ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน ๔๘๐ อัตรา ในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินการ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๔๖๔ ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศรายฃื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย
ท ี่

๑
๒
๓
(ร1

๕

๖
๗
๘
๙
๑๐
<9)(ร)

ตำแหน่งและสังกัด
พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ)
สังกัดฝ่ายปฏินัติการเดินรถ
พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี)
สังกัดฝ่ายปฏินัติการเดินรถ
พนักงานการเดินรถ ๔ (นายสถานี)
สังกัดฝ่ายปฏิบติการเดินรถ
พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ)
สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ)
สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ)
สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
วิศวกร ๖ (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล)
สังกัดฝ่ายการช่างกล
วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
วิศวกร ๖ (วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
วิศวกรรมเครื่องกล) สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
วิศวกร ๖ (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างก่อสร้าง)
สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

จำนวนอัตราที่
เปีดรับสมัคร
(อัตรา)

จำนวน
ผู้สมัครสอบ เอกสารแนบ
คัดเลือก (คน)

๔

๑,๑๙๔

๑ - ๒๐

๒๖๔

๓,๖๐๐

๒๑ - ๘๐

๙๘

๓๒๙

6ร(5)

๙

๓๗๑

๘๗ - ๙๓

๔

๒๘๔

๙๔ - ๙๘

๓

๔๗

๙๙

๒

๒๙๖

๑๐๐ - ๑๐๔

๑๙

๗๖๘

(ริ)o

๑

๔๔

(ร) d

๒

๑๙

๑๑๙

๒๘

๑๔๖

๑๒๐ - ๑๒๒

(ร ^

- GsaD

- (ร) (ร)6ว!
(ริ)

o น'-

-๒-

หน่วย
ที่

๑๒

๑๓

๑๔
๑๔

ตำแหน่งและสังกัด

จำนวนอัตราที่ จำนวนผู้สมัคร
เปีดรับสมัคร สอบคัดเลือก เอกสารแนบ
(อัตรา)
(คน)

วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิศวกรรมสื่อสาร)
สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
พนักงานเทคนิค ๔ (ข่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือ
ช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม
หรือช่างอุตสาหกรรม)
สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา)
สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ )
สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

๙

๓๔๗

๑๒๓ - ๑๒๘

๒๖

๑,๑๙๖

๑๒๙ - ๑๔๘

๔

๒๔๔

๑๔๙ - ๑๔๓

(ริ^

๔๘

๑๔๔

ทั้งนี้ ผู้มีรายขื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศๆ หากเมื่อตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติการสมัครสอบ
ของผู้สมัครโม่ถูกต้อง หรือไม่เปีนไปตามเงื่อนไขของประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย และตามพระราขบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ. ๒๕:๔๔
ถือว่าผู้สมัครสอบเปีนผู้ลงลายมือซื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูล หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ
จะถือว่ามีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มีโทษจำคุกไม่เกิน
หกเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากปลอมแปลงเอกสาร/หลักฐาน หรือการใช้เอกสารปลอมเป็น
ความผิด ตามกฎหมายอาญามีโ ทษจำคุก ไม่เกิน สามปี ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยถือว่าการสมัครและการสอบแข่งขันครั้งนี้ของผู้สมัครสอบเป็นโมฆะและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบตั้งแต่ต้น ผู้สมัครสอบไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ ทั้งสิ้น

สำหรับการสอบคัดเลือกภาคข้อเขียน การรถไฟแห่งประเทศไทย จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบ ให ท
้ ราบในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๔ ที่

ป้ายประกาศฝ่ายทรัพ ยากรบุคคล ข้างสโมสรรถไฟ หรือทางเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ
httpsy/railway.thaijobjob.com หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อกองการบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๑ ต่อ ๔๒๔๔
ประกาศ ณ วันที่

ร )^

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

( นายไพบูลอั^มงคลคุภวาร )
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทน
ผ้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
”
0!/

เอกสารแนบ ๑

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

0(5)00006) นางสาวธนาภา ไพรศรี
๐๑๐๐๐๐๒ นางสาวภูริตา เทียนมิ่งมาตร
0๑0000๓ นางสาวรัชญา แก้วกลํ่า
๐๑๐๐๐๐๔ นางสาวสุทธิกานต์ สีหะกุลัง
๐๑๐๐๐๐๔ นางสาวจารุวรรณ แจ่มวิถีเลิศ
๐๑๐๐๐๐๖ นายณัฐวุฒิ สุวรรณชาตรี
๐๑๐๐๐๐๗ นางสาวสุกัญญา บัวจร
๐๑๐๐๐๐๘ นางสาวหนึ่งฤทัย ฟ้าครอบ
๐๑๐๐๐๐๙ นางสาวอุษา นิรันทร์เรือง
0๑ 000๑ 0 นางสาวภัสสกร วิจิตรกูล
0๑000๑ ๑ นางสาววิไลพร กิ่งพวง
๐๑๐๐๐๑๒ นางสาวผกาวดี มิคะนุช
0๑000๑๓ นายณัฏฐ์ แก้วดำ
0๑000๑๑! นางสาววิภาพร นาคศุภกุล
0๑ 000๑ ๔ นางสาวพิภัทรา สร้อยประไพ
0๑ 000๑ qD นางคุภานิซ นาคอาจหาญ
๐๑๐๐๐๑๗ นางสาววรรณพร ฤทธี้มหันต์
0๑000๑๔ นางสาวชมพูนุท คุ้มพิทักษ์
๐๑๐๐๐๑๙ ว่าที่ ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย จวงแย้ม
๐๑๐๐๐๒๐ นางสาวนพรัตน์ พั่วเหล็ก
๐๑๐๐๐๒๑ นางสาวเพชรรัตน์ อยู่น้อย
๐๑๐๐๐๒๒ นางสาวนวพร สายโกมล
๐๑๐๐๐๒๓ นางสาวสุพิซซา พาดขุนทด
๐๑๐๐๐๒๔ นางสาวชวาลา จันทรชิต
๐๑๐๐๐๒๔ นางสาวรัชยา ทรงประเสริฐ
๐๑๐๐๐๒๖ นางสาววัคยา สังข์ชื่น
๐๑๐๐๐๒๗ นางสาวสุมิตรา รังสียานุพงศ์
๐๑๐๐๐๒๘ นางแว1ซม บินอีตำ
๐๑๐๐๐๒๙ นายกิตติ เพ็ซรหนู
0๑000๓ 0 นางสาวปฏิญาณี ศิลา,โชติ

เลข
ประจำตัว
สอบ
0๑000๓๑
๐๑๐๐๐๓๒
0๑000๓๓
๐๑๐๐๐๓๔
๐๑๐๐๐๓๔
๐๑๐๐๐๓๖
๐๑๐๐๐๓๗
๐๑๐๐๐๓๘
๐๑๐๐๐๓๙
๐๑๐๐๐๔๐
0๑000๔ ๑
๐๑๐๐๐๔๒
๐๑๐๐๐๔๓
0๑000๔๔
0๑000๔๔
๐๑๐๐๐๔๖
๐๑๐๐๐๔๗
0๑000๔๔
๐๑๐๐๐๔๙
๐๑๐๐๐๔๐
0๑000๔ ๑
๐๑๐๐๐๔๒
๐๑๐๐๐๔๓
0๑000๔๔
0๑000๔๔
๐๑๐๐๐๔๖
๐๑๐๐๐๔๗
0๑000๔๔
๐๑๐๐๐๔๙
๐๑๐๐๐๖๐

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวคีตกัณ ศรฉัตร
นางสาวณัฏณภัทร หมวดสิงห์
นางสาวเพชรลัดดา จันทร์เพ็ง
นางสาวพลอยไพลิน จันทร์เพ็ง
นางสาวมารีรักษ์ บุตรสุทธิวงศ์
นางสาวอรญา สุยสุทธิ๙
นายทศพร จันทร์ภู่
นายอาคม คิริภักดี
นายณัซซพัฒน์ สรณ์อัครนนท์
นางสาวสุกัญยา ดีผิว
นายกฤษดา สมิตนันท์
นายมงคล เผือกผล
นางสาวศศิวิมล สีนวนดำ
นางสาวนฤมล เสนานนท์
นางสาวธัญรัตน์ ประทุม
นางสาวอุษา คลังวิเชียร
ว่าที่เรือตรีตรัส สิริโยธิน
นางสาวอิสริยาภรณ์ สีนวนคำ
นางสาวจิราวรรณ อุบลหล้า
นางสาวทิพย์เกษร หนูชู
นางสาวบุญญารัตน์ สังข์แก้ว
นางสาวธนัซญา มากพงษ์
นางสาวดารินทร์ สิงห์แหลม
นางสาวฉัตรมณี เกิดบิญญา
นางสาวคิริกัญญา ปานบุญ
นางสาวปาจรีย์ สมัครการ
นายเอกลักษณ์ มุมทอง
นางสาวจาวุวรรณ คำยา
นางสาวพิชญ์นารี เจริญกุล
นายสมโภชน์ อรัญพันธ์

เอกสารแนบ ๒

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

OS)OOOb@ นางสาวศุภกานต์ บุญหมั่น
๐๑๐๐๐๖๒ นายกถุษณชัย ปันดี
๐๑๐๐๐๖๓ นางสาวราชาวดี ชวนสมบูรณ์
๐๑๐๐๐๖๔ นางสาวคิริมล มุสิเกต
๐๑๐๐๐๖๔ นางวรรณกร คักดิ้คุณ
๐๑๐๐๐๖๖ ว่าที่'ร้อยตรีหญิงศรัญญา ชัยนาคิน
๐๑๐๐๐๖๗ นางสาวอารีรัตน์ กองศรี
๐๑๐๐๐๖๘ นางสาวธรรศณพร เภสัชชา
๐๑๐๐๐๖๙ นางสาววิรุฬห์ อยู่สะบาย
๐๑๐๐๐๗๐ นางสาววิลาสินี คำตรี
๐๑๐๐๐๗๑ นางสาววันวิสา ฉัตรมี
๐๑๐๐๐๗๒ นางสาวสุนิสา ทองชาว
๐๑๐๐๐๗๓ นางศรีแพร ธาราเสาวรภย์
๐๑๐๐๐๗๔ นางสาวปาริฉัตร ธาราเสาวรภย์
๐๑๐๐๐๗๔ นางสาววรรณิภา แสนสุข
๐๑๐๐๐๗๖ นางสาววรรณวิสา พงษ์พิชิต
๐๑๐๐๐๗๗ นางสาวซนิกานต์ ประคำ
๐๑๐๐๐๗๘ นายสิทธิกร นิลพราว
๐๑๐๐๐๗๙ นางสาวณิชซา แพทย์มด
๐๑๐๐๐๘๐ นางสาวกนกวรรณ สินสมบุญ
0 ๑ 00069 ๑ นางสาวจิราพร สิงฺหเดช
๐๑๐๐๐๘๒ นางสาวซุลีวรรณ อุบลมณี
๐๑๐๐๐๘๓ นางสาวปวีณา ศรีสง่า
0 ๑ 00069 (SL นางสาวณิชารีย์ พรหมบุตร
0 ๑ 00069 (แ นางสาวธนัตติยา ศรีเดช
๐๑๐๐๐๘๖ นางสาวลสิตา สร้างวัด
๐๑๐๐๐๘๗ นางสาววิลาสินี คำเสนาะ
0 ๑ 0006969 นางสาวสุจิรา จันทร์รักษ์
0๑000696^ นางสาวสกุณา สุตันติราษฎร์
๐๑๐๐๐๙๐ ว่าที่ ร.ต. หญิงรัตติกาล กลั่นสายสุข

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

0๑ 0006^๑

นายวัช ระ สุขศรี

๐๑๐๐๐๙๒

นายธฤตศวร คัน ศร

๐๑๐๐๐๙๓

นายนิธ ิก ร เมือ งแก่น

๐๑๐๐๐๙๔

นางสาววิช ยา ชุน นคร

๐๑๐๐๐๙๔

นางสาวภวปรีด าภรณ์ สิน ชจรกุล

๐๑๐๐๐๙๖

นางสาวภัซ ริน ธร อิสสระ

๐๑๐๐๐๙๗

นางสาววัล ลภา กงฮงจุ้ย

0๑0006^69

นางสาวธนภรณ์ แสงสว่าง

๐๑๐๐๐๙๙

นายคิม หัน ต์ ถุน พุท ธดม

0 * 5 )0 0 (5 )0 0

นางสาวภัณ ฑิร า แพรงสัน ทีย ะ

0(5)00(5)0(5)

