ
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4148 นางสาวธันย์ชนก ไพบูลย์รัตนานนท์
4149 นางสาวรัชฎากร สุวรรณกูล
4150 นางสาวลักษิกา จิรโมไนย
4151 นางสาวนวพร ทาเพชร
4152 นางสาวพัชรพร เงินเกิด
4153 นายสุภัทร สิทธิวนิช
4154 นางสาวจิดานันท์ เกาสายพันธ์ุ
4155 นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์
4156 นางสาวอารยา วิเชียรสรรค์
4157 นายเอกอาทิตย์ บุญประเสริฐโพธ์ิ
4158 นางสาวสิริสุดา สุยะลา
4159 นางสาวปิยา วงศ์วลัยมาศ
4160 นายอาชิม เมอร์แจนต์
4161 นายเอกวีร์ มีสุข
4162 นายกฤตธน กิมอ่วม
4163 นางสาวพลอย กลางเมือง
4164 นางสาวพรนิภา เดชแพ
4165 นายประกาศิต อ้ือศรีวงศ์
4166 นางสาวนริศร นรเศรษฐสถาพร
4167 นายคเณศ เกรียงไกรสุข
4168 นายณัฐพล ดวงตา
4169 นางสาวกมลชนก ม่ันทอง
4170 นางสาวสิรนาถ วิทยานุกูล
4171 นางสาวชุติกาญจน์ กาบค า
4172 นางสาวจิรกานต์ นันทาพิพัฒน์
4173 นายจิณวัตร สีทองสุก
4174 นางสาวฤทัยชนก เวียงวงษ์
4175 นายจิรัฏฐ์ เรืองกฤษณ์
4176 นายจุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์
4177 นางสาวจิรดา ส าราญ
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4178 นางสาวธันย์ชนก รุกขวัฒนกุล
4179 นางสาวภัคธิดา นววิชชาภรณ์
4180 นางสาวจารุจันทร์ บัวภา
4181 นายพงษ์นที อนันตระกูลศิลป์
4182 นายปิยะชล สมพันธ์ุ
4183 นางสาวอนัตต์ตา กล่ินจันทร์
4184 นายยงยุทธ พรสิงชัย
4185 นางสาวณัฐจิรา อ่ิมวิเศษ
4186 นายภาณุมาศ พลเสน
4187 นางสาวสัณห์ฐิตา จันทร์สว่าง
4188 นายศักด์ิสิทธ์ิ สว่างศุข
4189 นายอภิวัฒน์ ถาวรแก้ว
4190 นายก้องเกียรติ ภู่พันธ์ตระกูล
4191 นางสาวกานต์ชนก รุ่งเรืองแสง
4192 นายธีระภัทร เจริญปรุ
4193 นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
4194 นางสาววิภาดา เช้ือดี
4195 นางสาวณัฐสุดา ยะไวทย์
4196 นายกฤติน พุกกะเวส
4197 นางสาวปารมี กวยรักษา
4198 นางสาวสุภาวิดา ชัยวิศิษฎ์
4199 นางสาวชุตินันท์ แก่นสาร
4200 นางสาวจิตราภา มงคลเนาวรัตน์
4201 นางสาวดารนี วงษ์ชีพ
4202 นางสาวสวนีย์ หอรังสิวัฒน์
4203 นายยอพิชญ์ จงทอง
4204 นายณภัทร มาศพงศ์
4205 นายพรสิทธ์ิ ล่อกิจ
4206 นางสาวอารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์
4207 นางสาวขนิษฐา นาคเกล้ียง
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