นางสาวธนารีย ์ ถือ แก้ว

๐๑๐๐๑๐๒

นางสาวพรรณวิภ า พงศ์น คิน ทร์

0๑00๑0๓

นางสาวธิด าพร แสงแก้ว

0 ๑ 0 0 ๑ 0 (5 ^

นางสาวภัท รศยา ยอดเพ็ซ ร์

0๑00๑

นางสาวกนกวรรณ คำสุว รรณ์

CH& l

๐๑๐๐๑๐๖

นางศัน สนีย ์ คีมสิงห์

๐๑๐๐๑๐๗

นางสาวดุษ ดี คุภ นัต ร์

0๑00๑069

นางสาวสิร ิพ ร จ่าทองคำ

0๑00๑06^

นางสาวจิร ารัต น์ ชัย รัต น์

0๑00๑๑0

นางสาวระวีพ ร เพีย รพานิซ

0๑00๑๑๑

นางสาวยวิษ ฐา น่า บรรดิษ ฐ

0 ๑ 0 0 ๑ ๑ !£ 3

นางสาวณภาพร สินพลับ

0๑00๑๑๓

นายกิต ติค ัก ดํ่ นรนารถ

0 ๑ 0 0 ๑ ๑ (ริน

นายรุซ ดี่ย ์ ชื่น หิร ัญ

0 ๑ 0 0 ๑ ๑ (ร^

นางสาวทิพ ย์ภ ิม ล เรืองทับ

o ๑ o o ๑ ๑ qD

บางสาวอาทิต ยา ปทุม มาตย์
จ.ต.สุท ิน ธุมา

๐๑๐๐๑๑๗
0

๑ 0 0 ๑๑ 69 นางสาวชัซ วัน มะรอเซะ

0๑ 00๑ ๑6^!
0

นางสาวเมธิน ี แฟงอ๊อ ด

๑ 0 0 ๑!!ว0 นางสาวจิร าภรณ์ ชัน เพชร

เอกสารแนบ ๓

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๑๐๐๑๒ ๑ นางสาวคมเนตร โรจนบุร านนท์
๐๑๐๐๑๒๒ นางสาวเชิญ จุต ิ บัวเงิน
๐๑๐๐๑๒๓ นายธนกฤต กิต ิ,ช ัย 1ช าญ
๐๑๐๐๑๒ ๔ นายซลิต หริน ทรัต น์
๐๑๐๐๑๒๕ นางสาวณัฏ ฐนัน ท์ ม่ว งวัฒ นกุล
๐๑๐๐๑๒ ๖ นางสาวณัฐ ฐา คงมีสุฃ
๐๑๐๐๑๒๗ นายกีร ติ กีร กะจิน ดา
๐๑๐๐๑๒๘ นางสาวบุษ กร ทัน พิส ิท ธื้
๐๑๐๐๑๒ ๙ ว่า ที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ สนนิ่ม
0 ๑ 0 0 ๑ ๓ 0 นางสาวจิร ัซ ญา ไพสิฐวรกุล
0๑ 0 0 ๑ ๓ ๑ นางสาวกุล สตรี อิน ภู่พ ิม ล
๐๑๐๐๑๓๒ นายพสธร จัน ทร์เปล่ง แจ้ง
0๑00๑๓ ๓ นางสาวภัท ร์ว ิภ าวัณ ย์ อยู่ย ืน
o ๑ o o ๑๓ ('มั นายกิต ติภ ณ บริบ ูร ณ์ห ิร ัญ
0 ๑ 0 0 ๑ ๓ (^ นางสาวฑิต ฐิต า ณ พานิซ ย์
๐๑๐๐๑๓ ๖ นายอุม ิม จูม ะ
๐๑๐๐๑๓๗ นางสาวทิพ ย์ว ัล ย์ วัฒ นสมบูร ณ์
0๑00๑๓£9 นางสาวณฐยา เนตรสุร ิย า
0๑00๑๓6^ นางสาวรัฐ นัน ท์ แผ่น ทอง
0 ๑ 0 0 ๑ (ริ^o นางสาวคิร ิธ ร โพธิพันธ์
0 ๑ 0 0 ๑ (ริ^๑ นางสาวสรวิย ์ พรหมสมบัต ิ
๐๑๐๐๑๔๒ นางสาววิไลพร จัน สิข ั้น
0 ๑ 0 0 ๑ (ริ^๓ นางสาวสุฑ ามาศ บุญ ถึง
0 ๑ 0 0 ๑ (ริ^(ร่นั นางสาวอัญ ญานื สืสุฃ
0 ๑ 0 0 ๑ (รินิ่(ร^ นายธนัท ทัศ คร
0 ๑ 0 0 ๑ (รนqิ่ D นางสาวณัฐ สิก าญ ประคองทรัพ ย์
๐๑๐๐๑๔๗ นางสาวอชิร ญา สมนาศัก ดี้
0 ๑ 0 0 ๑ (ร^ร นางสาวพิซ ญา บุญ ปู
๐๑๐๐๑๔ ๙ นายศตวรรษ รามจัก ร์
0๑ 00๑ (^ 0 นางสาวชัน ธิก า สิงห์ลา

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑ 0 0 ๑(1^๑ นางสาวพรทิพย์ คะตา
0 ๑ 0 ๐๑๕๒ นางสาวศศิธร ซูสวัสดี้
o (ริ)o o (ริ)(&^ตา นางสาวนฤมล ภู่บำเพ็ญ
o (ริ)oo (ริ)(H(sl นางสาวเบญจวรรณ แก้วการ
o (ริ)oo (ริ)(^(รั๊^ นางสาวอัญซนา ร่มแก้ว
๐๑๐๐๑๕๖ นางสาวป้ณฑารีย์ ประเสริฐจันทร์
๐๑๐๐๑๕๗ นางสาวศศิวิมล แสนสุววรรณ
o (ริ)o o (ริ)(เ^ นางสาวภควดี ประเสริฐจันทร์
0 ๑ 0 0 ๑(เ^ นางสาวกุลจิรัฐ ศิลาเกษ
o (ริ)oo (ริ)qDO นางสาวสายธาร ท่าหาญ
o (ริ)oo (ริ)qD(ริ) นางสาวธารีรัตน์ ปานทอง
๐๑๐๐๑๖๒ นางสาวอริศรา วงศ์ชนะ
๐๑๐๐๑๖๓ นายสุเมธี ตะโกพร
๐๑๐๐๑๖๔ นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเปารยะ
๐๑๐๐๑๖๕ นางสาวนวรัตน์ รักษาสังข์
๐๑๐๐๑๖๖ นางสาววิรันดา ครองระวะ
๐๑๐๐๑๖๗ นางสาวธิดารัตน์ อุ่นกอง
o (ริ)oo (ริ)qDGs นางสาววัลลี อินตา
๐๑๐๐๑๖๙ นางสาวธัญลักษณ์ เดชากุล
๐๑๐๐๑๗๐ นายธนกร ก้องเกียรติกุล
๐๑๐๐๑๗๑ นางสาวเกศษราพร เซษฐ์รัมย์
๐๑๐๐๑๗๒ นางสาวปานรวิ สุขยามผล
๐๑๐๐๑๗๓ นางสาวกัลยรัตน์ แซ่ตั้ง
๐๑๐๐๑๗๔ นางสาวคณิศร พลครุธ
๐๑๐๐๑๗๕ นางสาวกมลวรรณ ถาวรประภาสวัสดิ้
๐๑๐๐๑๗๖ นายเกริกพล ปีนเพชร
๐๑๐๐๑๗๗ นางสาวณัฐวรรณ สุขสินชัย
๐๑๐๐๑๗๘ นางสาวอภัสรา ดาพันธ์
๐๑๐๐๑๗๙ นางสาวกนกวรรณ หมวดชนะ
0๑ 00๑ £90 นางสาวฉัตรกมล ทองทิพย์
0

เอกสารแนบ ๔

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
o

6)00(ริ) (ริ)

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวณัฐ ณีซ า เกิด โภคทรัพ ย์

๐๑๐๐๑๘๒ นางสาวอภิส รา บุญ ชัย
o (ริ)o o (ร ิ) (ท

นางสาวกัน ตนา แก้ว ชนะ

o (ริ) o o (ริ)

นางสาววิซ ญาพร สูญ ราช

(ร !ิ

o (ริ) O O (ริ)£ ร (่ึ ร 1

นายธีร วุฒ ิ ชูป ระทีป

o (ริ) o o (ริ)£9aD

นางสาวสุภ าวดี จิน าเพ็ญ

๐๑๐๐๑๘ ๗ นางสาวจารุว รรณ ลายสาคร
o (ริ) o o (ริ)

นางบุซ จิร าภรณ์ พุฒ ซ้อ น

o (ริ)o o (ริ)C& <2\

นางสาวยลรดี จัน ทร์ท อง

O S)O O S)G ^O

นางสาวณัฎ ฐา ละม้า ยสกุล

๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๙ ๑ นายดุส ิต งามศุภ กร
o (ริ) o o (ริ) k)

นางสาวอซิร ญา อนุต รวัฒ นกุล

o (ริ) o o (ริ) คา

นางสาวณภ ธน'โซติป ้ญ ญากุล

๐ ๑ ๐๐ ๑๙ ๔ นายโรจน์ศ ัก ดี้ แก้ว คล้า ย
๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๙ ๔ นางสาวณิช กานต์ กํ๋า ดารา
๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๙ ๖ นางสาวฐิต ิม า จัน ทรัต น์
๐๑๐๐๑๙๗ นางสาวพัช รวรรณ อัง ศุภ ศิร ิก ุล
๐ ๑๐๐๑๙๘ นางสาวศรัญ ณาภัซ ญ์ เรซิว งคํ
๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๙ ๙ นางสาวศิว รัก ษ์ ใยแก้ว
๐๑๐๐๒ ๐๐ นางสาวขวัญ ชนก มานิต ย์
๐๑๐๐๒ ๐๑ นางสาวธิด ารัต น์ จันดี
๐๑๐๐๒๐๒ นางสาวพิม พ์ช นก เสมเจริญ ธรรม
๐๑๐๐๒ ๐๓ นางสาวกฤตพัส ปิท มาลัย
๐๑๐๐๒ ๐๔ นางสาวธุอ ร เกลี้ย งประดิษ ฐ์
๐๑๐๐๒ ๐๔ นางสาวจิน ต์จ ุฑ า ไกรเทพ
๐๑๐๐๒ ๐๖ นางสาวสุภ าภรณ์ ทองศรีน วล
๐๑๐๐๒๐๗ นางสาวนวภรณ์ วรรณก้อ น
๐๑๐๐๒ ๐๘ นางสาวจุฑ ามาศ ตาสา
๐๑๐๐๒ ๐๙ นางสาวกมลชนก เอกสุว รรณ
๐๑๐๐๒ ๑๐ นางสาวโชติก า อมรเมธ

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๑๐๐๒๑๑ นางสาวสาวิตรี สาลีผล
๐๑๐๐๒๑๒ นางสาวกซนิภา ไชยภูมิ
๐๑๐๐๒๑๓ นายปิยพล หอมจันทร์
๐๑๐๐๒๑๔ นายอภิ สีหมื่น
0(5)0 ok) (ริ)(เ^ นางสาววัชรี กุดแก้ว
๐๑๐๐๒๑๖ นางนํ้าผึ้งทิพย์ ทองนอก
๐๑๐๐๒๑๗ นางสาวลัดดาวัลย์ เข้มแข็ง
o (ริ)o o k)(ริ) นางสาวพิม ภักตร์ผ่อง
o (ริ)ook) (ริ)oi นางสาวสุรีพร ทิพเสนา
๐๑๐๐๒๒๐ นางสาวกซกร บุญโสภา
๐๑๐๐๒๒๑ นางสาวสุรี'วัลย์ ฉายสิว
๐๑๐๐๒๒๒ นางสาวฉัตรลดา เลี่ยมสกุล
๐๑๐๐๒๒๓ นายเจษฎา ฤทธี้ตระกูล
๐๑๐๐๒๒๔ นางสาวอมรรัตน์ ฉุนตู
๐๑๐๐๒๒๔ นางสาวพุทธพร โพธเจริญ
๐๑๐๐๒๒๖ นางสาวปทุมรัตน์ คำบุศย์
๐๑๐๐๒๒๗ นางสาวนิศาชล ศรีคำ
๐๑๐๐๒๒๘ นางสาวบุญยาพร นุชเกิด
๐๑๐๐๒๒๙ นางสาวสุมิตรา แสงสุวรรณ
๐๑๐๐๒๓๐ นางสาวณฤภัค สุฃสวัสดื้
๐๑๐๐๒๓๑ นางสาวเกศมณี พัฒนศรี
๐๑๐๐๒๓๒ นางสาวภรณ์มณี ประทานทรัพย์
๐๑๐๐๒๓๓ นางสาวสตรีรัตน์ แก้วเก็บ
๐๑๐๐๒๓๔ นายศุภญาณ หมาดทิ้ง
๐๑๐๐๒๓๔ นายสีตรัศมื่ สุดสาย
๐๑๐๐๒๓๖ นางสาวณัฐวดี นิลารัตน์
๐๑๐๐๒๓๗ นางสาววรางคณา ชีวณิชชากร
๐๑๐๐๒๓๘ นางสาวชลีพร แฉกกระโทก
๐๑๐๐๒๓๙ นางสาวบุญ1ต'ริกา มั่งมี
๐๑๐๐๒๔๐ นางสาวณัฐกานต์ พลายเมือง

^—-U'

เอกลารแนบ ๔

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

0(9)0 ok) (^(ริ) นางสาวนุชนารถ จันทร์คำ
๐๑๐๐๒๔๒ นายนัทธพงศ์ เหมะป้ทมะ
๐๑๐๐๒๔๓ นายภูริต กิตติฉัตรกุล
๐๑๐๐๒๔๔ นางสาวกฤติยาภรณ์ โพธี้เกลี้ยง
๐๑๐๐๒๔๔ นางสาวกสิรัตน์ ทองชาว
๐๑๐๐๒๔๖ นางณัทญา ใสเย็น
๐๑๐๐๒๔๗ นางสาวธัญญารัตน์ ป้ญญาพิจัย
o (ริ)ook)(s^C9 นางสาวหัทยา เตซะเสน
๐๑๐๐๒๔๙ นางสาวกันตินันทิ กาศเกษม
๐๑๐๐๒๔๐ นายกฤตนัย สิงห์สกุลรัตน์
๐๑๐๐๒๔๑ นางสาววิรัญชนา โหมดแหละหมัน
๐๑๐๐๒๔๒ นางสาวอารยา เรืองรัตนตรัย
๐๑๐๐๒๔๓ นางสาวพัชนิยา ณวะสกุล
0 ๑ oofod^(ริ^ นายณัฏฐกิตตี้ บุญเอื้อ
o ๑ OOteKa^d^ นางสาวซนันธร ตันติวิรัซกุล
๐๑๐๐๒๔๖ นางสาวอารียา ศรีแจ่ม
๐๑๐๐๒๔๗ นางสาวพิรุฬห์'รัตน์ ศรีแจ่ม
๐๑๐๐๒๔๘ นางสาวเกษรินทร์ แข็งขัน
๐๑๐๐๒๔๙ นางสาวชุติมา สกุลพราหมณ์
๐๑๐๐๒๖๐ นางสาวฐานิตา คำแก้ว
๐๑๐๐๒๖๑ นายนิธิโชติ ลังเนตร
๐๑๐๐๒๖๒ นางสาวนิซาภา รัตนบุรี
๐๑๐๐๒๖๓ นายทัตพงษ์ บุญช่วย
๐๑๐๐๒๖๔ นายชนินทร์ เพชรนิล
๐๑๐๐๒๖๔ นางสาววรดา วงศ์คำ
๐๑๐๐๒๖๖ นางสาวณัฐรุจา โซวิเชียร
๐๑๐๐๒๖๗ นายณัฐกร รุ่งแจ้ง
๐๑๐๐๒๖๘ นางสาวจีรวรรณ คล้ายซม
๐๑๐๐๒๖๙ นางสาววรางคณา กลิ่นประยูร
๐๑๐๐๒๗๐ นางสาวสุภัตตรา รัตนวัน

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๑๐ ok>๗๑
๐๑๐๐๒๗๒
๐๑๐๐๒๗๓
๐๑๐๐๒๗๔
๐๑๐๐๒๗๔
๐๑๐๐๒๗๖
๐๑๐๐๒๗๗
๐๑๐๐๒๗๘
๐๑๐๐๒๗๙
๐๑๐๐๒๘๐
๐๑๐๐๒๘๑
๐๑๐๐๒๘๒
๐๑๐๐๒๘๓
๐๑๐๐๒๘๔
๐๑๐๐๒๘๔
๐๑๐๐๒๘๖
๐๑๐๐๒๘๗
O(spools £9(^9
๐๑๐๐๒๘๙
๐๑๐๐๒๙๐
๐๑๐๐๒๙๑
๐๑๐๐๒๙๒
๐๑๐๐๒๙๓
๐๑๐๐๒๙๔
๐๑๐๐๒๙๔
๐๑๐๐๒๙๖
๐๑๐๐๒๙๗
๐๑๐๐๒๙๘
๐๑๐๐๒๙๙
0 ๑๐ 0 ๓๐0

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวอรณิซา ศรีสมุทร
นางสาววรรณวิภา ไชยสิงห์
นางสาวฃนิษฐา ขุนเรศ
นางสาวกนกวรรณ มั่นดี
นางสาวเจนจิรา วีระเดช
นางสาวจิราพร ชำนาญแก้ว
นางสาวซญารัศมี้ นวลลำภู
นางสาวมธุรจน์ เอกฐิน
นางสาวจุฑามาศ คุณงาม
นางสาวซีรณัฐ บุตรนํ้าเพ็ซร
นางสาวอัญธิการ์ ฤทธี้ทรัพย์
นางสาวนํ้าทิพย์ ทับทิมเล็ก
นายกิตติภูมิ เจริญ
นายพงศธร สุฃป้ญญา
นางสาวจตุพร กล่อมกลํ่านุ่ม
นายไพโรจน์ งามประดิษฐ์
นางสาวศิริญญา ใจตรง
นางสาวกมลชนก พิทักษ์วงศ์
นางสาวกัลยา แตงนาค
นายมูหัมมัด มะนิซอ
นางสาวพวงพร พิริยะเสถึยรกุล
นางสาวอมฤตา เสาร์เพ็ง
นางสาวเสาวลักษณ์ ชาติปรีชา
นางสาวนัจมีย์ ม่าเหล็ม
นางสาวฉัตรพร ปุรณะวิทย์
นายกิตติธัช พึ่งโพธึ๋สภ
นางสาวพิทยารัตน์ หงสะทาน
ว่าที่ ร.ต.หญิงรุ่งทิพย์ ศรีดาวเรือง
นางสาวธนวรรณ สุวรรณเมฆ
นางสาวญามีดา แท่นทอง

เอกสารแนบ ๖

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
0๑00๓ 0๑
๐๑๐๐๓๐๒
0๑00๓ 0๓
๐๑๐๐๓ ๐๔
๐๑๐๐๓ ๐๔
๐๑๐๐๓๐๖
๐๑๐๐๓ ๐๗
๐๑๐๐๓ ๐๘
๐๑๐๐๓๐๙
0๑00๓ ๑0
0๑00๓ ๑๑
๐๑๐๐๓๑๒
0๑00๓ ๑๓
0๑00๓ ๑๑!
0 ๑ 0 0 ๓ ๑ (ร!!
๐๑๐๐๓ ๑๖
๐๑๐๐๓ ๑๗
0๑ 00๓ ๑^9
๐๑๐๐๓๑๙
๐๑๐๐๓๒ ๐
๐๑๐๐๓ ๒ ๑
๐๑๐๐๓ ๒ ๒
๐๑๐๐๓๒ ๓
๐๑๐๐๓ ๒ ๔
๐๑๐๐๓ ๒ ๔
๐๑๐๐๓ ๒ ๖
๐๑๐๐๓๒ ๗
๐๑๐๐๓ ๒ ๘
๐๑๐๐๓๒ ๙
0๑00๓ ๓ 0

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวกนกพร สามยาม
นายสุทธิชัย สิทธิชอบธรรม
นางสาวกรรณิการ์ โพธ'ขาว
นายณัฐภัทร ผ่องกมล
นายภูวกฤต ทวีเงิน
นางลดานันท์ รัตนสร้อย
นางสาวณมน กลิ่นขจร
นางสาวณดาธร จันทร์เชื้อ
นางสาวมยุรี แสนเกียง
นางสาววรารัตน์ เกตุสำราญ
นายนพพร โปตะวซิซ
นางสาวนันทนา วงศ์ษา
นางสาวพรกนก เดซารัตน์
นางสาวปริยากร หาดปีนขจรจารุ
นางสาวกรวินท์ ดอกบัว
นางสาวอุบลพันธุ ศรีวรศาสตร์
นางสาวธนภร ยอดสุรินทร์
นางสาวเมธากานต์ โกศลดิลกกุล
นางสาวอ้อมนภา สิทธิประสงค์
นายธีระนันท้ บำเพ็ญบุณย์
นางสาวศิริประเสริฐ สดชื่น
นางสาวนันทภัค อดุลธรรม
ว่าที่ ร.ต.ประวิซ รุ่งแกร
นางสาวพรทิพย์ เพียรศิริ
นายวีรพงศ์ ด้วงเชี่ยว
นางสาวมุกดาวรรณ โกมุทพงศธร
นางสาวปราณี นวลน้อย
นางสาวพิซซานันทิ เลิศฤทธิ้
นายณัฐวุฒิ ชูมณี
นายนราธิป พวงแก้ว

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๑๐๐๓๓๑
๐๑๐๐๓๓๒
๐๑๐๐๓๓๓
๐๑๐๐๓๓๔
๐๑๐๐๓๓๔
๐๑๐๐๓๓๖
๐๑๐๐๓๓๗
๐๑๐๐๓๓๘
๐๑๐๐๓๓๙
๐๑๐๐๓๔๐
๐๑๐๐๓ (ริ!.๑
๐๑๐๐๓๔๒
๐๑๐๐๓๔๓
๐๑๐๐๓๔๔
๐๑๐๐๓๔๔
๐๑๐๐๓๔๖
๐๑๐๐๓๔๗
๐๑๐๐๓๔๘
๐๑๐๐๓๔๙
๐๑๐๐๓๔๐
0๑00๓ (si๑
๐๑๐๐๓๔๒
๐๑๐๐๓๔๓
๐๑๐๐๓๔๔
๐๑๐๐๓๔๔
๐๑๐๐๓๔๖
๐๑๐๐๓๔๗
๐๑๐๐๓๔๘
๐๑๐๐๓๔๙
๐๑๐๐๓๖๐

นางสาววรัญญา พวงแก้ว
นางสาวผกามาส เครือป้อ
นายสมชาย อบอุ่น
นางสาววาสนา ทองแท้
นายวิวัฒน์ สุฃสีดา
นางสาวสุดารัตน์ ศรีซมชื่น
นางสาวณัฐริกา ทาสุวรรณ์
นางสาวรดารัตน์ กรึงไกร
นางสาวกนกวรรณ เคี้ยนสมบูรณ์
นายปีติวัฒน์ สิทธิชัย
นางสาวธนพร เพ็ซรัตน์
นางสาวพรทิพย์ เชื้อสายสิทธิ้
ว่าที่ ร.ต.หญิงแพรวนภา สุวรรณประภักดึ๋
นางสาวอนิศรา พวงทาผา
นายศักดิ้สิทธึ๋ โรมไธสง
นายณัฐกร เหลืองสุวรรณ
นางสาวเบญจมาภรณ์ กุนสุนทรธรรม
นางสาวฐิติกา อิสระทะ
นางสาวพรสุดา บุญอยู่
นางสาวจริญญา เพชรไทย
นายสมศักดึ๋ วงค์คำ
นายเมธา พัฒน์ภากุล
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีหริ่ง
นางสาวกฤซญา กุกสันเทียะ
นางสาวสุพัตรา หาญบัวแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันยกานต์ รุ่งเรือง
นางสาวศสิมา ตรีแก้ว
นางสาวภัทรานิษฐ์ บัวหอม
นางสาวมัณฑนา ประมัย
นางสาวอารีวรรณ พั-----------------------สด
________________

เอกสารแนบ ๗

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๑๐๐๓๖๑
๐๑๐๐๓๖๒
๐๑๐๐๓๖๓
๐๑๐๐๓๖๔
๐๑๐๐๓๖๔
๐๑๐๐๓๖๖
๐๑๐๐๓๖๗
๐๑๐๐๓0^๙
๐๑๐๐๓๖๙
๐๑๐๐๓๗๐
๐๑๐๐๓๗๑
๐๑๐๐๓๗๒
๐๑๐๐๓๗๓
๐๑๐๐๓๗๔
๐๑๐๐๓๗๔
๐๑๐๐๓๗๖
๐๑๐๐๓๗๗
๐๑๐๐๓๗๘
๐๑๐๐๓๗๙
๐๑๐๐๓๘๐
0๑00๓๙๑
๐๑๐๐๓๘๒
๐๑๐๐๓๘๓
๐๑๐๐๓๘๔
๐๑๐๐๓๘๔
๐๑๐๐๓๘๖
๐๑๐๐๓๘๗
0๑00๓๙๙
๐๑๐๐๓๘๙
๐๑๐๐๓๙๐

ซื่อ - นามสกุล
นายอัศนัย เคารพาพงศ์
นางสาวพัชรพร ดาวเศรษฐ์
นางสาวฝานฝืน ยมศรีเคน
นางสาวกรองกาญจนํ กาญจนะ
นางสาวเติมา ชนะขัยธนกุล
นายบัญญวัต จางอิสระกุล
นางสาวคิริบุ1ซ ไทรทองคำ
นางสาวสุธิมา รัตนกันทา
นายนายเกียรติศักดิ๙ บุญปก
นายอกนิษฐ์ ผดุงเรืองกิจ
นางสาวพรพรรณ ด่านคุ้ม
นางสาวสิริกร มาศวงศ์วิวัฒน์
นางสาวจิราภรณ์ ไชยวงศ์
นางสาวจิดาภา จะวะนะ
นางสาวพัชรี นพธัญญะ
นางภาณี ซาลีคาร
นายสิรวุฒิ เรืองศาสตร์
นายพิซญะ อินทร์ผึ้ง
นางสาวกาญจนา ภู-ประสิทธี้
นายปิยะศักดี้ สุฃสุเพชร
นางสาวพิมพ์ชนก กิจทำนา
นางสาวธัญสมร คงพิทักษ์สกุล
นายเตชพัฌน์ ยวงรัมย์
นางสาวจุฑามาศ คำแหง
นางสาวกนกกานต์ ธงขัยเลิศ
นายคุณัซ อินต๊ะ
นางสาวภัทรวดี บัวคีรี
นายอนุกูล อำพันมณี
นางสาวสุขัญญา แก้วงาม
นางสาวภัทรพร รัตนสุคนธ์

เลข
ประจำตัว
สอบ
o (9)00๓๙๑
๐๑๐0๓๙๒
๐๑๐๐๓๙๓
๐๑๐๐๓๙๔
๐๑๐๐๓๙๔
๐๑๐๐๓๙๖
๐๑๐๐๓๙๗
0๑00๓๙๙
๐๑๐๐๓๙๙
๐๑๐๐๔๐๐
0๑00๙0๑
๐๑๐๐๔๐๒
๐๑๐๐๔๐๓
0๑ 00๙ 0๙
๐๑๐๐๙๐๙
๐๑๐๐๔๐๖
๐๑๐๐๔๐๗
๐๑๐๐๙๐๙
๐๑๐๐๔๐๙
๐๑๐๐๙๑๐
๐๑๐๐๙๑๑
๐๑๐๐๔๑๒
๐๑๐๐๙๑๓
๐๑๐๐๙๑๙
๐๑๐๐๙๑๙
๐๑๐๐๔๑๖
๐๑๐๐๔๑๗
๐๑๐๐๙๑๙
๐๑๐๐๙๑๙
๐๑๐๐๔๒๐

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวศิร ิว รรณ ไชยคีร ี
นางสาวไลลา สานอ
นางสาวอุบ ลวรรณ ศิริรัตนไพโรจน์
นางสาวนริศ รา อาริย ะ
นายนนทขัย นำมา นนทขัย นำมา
นางสาวอามีเน๊า ะ เซ็งโซะ
นางสาวณัซ าภัท ร อุป ฐาก
นางสาวกัณ ฑมาศ ธรรมณี
นางสาวอซิร ญาณี พิท ัก ษ์น ภาพล
นางสาววิท ิต า สุว รรณศร
นายซากีร ีน ดาโอะ
นางสาวกรรณีก า ลายสัน ทัด
นางสาวณัฐ ริย า จงปลูก กลาง
นางสาวจริน พร จัน ทร์จ ู
นางสาวกิต ิพ ร วิห ารพรหม
นางสาวซนวรรณ พุท ธสุภ ะ
นางสาวกัญ ญาภัค แสงจัน ทร์
นางสาวพุศ รพี โสภานุม าศ
นางสาวดวงกมล ชู-นครพัฒ นํ
นางสาวสุน ารี ดำเอีย ด
นายเทิด พงศ์ ฤทธิ'ไพโรจน์
นางสาวนัท ธมน ยิ่ง ยงดำรงสกุล
นายธนากร โสะขาว
นางสาวพิม พ์ว ิภ า มหาวิน
นายจัก รๅธ เณรรอด
นางสาวสุพ ัต รา จัน ทร์ล า
นางสาวอาภาภรณ์ กลิ่น เพชร
ว่า ที่ร ้อ ยตรีห ญิง อาริส า สีห ะวงษ์
นายกิต ติข ัย นากระโทก
นางสาวอทิต ยา อินสืบ

เอกสารแนบ ๘

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ซื่อ - นามสกุล
ประจำตัว
สอบ
0๑0๐๔๒®) นายจิรวัฒน์ รัยวงษ์
๐๑๐๐๔๒๒ นางสาวภัทรจาริน ห้อยดอกหอม
๐๑๐๐๔๒๓ นายอลงค์กรณ์ พรมพันนา
o (9)00(ร!}D(SL นายอนพัทธ์ บุญเอนก
๐๑๐๐๔๒๔ นางสาววิลาวัณย์ ม่วงสน
๐๑๐๐๔๒๖ นายเกียรติชัย สุระมิตร
๐๑๐๐๔๒๗ นางสาวอารยา บุญอยู่
0ร)00ฟ้£)(งึ่ นางสาวฐิติพร ปิยะสนธิ้
๐๑๐๐๔๒๙ นางสาวสุกัญญา ใจเก่งดี
๐๑๐๐๔๓๐ นายสุชาติ ปะบุรัมย์
0 ( 5 ) 0 0 (ริลคี้ า(5) นางสาวจิลดา บุตรสุทธิวงศ์
๐๑๐๐๔๓๒ ว่าที่ร้อยตรีธนพนธ์ คำจันทร์
๐๑๐๐๔๓๓ นางสาวอรสา เกตุศรีเมฆ
๐๑๐๐๔๓๔ นายจักรพันธ์ รัตนศรี
๐๑๐๐๔๓๔ นางสาววิภาดา สุบรรณกูล
๐๑๐๐๔๓๖ นางสาวนิธินารถ สรังษี
๐๑๐๐๔๓๗ นางสาวจิรภัทร์ พันซ้าย
๐๑๐๐๔๓๘ นางสาวธนพร ทองดี
๐๑๐๐๔๓๙ นายพงศกร ประทีปรัตน์
0(5 )0 0 ^0 นายสุรเดช ศรีทองดี
06)00^(5) นางสาวภูณิษศา บัวจันทร์
0(5)00GlGlI£) นางสาวโยษิตา วิทยารัฐ
๐๑๐๐๔๔๓ นางสาวสุธาศิณีย์ สามพี่น้อง
0(5)00 (รี1(ร1 นางสาวฐิติกิตติ้ คงเอียด
0(5)00(ริ^(^(เ^ นางสาวนริศรา เอี่ยมแสงวัฒนา
o (5)00(si(&1<0 นางสาวสิรามล สุขสวัสดิ้
๐๑๐๐๔๔๗ นางสาวเบญจวรรณ บัวเผียน
0(5)00(ริ^(ริ^Cs นางสาวธวัลรัตน์ ชีวะอิสระกุล
o (5)00<ร1(ร1ี นางสาวซนันภรณ์ ดาบเพชร
0(9 )0 0 ^0 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

0 ( 5 ) 0 0 ( ร ิ! (5)

นางสาวสริต า เกษมเนตร

0 ( 5 ) 0 0 (ริ^(เ^ว

นางสาวนิต ยา เพชรเรือ ง

๐๑๐๐๔๔ ๓

นางสาวพาขวัญ พูน จิต รบริส ุท ธี้

0 ( 5 ) 0 0 (ร 1 (ร^(ริ^

นายกิต ติธ ร อ่อ นประเสริฐ

o (5) o o

นาย1ช าคริต อ่อ นเกลี้ย ง

(& 1 ( s l d L

๐๑๐๐๔๔๖

นายวรรณกร ทบประดิษ ฐ

๐๑๐๐๔๔๗

นางสาวศิร ิน ภา เคนโพธ

0 ( 5 ) 0 0 (ริ!

นางสาวอภิข ญา ฤทธิทูล

0 S )0 0 (t^

นางสาวณัฐ กานต์ กุสุโมทย์

๐๑๐๐๔๖๐

นายน'วัต กรณ์ พันธ์ใหญ่

๐๑๐๐๔ ๖๑

นางสาวธัญ ญลัก ษณ์ ภัง คสัง ข์

๐๑๐๐๔๖๒

นายพงษ์ศ ัก ดี้ สงไฃย

๐๑๐๐๔ ๖๓

นางสาวกัล ยรัต น์ เสมอพงษ์

o o o (ริ!โ<D(ริ^ นางสาวพิช ญ์ส ิน ี เล็ก มณี
(ร ิ)

o (5 )0 0 (ริ!โaD(t^ นางสาวนิภ าพร มุก ดาหาร
๐๑๐๐๔ ๖๖

นางสาวเนตรชนก บุญ ประเสริฐ สิน

๐๑๐๐๔๖๗

นางสาวนนทพร สุวะ

o (5 )0 0 (ริลี้cDGs นางสาวกุห ลาบทิพ ย์ บุญ ยอ
๐๑๐๐๔๖๙

นางสาวยุภ ารัต น์ อยู่น ้อ ย

๐๑๐๐๔ ๗ ๐

นายบุณ ยะกร กัน ทะวงศ์

๐๑๐๐๔๗ ๑

นางสาวนูร เจนนี เจ๊ะ มะ

๐๑๐๐๔๗ ๒

นางสาวณัฐ สิน ิ บัว ขาว

๐๑๐๐๔๗ ๓

นางสาวฉวีว รรณ ศิล ษ์ป ระพัน ธ์

๐๑๐๐๔ ๗ ๔

นายชัย พฤกษ์ ยี่ล ุ่น แย้ม

๐๑๐๐๔ ๗ ๔

นายศุภ โชติ กล่อ มบุญ กลัด

๐๑๐๐๔๗ ๖

นางสาวสุด ารัต น์ หะยีส ะมะแอ

๐๑๐๐๔๗ ๗

นางสาวลัน ทนา รัตนสูตร

๐๑๐๐๔ ๗ ๘

นางสาวบุญ ญรัต น์ พันธ์อุ่น

๐๑๐๐๔๗ ๙

นางสาวกาญจนา คิร ิส ุภ าพร

0(5)00(ร่ม ั£ ร0

นางสาวภัท รภรณ์ อัง กลพัฒ นาสฃ
____________________๘2-----------ะ------------ <=

เอกสารแนบ ๙

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

นางสาวสิวิภา นุตบุญ
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๘ ๒ นางสาวพิซญา ท้าวชัน
0 ๑ 0 0 ๔ ๘ ดท นายพีระภัทร์ นาคกนก
0 ๑ 0 0 ๔ ๘ (ริ!! นายกฤษณะ ธานี
0 ร )0 0 ร !(ง ึ่( 1 นางสาววิภาดา โชติกุล
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๘ ๖ นางสาวณัฐพร วรรณจิตร
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๘ ๗ นางสาวสมพิศ เงินสลุง
0 ๑ 0 0 ๔ ๘ ๘ นายธนกร เสาท้าว
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๘ ๙ นางสาวมานีตา อินทรเลิศ
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๙ ๐ นางสาวกาญจนา คงประทีป
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๙ ๑ นางสาวภริตพร โล่ห์อภิรักษ์กุล
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๙ ๒ นางสาวปรัชญาภรณ์ ด่านพงษ์
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๙ ๓ นางสาวสโรซา ช้างเผือก
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๙ ๔ นางสาวสุชาดา มะสุวรรณ
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๙ ๕ นางสาวณัฏฐณีชา โกศลคักดิ้สกุล
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๙ ๖ นางสุภาพร พูลพันธ์
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๙ ๗ นางสาว1ชลซิ'ซา ภู่ระหงษ์
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๙ ๘ นางสาวธัญทีพา วงศ์คุ้มพงษ์
๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๙ ๙ นางสาววิภาวรรณ มะลิทอง
๐ ๑ ๐ ๐ ๕ ๐ ๐ นายสิทธิพร พิกุลไทยประภา
0 ๑ 0 0 ๔ 0 ๑ นางสาวซินากร ปิโย
๐ ๑ ๐ ๐ ๕ ๐ ๒ นายฐานธิษณ์ ศรีดิลกพัฒน์
๐ ๑ ๐ ๐ ๕ ๐ ๓ นางสาวทีฆัมพร ลิ้มมงคลชัยกุล
0 ๑ 0 0 ๔ 0 ๔ นางสาวปนัดดา คล้ายคลึง
0 ๑ 0 0 ๔ 0 ๔ นางสาวธิดารัตน์ เพชรสุก
๐ ๑ ๐ ๐ ๕ ๐ ๖ นางสาวรัตติกาล จุไร
๐ ๑ ๐ ๐ ๕ ๐ ๗ นายภูติศ จันทบูรณ์
0 ๑ 0 0 ๔ 0 ๘ นางสาวยุ,พาภรณ์ รุ่งอินทร์
๐ ๑ ๐ ๐ ๕ ๐ ๙ นางสาวระพิพรรณ ม่วงแจ่ม
0 ๑ 0 0 ๔ ๑ 0 นางสาวพรรณทีพา ธนนิเวศ
0 ( 9 )0 0 ๔ ๘ ๑

เลข
ประจำตัว
สอบ
0 ® 0 0 ( iS ) S )
0 ๑ 0 0 ๔ ๑ k)
0 ๑ 0 0 ๔ ๑ คา
0 ๑ 0 0 ^ ( 5 ) ร!!
0 S ) 0 0 ( t( 5 ) ^
๐๑๐0๕ ๑๖
๐๑๐๐๕ ๑๗
0 (9 )0 0 ๔ ๑ ๘
0๑00๔ ๑๔
๐๑๐๐๕ ๒ ๐
0 (9 )0 0 (ife ®
๐๑๐๐๕ ๒ ๒
๐๑๐๐๕ ๒ ๓
๐๑๐๐๕ ๒ ๔
๐๑๐๐๕ ๒ ๕
๐๑๐๐๕ ๒ ๖
๐๑๐๐๕ ๒ ๗
๐๑๐๐๕ ๒ ๘
๐๑๐๐๕ ๒ ๙
๐๑๐๐๕ ๓๐
0 G )0 0 (i! ลา๑
๐๑๐๐๕ ๓ ๒
๐๑๐๐๕ ๓๓
๐๑๐๐๕ ๓ ๔
๐๑๐๐๕ ๓ ๕
๐๑๐๐๕ ๓๖
๐๑๐๐๕ ๓๗
๐๑๐๐๕ ๓ ๘
๐๑๐๐๕ ๓๙
0๑00๔ ๔ 0

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวไพรินทร์ หยัดนํ้า
นางสาวภาณะพันธ์ เพิซร์ไพศาล
นางสาวณิชาภา โพธิ้'นิ่มแดง
นางสาวชัญญาณัฏฐ์ แก้วดา
นายภัทรชัย การนา
นางสาวแกมกาญจน์ มุระดา
นางสาว'ชฎาณัฐธ'นา ฉํ่าศรี
นางสาววราภรณ์ วรรนิยม
นางสาวทัศนีย์ แดงบุญเรือง
นางสาวปรางทิพย์ พันธนิยะ
นางสาวเจนจิรา บัวบุญเลิศ
นางสาวรัตนาภรณ์ ยวงใย
นายธีรบดี สินธำรงรักษ์
นางสาวกรรภิรมย์ ธัญญ,โพธ
นางสาวจิตตมาส เชื้อช่วยชู
นางสาวกุลวรา หลวงพันเทา
นางปฏิมาพร วิชัย
นางสาวเจนจิรา เกษสุริยงศ์
นางสาวอุไรรัตน์ ถาวรนุรักษ์
นางสาวนันทินิ ข้อลํ้า
นางสาวปาจารีย์ เปียทอง
นางสาวจุฑาทิพย์ สมบูรณ์
นางสาวณัฐซยา โชติมูล
นางสาวจุฑามาศ ศรีสงคราม
นางสาวภัณญาพัซร์ ณ พัทลุง
นางสาวจันทิมา หินซุย
นางสาวปุณิกา มณีวรรณ์
นางสาวดีรินทร์ทิพย์ แช่อึ้ง
นางสาวดีริรัตน์ เกลี้ยงกลม
นายทวีศักดิ้ ประทุมทอง

เ^

^

เอกสารแนบ ๑๐

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๑๐๐๕๔๑ นางสาวภัครนันท์ ชมภู
๐๑๐๐๕๔๒ นางสาวพุทธรักษา พยัคฆโส
๐๑๐๐๕๔๓ นางสาวฑิมพิกา พัฒน,ประดิษฐ
๐๑๐๐๔๔๔ นางสาวซณันภัสร์ มงคลธนัยภัสร์
๐๑๐๐๔๔๔ นายกมลรัตน์ พันธ์งาม
๐๑๐๐๕๔๖ นางสาวภรณ์ทิพย์ เสมอคำ
๐๑๐๐๕๔๗ นางสาวอัญชลีพร ทองพันธ์
๐๑๐๐๔๔£9 นางสาวศุภนุซ พิมพ์เพราะ
๐๑๐๐๔๔ นางสาวขวัญฤทัย เดชสุรินทร์
๐๑๐๐๔๔๐ นางสาวพุฒิธาดา คติชอบ
๐๑๐๐๔๔๑ นางสาววาสิตา วิไลเรือง
๐๑๐๐๔๔!!ว นางสาวจิตรนสิน รุ่งโรจน์
๐๑๐๐๕๕๓ นางสาวซนัญซิดา รักเลิศ
๐๑๐๐๔๔๔ นางสาวพรพิซญา ธรรมนิมิตร
๐๑๐๐๕๕๕ นายสุริยพงศ์ เสียงแสงจันทร์
๐๑๐๐๕๕๖ นายจารุพัฒน์ ดำรงคุณาวุฒิ
๐๑๐๐๕๕๗ นางกนกวรรณ เรืองแก้ว
๐๑๐๐๔๔£9 นางสาวธันย์วรัซญ์ พัฒนประเสริฐ
๐๑๐๐๔๔ นางสาวพรไพรินทร์ เสถียรเขต
๐๑๐๐๕๖๐ นางเจนจิรา เพชรโสม
๐๑๐๐๕๖๑ นางสาวอภิญญาลักษณ์ ลิขิตวงษ์
๐๑๐๐๕๖๒ ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐวดี โชติสิงห์
๐๑๐๐๕๖๓ นางสาวกมลชนก รักธรรม
๐๑๐๐๕๖๔ นางสาวพรชายา ลือเดชวุฒิไกร
๐๑๐๐๕๖๕ นางสาวมาสกาย๊ะ สาอุ
๐๑๐๐๕๖๖ นางสาวนารีรัตน์ ฉิมเรือง
๐๑๐๐๕๖๗ นายอดิสัย อัศดรวงศ์ไพศาล
๐๑๐๐๔<D£9 นางสาวไพรินทร์ มาลัยทอง
๐๑๐๐๕๖๙ นายเนติกร อังสุ-พันธุโกศล
๐๑๐๐๕๗๐ นางสาวศุภกานต์ เชื้อคง

ซื่อ - นามสกุล

๐๑๐๐๕๗๑ นางสาวกัลยาณี โชคคล่อง
๐๑๐๐๕๗!อ นางสาวศศิพิมพ์ เนียมราช
๐๑๐๐๕๗๓ นางสาววรนารถ รอดสำอางค์
๐๑๐๐๕๗๔ นายสถาพร ดาวดึงส์
๐๑๐๐๕๗๕ นายคุภวิ'ซญ์ มาลัยทอง
๐๑๐๐๕๗๖ นายนพรัตน์ วงค์อะทะ
๐๑๐๐๕๗๗ นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนทองแก้ว
๐๑๐๐๕๗๘ นางสาวอรกานต์ โลหิตานนท์
๐๑๐๐๕๗๙ นางสาวธันยรัศมิ้ ดีวรรณวงศ์
๐๑๐๐๔£9๐ นางสาวเพ็ญนภา ผลาผล
0(9)๐๐๔ ๑ นายธีระยุทธ อินทร์ฉัตร
o ๑ o o ๔£9เ£) นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีวารินทร์
๐๑๐๐๕๘๓ นางสาวรุ่งนภา สุปินะ
0ร)00(^(งึ่ร! นางสาวเกศินี ภักดีราช
๐๑๐๐๔£9๔ นางสาวจุฑาทิพย์ วิมูลศรี
๐๑๐๐๔ นางสาววาสนา สมอรัตน์
๐๑๐๐๕๘๗ นายอภิสิทธี้ ศรีศิลารักษ์
๐๑๐๐๔£ นางสาวรัชดาภรณ์ สิทธิยศ
๐๑๐๐๕๘๙ นางสาวซลธิซา บุตรดีขันธ์
๐๑๐๐๕๙๐ นางสาวธิติมา จงสูงเนิน
o (9) ๔G^!(9) นายธนภัทร ธรรมพิทักษ์กุล
๐๑๐๐๕๙๒ นางสาวชนากานต์ อนันต'วิเชียร
๐๑๐๐๕๙๓ นางสาวผุสซา เครือแตง
๐๑๐๐๕๙๔ นายชาญกิตส์ โภคารัตนกุล
๐๑๐๐๕๙๕ นางสาวประกายพร วงศ์มอก
(9) ๔oi aD นางธัญลักษณ์ ขาลเรือง
๐๑๐๐๕๙๗ นางสาวนภาพร เดชะบุญ
๐๑๐๐๕๙๘ นางสาวสุพัตรา ทองเหลือ
(ร)OOCt^ นางสาวอนุซิดา วิจิตรสมบัติ
๐๑๐๐๖๐๐ นางสาวโชติรส มีสี
**—พ/.
£9

£9

9£9

0 0

0

0 0

0

c ii/
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เลข
ประจำตัว
สอบ
0(5)00 oDO(5)
๐๑๐๐๖๐๒
๐๑๐๐๖๐๓
๐๑๐๐๖๐๔
๐๑๐๐๖๐๔
๐๑๐๐๖๐๖
๐๑๐๐๖๐๗
๐๑๐๐๖๐๘
๐๑๐๐๖๐๙
06)00 a}(5)0
0(5)00 a}(5)(5)
๐๑๐๐๖๑๒
๐๑๐๐๖๑๓
0(5)00 aD(ริ)Gl
๐๑๐๐๖๑๔
๐๑๐๐๖๑๖
๐๑๐๐๖๑๗
0(5)00 qD(5)£9
0 (5)0 0 aD(ริ)ot
๐๑๐๐๖๒๐
๐๑๐๐๖๒๑
๐๑๐๐๖๒๒
๐๑๐๐๖๒๓
๐๑๐๐๖๒๔
๐๑๐๐๖๒๔
๐๑๐๐๖๒๖
๐๑๐๐๖๒๗
๐๑๐๐๖๒๘
๐๑๐๐๖๒๙
๐๑๐๐๖๓๐

ซื่อ - นามสกุล
นายศุภณัฐ สุทธ'รัตน์
นางสาวศลิลทิพย์ สุระแสน
นางสาวเบญจวรรณ กุกสันเทียะ
นายพีรพัฒน์ กระจังทอง
นางสาวนาฏยา โพธิมากูล
นางสาวพรรณกร ศรีสวัสดี้
นางสาวศคิธร จีนประสม
นางสาวนภาวดี เชิดสูงเนิน
นางสาวอภิญญา ประดิษฐ์ทัศนีย์
นางสาวบุศรินทร์ วรรณเซษฐ
นางสาวบุศรินทร์ ประทุมโทน
นางสาวระวีวรรณ รัตนประสพ
นายนิตินารถ เนติฤทธิ้
นางสาวชุติมา พรหมศร
นางซนิดา เพชรรัตน์
นางสาวนารีรัตน์ สุระวรรณะ
นางสาวนันทนา บุญเต็ม
นางสาวสุดารัตน์ ซวดต่าย
นายวิคิษฎ์ สังข์รักษา
นางสาวธัญญาเรศ พรกระจ่าง
นางสาววริษา ชื่นกลิ่นธูป
นายณัฐภัทร ขวัญทอง
นายนักรบ สร้อยสวัสดี้
นางสาวจิราภรณ์ ล่องลอย
นางสาวอรซพร บุญยงค์
นางสาวกัญรดา ศรีสว่าง
นางสาวจันทร์วาริวิภา แจ่มจันทร์
นางสาวสมิตานัน ธรรมสนอง
นางสาวภมรศรี มณีรัตน์
นางสาวทัศนีย์ วิชัยดิษฐ์

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

นางสาวจริยา ด้วงฉุย
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๓ ๒ นายศุภกฤษฏี้ บุญไว
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๓ ๓ ว่าที่ร้อยตรีปฏิวัฒน์ วงศ์มะกะ
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๓ ๔ นางสาวนภาลัย สุขกลาง
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๓ ๔ นางพัฒน์นรี แก้วปาน
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๓ ๖ นางอรยา อ่อนลา
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๓ ๗ นางสาวประภัสสร จารุธร
0(5)00 0วตา นางสาวจินดาหรา พันธ์เลิศ
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๓ ๙ นางสาวริ้วทอง อันนันหนับ
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๔ ๐ นางสาวฐาปนี คำแก่น
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๔ ๑ นายปองภพ ศรีเกาะ
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๔ ๒ นางสาวนิตยา เยี่ยงกุลเชาว์
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๔ ๓ นางสาวกนกกร เมิกสว่าง
0(5)00qDC&^(ริ1 นางสาวศศิวิมล กลั่นทอง
0(5)00 qDGl(ร^ นางสาวอรุณี เมืองแดง
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๔ ๖ นางสาวสุวรรณี เมืองแดง
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๔ ๗ นายอิทธินพ จิวะชาติ
0(5)00 a}(ริ^ นางสาวพลอยไพลิน ปานานนท์
o (5)o o qD(SlG\ นางสาวนิสากร เพชรคิริ
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๔ ๐ นางสาวปิยฉัตร อ่องทอง
o (ริ)o o qD(ร^(ริ) นางสาวศรีสุวรรณ ไม้โคกสูง
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๔ ๒ นางสาวเยาวพา สุวรรณ์
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๔ ๓ นางสาวกุลณัฐ วัฒนสุข
0(5)00 qD(เ^(ริ^ นางสาวสุนิดา ไทยนุกูล
o o o qD
นางสาวเพชรชมพู ทิพย์เสภา
0(5)00 qD(เริ้<D นางสาวกรกช สุบงกฎ
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๔ ๗ นางสาวใกล้รุ่ง พันธุไพโรจน์
นางสาวกรนเรศ คำแสน
0(5)00
o (5)o o qDCato! นางสาวรัตติยาภรณ์ ธรรมสาร
๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๖ ๐ นางสาวพรกนก วีระการ
๐ ๑ (ว๐ ๖ ๓ ๑

(ร )

(H (H
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เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

o ๑ o o ๖ ๖ (5) นางสาวอรพรรณ บุญ สมเกีย รติ

๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๙ ๑ นายจารุว ิท ย์ ฝืง ซลจิต ต์

๐๑๐๐๖๖๒ นายนฤนาท เสวิว ัฒ น์

๐๑๐๐๖๙๒ นางสาวอรฤทัย วิช าสูต ร์

๐๑๐๐๖๖๓ นางสาวมัญ ซิษ ฐา หลัก ทรัพ ย์

๐๑๐๐๖๙๓ นายนัท ธพงศ์ นิยม

๐ ๑๐๐๖๖ ๔ นายเฉลิม ชัย ดอกไม้

o ๑ o o ๖ ๘ (ริ^ นางสาวธาริณ ี เสนาคำ

๐ ๑๐๐๖๖ ๔ นายธุว านนท์ พิร ิย ะการสกุล

0๑00๖๘(2^ นางสาวนัน ทิก านต์ นิยม

๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๖ ๖ นายพัฒ นพงษ์ คิด ชนะ

๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๙ ๖ นางสาววรัส ยา วงศ์ซ อ

๐๑๐๐๖๖๗ นางสาวนิศ ารัต น์ เมือ งก้อ น

๐๑๐๐๖๙ ๗ นายศรัณ ย์ ยีล ีม อ

0 ๑ 0 0 ๖ ๖ ๘ นางสาวภิร ญา สวัสดิกุล

๐๑๐๐๖๙ ๘ นางสาววรรณวิส า วุ้น คิริ

๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๖ ๙ นางสาวเกวลิน ปันทอง

๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๙ ๙ นายอภิ มหาอำนาจ

๐๑๐๐๖๗ ๐ นางสาวนวลถนอม โต๊ะ ยา

๐๑๐๐๗ ๐๐ นางสาวพิช าพัช ร แก้ว ฉา

๐๑๐๐๖๗ ๑ นางสาวประภาพิศ แสนงาม

๐๑๐๐๗ ๐๑ นางสาวชฎาภรณ์ เสาดำ

๐๑๐๐๖๗๒ นางสาวนิศ ารัต น์ เสนะจุต ิ

๐๑๐๐๗๐๒ นางสาวซญาภา งามพร้อ ม

๐๑๐๐๖๗ ๓ นางสาวจุฑ าวรรณ ลพพึ่งชู

๐๑๐๐๗ ๐๓ นางสาวญาดาภา สุด ธาราภิร มณ์

๐๑๐๐๖๗ ๔ นายศราวุธ วงศ์ส กุล

๐๑๐๐๗ ๐๔ นางสาวชฎาพร ศรีท าวงษ์

๐๑๐๐๖๗ ๔ นายสุบ ิน นัน กลาง

๐๑๐๐๗ ๐๔ นายวิร ะภัท ร มะโนมัย

๐๑๐๐๖๗ ๖ นายรุ่ง โรจน์ คิด รัม ย์

๐๑๐๐๗ ๐๖ นางสาวพรนภา เภาพัน ธ์

๐๑๐๐๖๗๗ นายอณัณ วิท ท์ สวนประเสริฐ

๐๑๐๐๗๐๗ นางสาวอรอนงค์ อาจหาญ

๐๑๐๐๖๗ ๘ นางสาวจรวยพร อารมณ์ช ื่น

๐๑๐๐๗ ๐๘ นางสาวรัต นา เทพราช

๐๑๐๐๖๗ ๙ นายนพรุจ วงศ์จ ำนงค์

๐๑๐๐๗ ๐๙ นางสาวพิซ ซวีร ์ อาจธัญ ญกรณ์

๐๑๐๐๖๘ ๐ นางสาววิร ุฬ ห์ก าร ชำเพ็ง

๐๑๐๐๗ ๑๐ นางสาวฝนทิพ ย์ อิสโร

o@ oobcsS) นางสาวสุด ารัต น์ แซ่ตั้น

๐๑๐๐๗ ๑๑ นางสาวศศิธ ร วักไธสง

๐๑๐๐๖๘๒ นางสาวปาริช าติ เงิน มาบุญ ช่ว ย

๐๑๐๐๗๑๒ นางสาววิร ัญ ญา ขันทอง

0๑ 00๖ ๘ ๓ นางสาวกนกภรณ์ เมฆฉาย

๐๑๐๐๗ ๑๓ นายปิย ะสวัส ดี้ มณีป กรณ์

๐๑๐๐๖๘ ๔ นางสาวพรกนก วรรณี

๐๑๐๐๗ ๑๔ นางสาวปิย ธิด า เจีย มตระกูล

0๑00๖๘(1^ นางสาวปัท มา ธรรมลัง กา

๐๑๐๐๗ ๑๔ นางสาวนํ้า ฝน แก้ว จัก ร

๐๑๐๐๖๘ ๖ นางสาวณัฏ ฐธิด า เดซารัต น์
๐๑๐๐๖๘๗ นางสาวซนิก านต์ โสวัณ ณะ

๐๑๐๐๗ ๑๖ นางสาวหงษ์ฟ ้า บุญ ชู
๐๑๐๐๗ ๑๗ นายวีร ศัก ดิ๙ อ่างหิน

0๑ 00๖ ๘ ๘ นายซนสิษ ฎ์ ใจผ่อ ง

๐๑๐๐๗ ๑๘ นายภาคภูม ิ ภู่ส กลเจริญ ศัก ดึ๋

0๑ 00๖ ๘ ๘ นายนฤเบศน์ เอีย ดจงดี

๐๑๐๐๗ ๑๙ นางสาวปราณี ศรีจ ัน ทร์

๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๙ ๐ นายลัญ ขัย คำแสง

๐๑๐๐๗๒๐ นายนำทรัพ ย์ เลิศ กิต ศิร ี

เอกสารแนบ ๑๓
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เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๑๐๐๗๒๑
๐๑๐๐๗๒๒
๐๑๐๐๗๒๓
๐๑๐๐๗๒๔
๐๑๐๐๗๒๔
๐๑๐๐๗๒๖
๐๑๐๐๗๒๗
๐๑๐๐๗๒๘
๐๑๐๐๗๒๙
๐๑๐๐๗๓๐
๐๑๐๐๗๓๑
๐๑๐๐๗๓๒
๐๑๐๐๗๓๓
๐๑๐๐๗๓๔
๐๑๐๐๗๓๔
๐๑๐๐๗๓๖
๐๑๐๐๗๓๗
๐๑๐๐๗๓๘
๐๑๐๐๗๓๙
๐๑๐๐๗๔๐
๐๑๐๐๗๔๑
๐๑๐๐๗๔๒
๐๑๐๐๗๔๓
๐๑๐๐๗๔๔
๐๑๐๐๗๔๔
๐๑๐๐๗๔๖
๐๑๐๐๗๔๗
๐๑๐๐๗๔๘
๐๑๐๐๗๔๙
๐๑๐๐๗๔๐

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวกนิษฐา เข็มสันเทียะ
นางสาวพิมพ์ประไพ ไฝสุข
นางสาวประภาพร วิสัย
นางสาวศิรวดี ห่อมา
นางสาวปิยธิดา กายแก้ว
นางสาวศิรินภา คำภิรานนท์
นางสาวพรชนก ศรีสันเทียะ
นางสาวธันย์ธิซา กุลเสกฃ์วรกีตตึ๋
นางสาวปริยาภรณ์ ปริเจริญ
นางสาวปริญกร เทียนอิ่ม
นางสาวนงนภัส ปลายเนตร
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารยา วงศ์ปถัมภ์
นางสาวภัทราวดี ซุ่มเชย
นายซนินทร์เกียรติ เพื่เองเพียร
นางสาวสิริภา สินธุมงคล
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วรุ่งเรือง
นายพรมสิทธิ้ โมทนะธนันต์ชัย
นางสาวพรอรุณ คินาวงศ์
นางสาวบุษยมาศ กาญจนวงศ์
นางสาววรรณยุรา ฤทธิเกษร
นายซิษณุพงศ์ เด็ดแก้ว
นายอานนท์ มณีแดง
นางสาวกาญจนาพร ชันธะหัตถ์
นางสาวซุติภา เลาหพงศ์สมบูรณ์
นายภคนันท์ ทองมี
นางสาวสิรีพร เนียมทอง
นางสาวสุพัตรา เข็มขำ
นางสาวกัญญารัตน์ มะห!มดี
นางสาวสวรรยา ด้วงคำ
นางสาวอภัสรา ผาบสิมมา

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๑๐๐๗๔๑ นางสาวเบญญาภา ดุรงค์เดซากุล
๐๑๐๐๗๔๒ นางสาวณฐมน คำประไพ
๐๑๐๐๗๔๓ นางอัญชลี จันทร์สะอาด
o (9)o o QTlcf^(ริ^ นายกนกพล ชื่นอยู่
๐๑๐๐๗๔๔ นางสาววรัญญา รื่นจำปี
๐๑๐๐๗๔๖ นางสาววรรณพร คำพีรัง
๐๑๐๐๗๔๗ นางสาวกัญญ์วรา หารโสภา
๐๑๐๐๗๔๘ นายกฤตินันท์ อังกาบ
๐๑๐๐๗๔๙ นายวิทยา คำแก้ว
๐๑๐๐๗๖๐ นางสาวปิทมา พรหมมิ
๐๑๐๐๗๖๑ นางสาวกัญญารัตน์ สองศรี
๐๑๐๐๗๖๒ นางสาวเครือมาส บริพันธ์
๐๑๐๐๗๖๓ นางสาวญานิสา สุกด้วง
๐๑๐๐๗๖๔ นางสาวสุนิษา จงเจริญ
๐๑๐๐๗๖๔ นางสาวเบญจมาศ ยอดแก้ว
๐๑๐๐๗๖๖ นางสาวสิรินทิพย์ นิลประดับ
๐๑๐๐๗๖๗ นางสาวปิยธิดา แขวงแก้ว
๐๑๐๐๗๖๘ นายประกอบ พันยุโดด
๐๑๐๐๗๖๙ นางสาวสุธารัตน์ หาญชนะ
๐๑๐๐๗๗๐ นางสาวนริศา ชื่นมีศรี
๐๑๐๐๗๗๑ นางสาวณัฐธิดา ดับประดิษฐ
๐๑๐๐๗๗๒ นางสาวธัญวรัตน์ แก้วแสนเมือง
๐๑๐๐๗๗๓ นางสาวอ้อมใจ 'มันโท
๐๑๐๐๗๗๔ นางสาวกนกวรรณ ยอดแก้ว
๐๑๐๐๗๗๔ นายรามณี พันธ์พระ
๐๑๐๐๗๗๖ นางสาวสุณัฎฐา เจียมพีริยะ
๐๑๐๐๗๗๗ นางอริศรา ทัพสิทธี้
๐๑๐๐๗๗๘ นายสิริ'พงศ์ รุ่งระวิ
๐๑๐๐๗๗๙ นางสาวพรชนก แจ่มเกตุ
๐๑๐๐๗๘๐ นายวทัญณู ลุนบุตร

เอกสารแนบ ๑๔
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สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๑๐๐๗๘๑ นางสาวฎิณา ไพรพฤกษ์
๐๑๐๐๗๘๒ นางสาวอริสศรา ซะเอม
๐๑๐๐๗๘๓ นายวุฒิภัทร ภาคมณี
๐๑๐๐๗๘๔ ว่าที่ ร.ต.สุรวัซ แสนภูวา
๐๑๐๐๗๘๔ นางสาวศุภาวรรณ ทองถา
๐๑๐๐๗๘๖ นางสาวอารียา หอมวิไลย
๐๑๐๐๗๘๗ นางสาวธัญชนก แดนเหมือง
๐๑๐๐๗๘๘ นางสาวธิดาวรรณ หวังพลาย
๐๑๐๐๗๘๙ นางสาววรุฬยุพา เอี่ยมนุช
๐๑๐๐๗๙๐ นางสาวพรประภา เลาศรีรัตนซัย
๐๑๐๐๗๙๑ นายอัศวิน ยิ้มศรี
๐๑๐๐๗๙๒ นางสาวศรสวรรค์ ทองเนื้อห้า
๐๑๐๐๗๙๓ นางสาวจิราภา ล่องลอย
๐๑๐๐๗๙๔ นางสาวเปมิกา คงสำเร็จ
๐๑๐๐๗๙๔ นางสาวกัลยารัตน์ วงศ์วาศ
๐๑๐๐๗๙๖ นางสาวณัฐธิตา นิ้มหัตถา
๐๑๐๐๗๙๗ นายอาทิตย์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล
๐๑๐๐๗๙๘ นางสาวสิวนาถ ยอเซ่ง
๐๑๐๐๗๙๙ นางสาวโสภิดา จิตรมั่น
๐๑๐๐๘๐๐ นางสาวฑราวดี วงศ์อินทร์
๐๑๐๐๘๐๑ นายชัยวัฒน์ วะวิทักษ์
๐๑๐๐๘๐๒ นางสาวภัทรา เลี่ยนเครือ
๐๑๐๐๘๐๓ นางสาวณิชกานต์ บำรุงสุข
๐๑๐๐๘๐(ริ^ นางสาวณัฐริกา กลํ่าตา
๐๑๐๐๘๐(รั๊อิ่ นางสาวอาทิตยา สนิทรักษา
๐๑๐๐๘๐๖ นางสาวสุทธิดา สวัสดีดวง
๐๑๐๐๘๐๗ นางสาวยลรดา สามโคก
๐๑๐๐๘๐๘ นาย่บริรักษ์ บุญรักษ์
๐๑๐๐๘๐๙ นางสาวปนัดดา ปาคำ
๐๑๐๐๘๑๐ นายวรพงษ์ เจริญสรรพพืช

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๑๐๐๘๑๑
๐๑๐๐๘๑๒
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ ๑ (โก
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ ๑ (ริ^
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ ๑ (ร^
๐๑๐๐๘๑๒
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ ๑ 6ๆ!
๐๑๐๐๘๑๘
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ ๑ (^ !
๐๑๐๐๘๒ ๐
๐๑๐๐๘๒ ๑
๐๑๐๐๘๒ ๒
๐๑๐๐๘๒ ๓
๐๑๐๐๘๒ ๑!
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ ๒ (ร^
๐๑๐๐๘๒ ๖
๐๑๐๐๘๒ ๗
๐๑๐๐๘๒ ๘
๐๑๐๐๘๒ ๙
๐๑๐๐๘๓ ๐
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ (โก๑
๐๑๐๐๘๓๒
๐๑๐๐๘๓ ๓
๐๑๐๐๘๓ ๙
๐๑๐๐๘๓๔
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ (โท๒
๐๑๐๐๘๓๗
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ (โก๘
๐๑๐๐๘๓๙
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ ๑ !๐

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวทักษพร อินทร์เทศ
นางสาวศุภสุดา วงศ์อำมาตย์
นางสาวสุมาลี วันทอง
นางสาวพัชซา สมคิด
ส.ต.ท.ปาพจน์ วรรณพิรุณ
นางสาวพรรณธร กิ้มอิ้น
นายรณรงค์ เจริญฤทธี้
นางสาวเมตติภาม ฤกษ์สมโภชน์
นางสาวอัจฉราพร ชำนาญภักดี
นางสาวศศิธร สวัสดี้นพรัตน์
นางสาวพร้อมจิตต์ สุวรรณกลาง
นางสาวจุฑามาศ นุศล
นางสาวพัศญาพรรณ์ ทิพย์ธนสาร
นางสาวภัสสิตา เทียวประสงค์
นายภาวีร์ สวัสดีนาม
นางสาวปริซญา เครือบุญมา
นางสาวเอมมิกา รอดภัย
นายสุเมธ เดชโพธึ๋โต
นายสาธิต ทัพพะจายะ
นางสาวสุภาพร พลลี
นางสาวรุจิรา อ่อนโพธา
นางสาวอสมาภรณ์ สารืราช
นางสาวกมลชนก อาภาทองรัตน์
นางสาวอภิชณา อินมา
นางสาวเจนขวัญ พรหมเพศ
นางสาวนริศรา รวมธรรม
นายธนัซ สัมฤทธี้
นางสาวอัจฉรา ไพสิฐวรกุล
นางสาวปารมี เจริญพรรณ
ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ ทองอิ่ม

เอกสารแนบ ๑๕
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เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๑๐๐๘๘๑ นางสาวจิราภรณ์ ธรรมวรรณา
๐๑๐๐๘๘๒ นางสาวอุษณีย์ ลางคุณสน
๐๑๐๐๘๔๓ นางสาวไพลิน มีเสมา
๐๑๐๐๘๘๘ นางสาวสุพัตรา เข็มเพ็ชร
๐๑๐๐๘๘๘ นางสาวชลลดา บุญบุตตะ
๐๑๐๐๘๔๖ นางสาวสุรีรัตน์ เต์งจงดี
๐๑๐๐๘๔๗ ว่าที่ ร.ต.หญิงวิมลสิริ แก้ววงษา
๐๑๐๐๘๘๘ นางสาวปารีชาติ อุ้มวงษ์
๐๑๐๐๘๔๙ นางสาวภัทรภร จำปาทิพย์
๐๑๐๐๘๘๐ นางสาวภัณหา กลอนกลาง
๐๑๐๐๘๘๑ นายภคพงศ์ จันทโชติ
๐๑๐๐๘๕๒ นางสาวธัญญารัตน์ ตู้นิ่ม
๐๑๐๐๘๕๓ นางสาวเบญจมาภรณ์ ภักดีนอก
๐๑๐๐๘๘๘ นางสาวเบญจมาศ ทองเกื้อ
๐๑๐๐๘๘๘ นายศรัณย์ มั่นจีน
๐๑๐๐๘๘๒ นางสาวปติยา โฮมหุ้มแก้ว
๐๑๐๐๘๕๗ นางสาวอินอัมพัน ละม้ายวิเศษ
๐๑๐๐๘๘๘ นางสาวนางสาวสุวรรณา โจระสา
๐๑๐๐๘๘๘ นางสาวภานุชนาถ เพิ่มพูล
๐๑๐๐๘๖๐ นางสาวคัทลียา จิตรัตน์
๐๑๐๐๘๒๑ นายธนินวิซญ์ เปียมสมบูรณ์
๐๑๐๐๘๖๒ นายทิวากร บุญหนัก
๐๑๐๐๘๒6ท นางสาวกซพร วงศ์ลาด
๐๑๐๐๘๒๘ นายนิคม ก้านจักร
๐๑๐๐๘๖๕ นางสาวพิมพ์ลดา ใจใหญ่
๐๑๐๐๘๖๖ นางสาวอารดี เมืองคำ
๐๑๐๐๘๖๗ นายพุทธิวัฒน์ ธนนิมิตร
๐๑๐๐๘๒๘ นายปริวรรต สว่างวงศ์
๐๑๐๐๘๖๙ นางสาวเสาวลักษณ์ ชันอาษา
๐๑๐๐๘๗๐ นายจารุคักดิ้ แสงเรือง

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๑๐๐๘๗ ๑
๐๑๐๐๘๗ ๒
๐๑๐๐๘๗ ๓
๐๑๐๐๘๗ ๔
๐๑๐๐๘๗ ๕
๐๑๐๐๘๗ ๖
๐๑๐๐๘๗ ๗
๐๑๐๐๘๗ ๘
๐๑๐๐๘๗ ๙
๐๑๐๐๘๘๐
๐๑๐๐๘๘๑
๐๑๐๐๘๘๒
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ ๘ Gก
๐๑๐๐๘๘ ๘
๐๑๐๐๘๘ ๘
๐๑๐๐๘๘ ๒
๐๑๐๐๘๘๗
๐๑๐๐๘๘ ๘
๐๑๐๐๘๘ ๘
๐๑๐๐๘๘๐
๐๑๐๐๘๘๑
๐๑๐๐๘๙๒
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ ๘ cn
๐๑๐๐๘๘๘
๐๑๐๐๘๘๘
๐ ๑ ๐ ๐ ๘ (๘ ๒
๐๑๐๐๘๙๗
๐๑๐๐๘๘๘
๐๑๐๐๘๘ ๘
๐๑๐๐๙๐๐

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวจงรักษ์ สายเสริมผล
นายภานุพงษ์ บุญนาค
นายอนุชิต วิเศษวงษา
นางสาวอภิญญา ดีเวียง
นางสาวมาริสา แม่นซาวนา
นางสาวภรภิรมย์ กำลังงาม
นางสาวอภิษฎา ธนนิลกุล
นางสาวอัญธิกา ภัทรกุลชัย
นางสาวพรจิรา จันทร์สมัคร
นางสาวอัชชาวดี เหลี่ยมไตร
นายณัฐวัฒน์ นักการ
นางสาวสุคนธา เพชรอาวุธ
นายฐิติวุฒิ หรรษาจรูญโรจน์
นางสาวจุฑามาศ เนตรวงศ์
นางสาวธวัลพร จันลา
นายณัฐวุฒิ ดอกไม้ชาว
นางสาวทรรศิกา ตั้งตระกูล
นางสาวรัตนา เกิดมี
นางสาวสุภาพร โพทัง
นายอภิวัต สำรวมรัมย์
นางสาวจิราภา ชิตอักษร
นางสาวฮัซนาห์ สะหมัดหานาย
นางสาวกรัณฑรัตน์ พิชัยรัตน์
นางสาวทัณฑิกา ปานสุวรรณ
นายกานต์พสิษฐ วรรณุสิทธิ้
นายตรีทศพร สุขอนันต์
นางสาวชุติกาญจน์ ปฐมพรพิทักษ์
นางสาวสุธิดา ชูเมือง
นางสาวกนกภรณ์ ไตรศร
นายอิทธิพล แสงสว่าง

เอกสารแนบ ๑๖
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เลข
ประจำตัว
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ซื่อ - นามสกุล

๐ ๑ ๐ ๐ ๙ ๐ ๑ นางสาวสโรซา พิก ุล ทอง
๐๑๐๐๙๐๒ นายกฤตเมธ ยอดประเสริฐ
๐ ๑๐๐๙๐๓ นางสาวศิร ิร ัต น์ แจ้ง กระจ่า ง
๐ ๑๐๐ ๙ ๐ ๔ นางสาวธนิศ า ศิร ิร ัต น์
๐ ๑๐๐ ๙ ๐ ๔ นายจารุก ิต ส์ ขวัญ มงคลพงศ์
๐ ๑ ๐ ๐ ๙ ๐ ๖ นายพิม ุก ฃ์พ งศ์ คำจัน ทร์
๐๑๐๐๙๐๗ นายสรวีย ์ สุข รัต น์ฤ ทธี้
0(9)00G^0C9 นางสาวหทัย ทิพ ย์ สุข เจริญ
o (ริ)OOG^OG^! นายวีร ภัท ร ผิว ชาว
06)00^(5)0 นางสาวนัน ทิก านต์ ยาพิล า
o (ริ)OOG^(ริ)(ริ) นางสาวอารีย า เจริญ ศรี
๐๑๐๐๙๑๒ นางสาววีร ดา ธีร ะราษฎร์
๐๑๐๐๙๑๓ นางสาวสุจ ิต รา ช่ว ยมณี
๐ ๑ ๐ ๐ ๙ ๑ ๔ นายปัณ ณธร ยิ้ม ถนอม
OS)OOG^S)d! นายณัฐ ซนน องศ์ว งศ์ส กุล
๐ ๑ ๐ ๐ ๙ ๑ ๖ ว่า ที่ร ้อ ยตรีห ญิง ณิซ มน มะนะโส
๐ ๑๐๐๙๑๗ นายพนิต ช่างทอง
o (ริ)o o (ริ)£รึ่ นายอดิศ ัก ที่ นํ้าฉํ่า
o t

o (ริ)o o (ริ) นายพงศกร วิร ุพ ูล
(o t

(o \

๐๑๐๐๙๒ ๐ นางสาวญานิก า สุท ธิว ิว ัฒ น์
๐๑๐๐๙๒ ๑ นางเณริส า เจริญ ไชย
๐๑๐๐๙๒๒ นางสาวศิร ิภ าพร ฟองมี
๐๑๐๐๙๒๓ นางสาวณัฏ ฐณิซ า ณภากูล
๐๑๐๐๙๒ ๔ นายเริง ชัย ล้อ มทอง
๐๑๐๐๙๒ ๔ นางสาวปรัศ นีย า จัน ทะเนตร
๐๑๐๐๙๒ ๖ นางสาวบุซ ศรา โรจน์เมธีพ งษ์
๐๑๐๐๙๒๗ นางสาวธนพร รัก สัต ย์
๐๑๐๐๙๒ ๘ นางสาวซญานิษ ฐ์ เหมือ งหลี่ง
๐๑๐๐๙๒ ๙ นางสาวอริส รา ตาดอยู่
๐๑๐๐๙๓ ๐ นางสาวมนพร สงวนดิษ

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

นางสาวเมธยา ชัยซะนะ
นายวรวัฒน์ เนื่องจำนงค์
นางสาวกรรณิการ์ โพธารินทร์
นางสาวเพ็ญพักตร์ รักษาแสง
นางสาวอนัตตา พวงทอง
นางสาวภัสราภรณ์ กิจสวน
นางสาวขวัญตา ทวิซศรี
นายนายเกียรติพงษ์ วัฒนศรศักดี้
นางสาวปียะนุช คงชนะ
นายฐิติ,วัฒน์ สิตวงษ์
0(9)00^(t(9) นายทศพล ปังประยูร
๐๑๐๐๙๔๒ นางสาวณัฐพรรณ พิลึก
๐๑๐๐๙๔๓ นางสาวจิรพรรณ พวงเพ็ซร
๐๑๐๐๙๔๔ นางสาวฟาร์ราลี่ กิตติสิทธี้อำพร
o (ริ)o o < zt (ริ^(H นางสาวอมรรัตน์ โฃ้ยนึ่ง
o (ริ)OOG^(รินื่น0 นางสาวธัญสิริ ผลไสว
๐๑๐๐๙๔๗ นางสาวจุฑามาศ สาระภิรมย์
OS)OOG^(iCs นางสาวจิรสุตา ปุรินทราภิบาล
o (ริ)o o Gv(si G^ นางสาวปพิซญา บุญยืน
๐๑๐๐๙๔๐ นางสาวณฐมน กรอกกระโทก
๐๑๐๐๙๔๑ นางสาวอังคณา พลังการ
๐๑๐๐๙๔๒ นางสาวซนิกานต์ กิจไกรลาศ
๐๑๐๐๙๔๓ นางสาวกาญจนาพร เงินงาม
๐๑๐๐๙๔๔ นางสาวรวิภา จาระณะ
๐๑๐๐๙๔๔ นางสาวฉัตรญาดา ม่วงแก้ว
o (ริ)o o Gk(รยิ้qD นางสาวโนอาห์ หลง
๐๑๐๐๙๔๗ นางสาวกัลยาณี บุญจันทร์
๐๑๐๐๙๔๘ นายชัซวาล ชัยศิริ
๐๑๐๐๙๔๙ นางสาวนงลักษณ์ คักที่ธรณี
นางสาวโชติกา ทองประเสรี
สข
๐๑๐๐๙๖๐ _________________
_ ___ ร--------------^
๐๑๐๐๙๓๑
๐๑๐๐๙๓๒
๐๑๐๐๙๓๓
๐๑๐๐๙๓๔
๐๑๐๐๙๓๔
๐๑๐๐๙๓๖
๐๑๐๐๙๓๗
o (ริ)OOG^!(ทา£รึ่
๐๑๐๐๙๓๙
๐๑๐๐๙๔๐

เอกสารแนบ ๑๗

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๑๐๐0^0)๑ นางสาวสุกัญญา พุ่มดอกไม้
๐๑๐๐๙๖๒ นายธนกร รัตนญานนท์
๐๑๐๐๙๖๓ นางสาวพัฐณิซา โอฐยิ้มพราย
๐๑๐๐๙๖๔ นายกิตติปกรณ์ ขาวแก้ว
๐๑๐๐๙๖๔ นางสาวซลซลิตา จิรศิลากูล
o (ริ)o o G^\ aDqD นายกอบพัฒน์ ศรีตะพันธ์
๐๑๐๐๙๖๗ นางสาวศศิกานต์ ปานกำเหนิด
๐๑๐๐๙๖๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลมาตุ กุลมณี
๐๑๐๐๙๖๙ นางสาวพฤกษาพรรณ วงศ์ลา'โพธี้
๐๑๐๐๙๗๐ นางสาวนิภาวรรณ ปราณี
๐๑๐๐๙๗๑ นายธรรมรักษ์ จำนงศ์นอก
๐๑๐๐๙๗๒ นางสาวตติยา ก้างออนตา
๐๑๐๐๙๗๓ นางสาวพีรยา บุญชู
๐๑๐๐๙๗๔ นางสาวรถจนิย์ อุตมา
๐๑๐๐๙๗๔ นางสาวปาณิสรา จันทะวงษ์
๐๑๐๐๙๗๖ นางสาวนพวรรณ ชูศรี
๐๑๐๐๙๗๗ นายสราวุธ เสรีทัศน์
๐๑๐๐๙๗๘ นายภัทรพล พิรักษา
๐๑๐๐๙๗๙ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ รุ่งแสง
o (ริ)๐๐ G^GsO นายชัยชนะ จงหมื่นไวย์
o G^Gs(ริ) นางสาวอารยา บุญสิทธิ้
๐๑๐๐๙๘๒ นางสาวอัยย์น่า พุ่มหิรัญ
๐๑๐๐๙๘๓ นางสาวอาณาดา ศิริดลภัทร
๐๑๐๐๙๘๔ นางสาวอรญา วรรณจักร
o (ริ)o o (ct Gs(si นายเอกวัฒน์ โคตรสุวรรณ
OS)OOG^C!9aD นางสาวพัทธนันท์ วงศ์สงวน
๐๑๐๐๙๘๗ นายณัฐพล กิจบำเพ็ญ
๐๑๐๐๙๘๘ นางสาวณัฐธิดา ศรีวิชัย
๐๑๐๐๙๘๙ นางสาวสุรีย์รัตน์ เอื้อไทย
๐๑๐๐๙๙๐ นางสาวสลิลลา พ่วงฉ่อง
(9

) 0 0

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

o (ริ)OOG^G^!(ริ) นางสาววิจ ิต รา พรมนาม

๐๑๐๐๙๙๒ นางสาวฉัน ซนก ทองคำ
o (ริ)o OG^G^CD นางสาวณิช กานต์ บุญ เทวี

๐๑๐๐๙๙๔
๐๑๐๐๙๙๔
๐๑๐๐๙๙๖
๐๑๐๐๙๙๗
๐๑๐๐๙๙๘
๐๑๐๐๙๙๙
0(5)0(5)000

นายธนาพงษ์ รักโคตร
นางสาวเจนจิร า ภู่ส อาด
นายวุฒ ิไ กร เจีย มบรรจง
นางสาวธัญ ญารัต น์ เมือ งขาว
นางสาวฉัต รลดา

บุญมี

นายนพรัฐ สอื้งทอง
นางสาวกนกวรรณ กาญจนมล

o (ริ)o (ริ)o o (ริ) นางสาวฉัต รทิพ ย์ เรืองอุไร

๐๑๐๑๐๐เรว นางสาวศิว ภรณ์ วันทอง
๐๑๐(ริ)๐๐๓ นางสาวธวัล พร บุญ ช่ว ย
๐๑๐๑๐๐ นางสาวภัท ราพร ธานีรัต น์
๐๑๐๑๐๐ นายณธกร พูล เกษม
๐๑๐๑๐๐๖ นายนพดล ผ่อ งประภา
๐๑๐๑๐๐๗ นางสาวพัช รา แดงด้วง
๐๑๐๑๐๐Gs นางสาวรมิต า เมธาวิภ าวิน
๐๑๐๑๐๐0^ นางสาวศจีร ัต น์ วุฒ ิไกรมงคล
๐๑๐๑๐๑๐ นางสาวนฤมล ซมภูพื้น
๐๑๐๑๐๑๑ นางสาวศรัณ ณัฐ ซา แสนเหลา
๐๑๐๑๐๑๒ นายมานะ สิแดง
๐๑๐๑๐๑๓ นางสาวอรสา คงสอน
๐๑๐๑๐๑๑! นางสาวกัญ ยาณี ภาแก้ว
๐๑๐๑๐๑ (i! นางสาวณัฐ รดา โซติพ่วง
๐๑๐๑๐๑ qD นางสาวสิร ิพ ร นิล เกษ
๐๑๐๑๐๑๗ นางสาวอรรัต น์ แสงสุวรรณ
๐๑๐๑๐๑Gs นางสาวนิศ ารัต น์ เติม แก้ว
๐๑๐๑๐๑ นางสาวพรทิพ ย์ หิรัญ
๐๑๐๑๐๒๐ นางสาวปอจัน ทร์ฉ าย หอมช่ว ย
(ร ิ!

(H

G i

เอกสารแนบ ๑๘

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๑๐๑๐๒๑
๐๑๐๑๐๒๒
๐๑๐๑๐๒๓
๐๑๐๑๐๒๔
๐๑๐๑๐๒๔
๐๑๐๑๐๒๖
๐๑๐๑๐๒๗
๐๑๐๑๐๒๘
๐๑๐๑๐๒๙
๐๑๐๑๐๓๐
๐๑๐๑๐๓๑
๐๑๐๑๐๓๒
๐๑๐๑๐๓๓
๐๑๐๑๐๓๔
๐๑๐๑๐๓๔
๐๑๐๑๐๓๖
๐๑๐๑๐๓๗
๐๑๐๑๐๓๘
๐๑๐๑๐๓๘
๐๑๐๑๐๔๐
๐๑๐๑๐๔๑
๐๑๐๑๐๔๒
๐๑๐๑๐๔๓
๐๑๐๑๐๔๔
๐๑๐๑๐๔๔
๐๑๐๑๐๔๖
๐๑๐๑๐๔๗
๐๑๐๑๐๔๘
๐๑๐๑๐๔๘
๐๑๐๑๐๔๐

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวสุวิมล แซ่แต้
นายคมกริช ตรีศรี
นางสาวศศิประภา พลอยประดับ
นายจิรายุ อุภัยพรม
นายนัทธพงศ์ แสงโชติ
นายณภัทร เพ็ซรวรานนท์
นายสุรซัย ศรีวรนันท์
นางสาวนุจรินทร์ พรหมโอภาส
นางสาวจุฑารัตน์ ทัศนันท์
นางสาวฌีรนุช เจริญสุข
นางสาวจุฑารัตน์ หนูอ่อน
นางสาวชัญญา เชื้อสีดา
นางสาวฃนิษฐา โพธี้สูง
นางสาวสุจิวรรณ เอี่ยมสกุล
นางสาวมลทิพย์ ติสระ
นางสาวรณิศร สุธีรัตนาทร
นายกิตติพงศ์ ภัทรากรทวีวงศ์
นางสาววิระยา ชัดสงคราม
นางสาวศศิวราณ์ จำศิลน์
นายวรรธนชาติ มินา
นางสาวยุวดี พิมล
นางสาวซญาณิสา 'งิ้วเขียว
นางสาววรางคณา แซ่โซว
นายศิลา จันทร์ทอง
นางสาวเบญจรัตน์ น้อยทับทิม
นางสาวรุจาภัส พุ่มอยู่
นางสาวสุพรรษา สีพันธุ
นายพิระพัฒน์ คำไพรศรี
นางสาวภัลยรัตน์ จันทร์แดง
นายเอกรินทร์ เตชถนอมพงศ์

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๑๐๑๐๔๑
๐๑๐๑๐๔๒
๐๑๐๑๐๔๓
๐๑๐๑๐๔๔
๐๑๐๑๐๔๔
๐๑๐๑๐๔๖
๐๑๐๑๐๔๗
๐๑๐๑๐๔๘
๐๑๐๑๐๔๙
๐๑๐๑๐๖๐
๐๑๐๑๐๒๑
๐๑๐๑๐๖๒
๐๑๐๑๐๖๓
๐๑๐๑๐๖๔
๐๑๐๑๐๒๔
๐๑๐๑๐๒๒
๐๑๐๑๐๖๗
๐๑๐๑๐๒๘
๐๑๐๑๐๖๙
๐๑๐๑๐๗๐
๐๑๐๑๐๗๑
๐๑๐๑๐๗๒
๐๑๐๑๐๗๓
๐๑๐๑๐๗๔
๐๑๐๑๐๗๔
๐๑๐๑๐๗๖
๐๑๐๑๐๗๗
0๑ 0๑ 06ใ1๘
๐๑๐๑๐๗๙
0๑0๑0๘0

ซื่อ - นามสกุล
นายอดิพงศ์ สงนุ้ย
นางสาวอรอนงค์ อินเหล่าใหญ่
นางสาวเจนศุภา กลั่นภูมีศรี
นายอรรถพร ฃีรีเรือง
นางสาวธารานี ธรรมพรต
นางสาวสุวรรณา ศิลากุล
นางสาวนันทิ'นภัส สุขมา
นางสาว1ชันเดีย ชันธสอน
นางสาวกัญฤทัย รอดจัน
นางสาวภัสสรศิริ ปฏิพัทธวินิจ
นางสาวศศิวิมล วีระสัมฤทธิ้
นางสาวณัฐพร ศรีประวัติ
นางสาวสุภาวดี จงมอบกลาง
นายเทียนชัย จากน่าน
นางสาวอรนุช คงยิ่ง
นายสิริวิชช์ จางเจริญรัชว์
นางสาวบุซจิรา มะลิวรรณ
นางสาวสุชาดา พรหมทอง
นางสาวพัลภา รุ่งเรือง
นางสาวศศิวิมล วังทวีณรงค์
นางสาวณปภัซ ศรีโอฬารกุล
นางสาววริษรา สอนหว่าง
นางสาวนิธิดา เพชรวงศ์
นางสาววราภรณ์ มาสอน
นางสาวจรรยารัตน์ มาแสง
นางสาวฐิติซญา ชำทับทิม
นางสาวสุปราณี อึ้งเกลี้ยง
นาย1ชัซซัย น่วมทนงศ์
นายวรุจน์ วงษ์ศุทธิภากร
นายณัฐวุฒิ มุ้งทอง

เอกสารแนบ ๑๙

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
ซื่อ - นามสกุล
สอบ
0๑0๑0£รึ่๑ นางสาวกันฐาพรษ์ ดาวกลาง
๐๑๐๑๐๘๒ นางสาวธนัญชนก พันธ์พืช
o ๑o ๑0£9๓ นางสาวกาญจนา ทองแท้
0๑0๑OC9(SL นายทศพล โกนตะสิงห์
o ๑o ๑ 0£9(i^ นายเดชฤทธี้ แก้วประดับ
๐๑๐๑๐๘๖ นางสาวธนภรณี ชุมบุ้ย
๐๑๐๑๐๘๗ นายปฐมพงศ์ สุขอุบล
0๑0๑0^9^9 นางสาวธัญญรัตน์ พรหมจันทร์
o ๑o ๑ 0£9G^ ส.ต.อ.ภาณุรักษ์ โชว์สูงเนิน
๐๑๐๑๐๙๐ นางสาวธนภรณ์ กองแก้ว
๐๑๐๑๐๙๑ นางสาวกมลวรรณ ทวิชศริ
๐๑๐๑๐๙๒ นายเอกพล ห่วงทรัพย์
๐๑๐๑๐๙๓ สิบตำรวจเอกณัฐพนธ์ กุลเทื่เอง
๐๑๐๑๐๙๔ นางสาวละอองดาว สังข์วาลย์
0๑0๑0^(1^ นางสาวธัญญาเรศ ชื่นเจริญ
๐๑๐๑๐๙๖ ว1าที่ร้อยตริหญิงสุกานดา มุณีเพขร์รัตน์
๐๑๐๑๐๙๗ นางสาวพืชซาภา ศรีสท้าน
0๑0๑OG^£9 นางสาวสุนทรี เครือเป็ง
0๑0๑06^6^ นางสาวพชรพรรณ ธุรานุช
0๑0๑๑00 นางสาวธัญณัฐ โสภิญนิวัติวงศ์
0๑0๑๑0๑ นางสาวสีราภรณี โอภาโส
๐๑๐๑๑๐๒ นางสาวกัณฑิรา ตริรัตน์
0๑0๑๑0๓ นางสาวภัคมณฑน์ มีแสง
0๑0๑๑0(5^ นางสาวเบญจมาภรณ์ จอมโคกสูง
0๑0๑๑0(1^ นางสาวณัฐฐินันท์ มามี
0๑0๑๑o oD นางสาว1ชยาภรณ์ แก้วประสงค์
๐๑๐๑๑๐๗ นางสาวยุพาวรรณ ทองทศ
0๑0๑๑0£9 นางสาวอรุณรัตน์ จันทะรัง
0๑0๑๑ ogk! นางสาวภคพร เดชอรุณ
0๑0๑๑๑0 นางสาวจุฑามาศ ไก่แก้ว

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

o ๑ o ๑ ๑ ๑ นายสหนนท์ สีห านนท์
(ร ิ)

o ๑ o ร) (ริ)๑ 1ร นางจิฬ าภรณี ทิพ ย์ป ระวงค์
0(5)0๑๑ร)๓ นางสาวอัญ ชลีก ร คำหล้า
o (ริ)o (ริ)(ริ)(ริ)(ริ^ นายวีร ภัท ร พุ่ม งาม
0 ๑ 0 ๑ ๑ ๑ (ร^

นางสาวมณีร ัต น์ ม่ว งเถื่อ น

o (ริ)o (ริ)(ริ)(ริ) qD นายปรพล รุ่งพิน ิจธรรม
O (ริ)o (ริ)(ริ)(ริ)gt! นางสาวกมลเนตร ซวรุ่ง
0 ๑ 0 ๑ ๑ ๑ £9 นางสาวเจนจิร า บุญ ฤทธิ้
o (ริ)o (ริ)(ริ)(ริ)

นายจิร มิต ร ศรีศ ัก ดาพล

o ๑ 0 ๑ ๑ Iso นางสาวประกายทิพ ย์ วัง ตระกูล
o (ริ)o (ริ)(ริ)เ£)(ริ) นายวสวัต ตี้ คำลา
o (ริ)o (ริ)(ริ)เรเร นายรัฐ นัน ท์ ต่อ ปีญ ญา
o (ริ)o (ริ)(ริ)เร(โก นางสาววนิศ รา กิจ จริต
o (ริ)0 ๑ ๑ เร

(s L

นางสาววิภ าดา เจ๊ะ สาร

o (ริ)o (ริ)(ริ)Is (ร^ นายนัน ทวิซ ยะวิเชีย ร
o (ริ)o (ริ)(ริ)Is a} นางสาวซุต ิก าญจณ์ เดือ นเพ็ญ
๐ ๑ ๐ ๑ ๑ เอ๗ นายนราธิป แสงน้อย
o (ริ)o (ริ)(ริ)1ร£รึ๋ นายสัพ หณัฐ จุล วุฒ ิพ งศ์
o ๑ 0 ๑ ๑ Isc^ นางสาวจิร าภรณี หงส์จุมพล
o (ริ)o (ริ)(ริ)๓0 นางสาวฟาราตีก ะห์ ลอแม
o (ริ)o (ริ)(ริ)คา (ริ) นายพู่ก ัน โด่งดัง
๐๑๐๑๑๓๒ นางสาวกัน ตนา เกื้อ ชาติ
0๑ 0๑ ๑ ๓ ๓ นางสาวชนิก า คงพระบาท
0 ๑ 0 ๑ ๑ ๓ (ริ^ นางสาวสิร ิภ ัท ร กันสิริ
0 ๑ 0 ๑ ๑ ๓ (ร^

นายกุล ดิษ ฐ์ ธนพลอนัน ต์

0๑0๑๑๓ 01)
๐๑๐๑๑๓๗

นางสาวสกุณ ตหลา วงษ์ล ะคร
นางสาวพรปวีณ ี เทนอิสสระ

0 ๑ 0 ๑ ๑ ๓ £9

นางสาวชนากานต์ โพธิด ะนุช

o ๑ 0 ๑ ๑ ๓ G^!

นางสาวภมร ภุม มะดิล ก

0๑ 0๑ ๑6^0

นางสาวกาญจนา กุน ศรี

เอกสารแนบ ๒๐

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
o ๑ 0 (9 ) (ริ)(ริ^(ริ)

ซื่อ - นามสกุล

นางสาวเบญจรัตน์ มา
o ๑ o ๑ ๑ (s^k) นางสาวณ'ซขา ทุ่งหว้า
0 ๑ 0 ๑ ๑ (ริ^๓ นางสาวกันติซา บุณสุฃกาญจน์
o ๑0(5)(5) (ริ^(ร1 นางสาวอธิศรี ผาปาน
o (ริ)o (ริ)(ริ)เร^(ร^ นายกฤษณะ ยอดแตง
0 ๑ 0 ( 5 ) ๑ (ร!a!) นางสาวศุภวรรณ ปวนแก้ว
o ( ) ( ) ( ) (ริ^6ใ1 นางสาวกิตติยา หมานหมาด
0 ๑ 0 ๑ ๑ (ริน๘
ิ่ นางสาวพลอยพวง ไร่ดี
( ) (ริ) (ริ)(ริ^6^ นายพงศกร นิ่มกาญจนา
๑ ๑ ๑ (s^o นายวิสุทธิ้ ปันดี
0 ๑ 0 ๑ ๑ ( 1 ^ ๑ นางสาววรีศรา นวลกา
o (ร) o (ร) (ริ)(£! นางนุสรา อรจุล
0 ๑ 0 ๑ ๑ (เ^๓ นางสาวปรารถนา พลโดด
0 ๑ 0 ๑ ๑ (รภัร^ นางสาวเกศกมล นิลมานนท์
0 ๑ 0 ๑ ๑ (^(รั๊^ นางสาวนิศา,ชล ทองเมือง
o (ร)0(9)(ร)(^<0 นางสาวกาญจนา ตันทกานนท์
๐ ๑ ๐ ๑ ๑ (ร;๗ นางสาววรวสุ นาคถนอม
o (ร) o (ร) (ริ) ๘ นายวีรภัทร อุตส่าห์
0๑0๑๑(ร^ นายเทพวนา กล้าณรงค์
0 ๑ 0 ๑ (ริ)qDO นายปริวัตร์ จินากุล
(ร)0(5)(ร) qD(5) นางสาวประนิดา พลตื้อ
๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๖ ๒ นางสาววซิราภรณี สินณรงค์
0 ( 5 )0 (ร)(ร) oDถา นางสาวกซกร โสภาสพ
o (ริ)o (ร) (ริ)qD(ริ^ นางสาวอติกานต์ ประดดับทอง
o (ร) o (ร) (ร) <D(i^ นางสาวอรอนงค์ ครองยุทธ
(ริ)o (ร)(ร) <D นางสาวญาณี มัซฉิมวงษ์
๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๖ ๗ นายสูไอมื ยูโซะ
0 ๑ 0 ๑ ๑ 0 1 )๘ นางสาวจินดารัตน์ ทองลอง
(ริ)OS) (ริ)aDG^J นางสาวณัฐภรณ์ ฤทธิ้เจริญ
๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๗ ๐ นายนพรัตน์ แก้วมณี
90 9 9

0 90
0

0

0

0

0

<0

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

นายธีรเดช พุ่มแก้ว
o (ร) o (ร) (ร)Gills นางสาวตระการตา เพชรรัตน์
๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๗ ๓ นางสาวปาริชาติ คิริเมือง
0 ๑ 0 ๑ ๑ 6 1 /๑ ! นายซนาธิป บุญรินทร์
0 (ริ) o (ร) (ริ)61เ (เ^ นางสาวดาราวรรณ สินสมบุญ
๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๗ ๖ นางสาวณ้ฐิกา นามธรรม
๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๗ ๗ นางสาวสุนีซา จำปากลาย
๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๗ ๘ นางสาวปวีณา ศรีจันทร์
๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๗ ๙ นางสาวรสิกา ศิริชื่นวิจิตร
o o (ร) ๘ 0 นายวรุท ตันติอมรพงษ์
0(5)0(ริ)(ริ)๘ (ริ) นายณีฐซนน อ้อยเทียน
o (ริ) o (ริ) (ริ) ๘ เ£) นางสาวณัฐภัสอร เกียรติบุตร
0 ๑ 0 ๑ ๑ ๘ ๓ นายเศรฐ'รัตน์ แก่ประโคน
0 ๑ 0 ๑ ๑ ๘ (ริ! นางสาวสุดารัตน์ บริรักษ์
o ๑ 0 ๑ ๑ ๘ (ร1 นายพิชัย พันธ์ใจธรรม
0๑0๑๑๘ Q
ว นางสาวคิริสิน สันชุนทด
๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๘ ๗ นายพศวีร์ เสียงเย็น
0 ๑ 0 ๑ ๑ ๘ ๘ นางสาวสุนทรีย์ ศรีวงศ์ชัย
นางสาววรรณพร สมโสภาพ
0๑0๑๑๘
0 ๑ 0 ๑ ๑ 0 ^ 0 นางสาวปภัสสร คชซา
0 (ริ)0 (ริ)(ริ) (ริ) นายกฤตพัฒน์ ธิติธัมวินัย
๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๙ ๒ นางสาวธารีรัตน์ อุ่นเสนา
0 ๑ 0 ๑ ๑ 6 ^ ๓ นางสาววรัลซญาน์ เสรีพิรวงศ์
0 ๑ 0 (ริ)(ริ)ot.(รึ!. นางสาววิจิตรา ภูมิประโคน
o ๑ 0 ๑ ๑ (si นายไพรฑูลย์ บุญชู
o (ริ) o (ริ) (ริ)6ว1(ร)

(ร )ิ

(ร )ิ

zpp <ะ|บ'

เอกสารแนบ ๒๑

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๐๐๑
๐๒๐๐๐๐๒
๐๒๐๐๐๐๓
๐๒๐๐๐๐๔
๐๒๐๐๐๐๔
๐๒๐๐๐๐๖
๐๒๐๐๐๐๗
๐๒๐๐๐๐๘
๐๒๐๐๐๐๙
๐๒๐๐๐๑๐
๐๒๐๐๐๑๑
๐๒๐๐๐๑๒
๐๒๐๐๐๑๓
๐๒๐๐๐๑๔
๐๒๐๐๐๑๔
๐๒๐๐๐๑๖
๐๒๐๐๐๑๗
๐๒๐๐๐๑๘
๐๒๐๐๐๑๙
๐๒๐๐๐๒๐
๐๒๐๐๐๒๑
๐๒๐๐๐๒๒
๐๒๐๐๐๒๓
๐๒๐๐๐๒๔
๐๒๐๐๐๒๔
๐๒๐๐๐๒๖
๐๒๐๐๐๒๗
๐๒๐๐๐๒๘
๐๒๐๐๐๒๙
๐๒๐๐๐๓๐

ซื่อ - นามสกุล
นายอภิกุล หลักมั่น
นายอดิศัก้ดี้ ไชยรัตน์
นายผดุงเกียรติ โนจิตร
นายพีร์ รัตนประทีป
นายจตุพล บุญเลิศ
นายรัชตะ มารัตน์
นายสุวิชา หาญปราบ
นายณัฐพล จิตใหญ่
นายวัฒนชัย มีคำ
นายไทธวัซ สุพพัตกุล
ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ นีระพันธ์
นายสุทธินันท์ แซ่โก
นายชิษณุพงศ์ คงแดง
นายพิตรพิบูล ชาวซัง
นายวิศรุต ศรีสุวรรณ
นายธนกร ศรีสวัสดี้
นายภูวนัฐ มัคสิงห์
นายอนุวัฒน์ สุวรรณ
ว่าที่ ร.ต.ภูวดลย์ อินทร
นายซลิต เจริญศิลป้
นายวิจักฃณ์ เสาวคนธ์
นายกิตตินันท์ สุขเกษม
นายณภัทร เรืองโรจน์
นายสหชาติ วารีสอาด
นายวิพุธ สุปการ
นายสหกรณ์ ขุนกัน
นายอลงกรณ์ อนันตมาศ
นายพงศธร สุทธิแป้น
นายนวพล วงศ์รอบ
นายเศรษฐกาญจน์ อินดี

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๐๓๑
๐๒๐๐๐๓๒
๐๒๐๐๐๓๓
๐๒๐๐๐๓๔
๐๒๐๐๐๓๔
๐๒๐๐๐๓๖
๐๒๐๐๐๓๗
๐๒๐๐๐๓๘
๐๒๐๐๐๓๙
๐๒๐๐๐๔๐
๐๒๐๐๐๔๑
๐๒๐๐๐๔๒
๐๒๐๐๐๔๓
๐๒๐๐๐๔๔
๐๒๐๐๐๔๔
๐๒๐๐๐๔๖
๐๒๐๐๐๔๗
๐๒๐๐๐๔๘
๐๒๐๐๐๔๙
๐๒๐๐๐๔๐
๐๒๐๐๐๔๑
๐๒๐๐๐๔๒
๐๒๐๐๐๔๓
๐๒๐๐๐๔๔
๐๒๐๐๐๔๔
๐๒๐๐๐๔๖
๐๒๐๐๐๔๗
๐๒๐๐๐๔๘
๐๒๐๐๐๔๙
๐๒๐๐๐๖๐

ซื่อ - นามสกุล
นายอภิธัช โคเลิศ
นายภูมิระะพี คงยิ่งเรืองสิน
นายประทีป พูลสวัสดิ้
นายธรรมนูญ ทองคำ
นายภาณุเดช จิตอุ'ฬาร์
นายวิทยา สงแป้น
นายเชิดศักดี้ แก้วสำอาง
นายฟาริท แวสาและ
นายกล'วัชร ทองนาคพันธ์
นายสิทธิชัย ชลนัย
นายยศพล ยิ่งยวด
นายสันติ คงจันทึก
นายณัฐพัชร หลาวทอง
นายณัฐปกรณ์ พร้อมพุทธางกูร
นายมานพ เสกเหมาะ
นายภัทรพงศ์ สังข์เจริญ
นายพัฐพล บุญกลั่นสอน
นายประสิทธี้ นิลสังข์
นายจิรายุ อุทยาน
นายนันทวัฒน์ ใจยาบุตร
นายธนัท พิบูลย์
นายปิยภัทร เวชการ
นายขวัญชัย ประภาสัจจะเวทย์
นายชัชรินทธ์ หลีเจริญ
นายพิรพล พลอยบ้านแพ้ว
นายมังกร เจนชัย
นายสุริยาวุธ พงษ์ทัย
นายพศธร ณวัตน์พล
นายณัฐนนท์ ขุนราม
นายวิซญ์------------พล พงษ์แขก

เอกสารแนบ ๒๒

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐0๐๖๑
๐๒๐๐๐๖๒
๐๒๐๐๐๖๓
๐๒๐๐๐๖๔
๐๒๐๐๐๖๔
๐๒๐๐๐๖๖
๐๒๐๐๐๖๗
๐๒๐๐๐๖๘
๐๒๐๐๐๖๙
๐๒๐๐๐๗๐
๐๒๐๐๐๗๑
๐๒๐๐๐๗๒
๐๒๐๐๐๗๓
๐๒๐๐๐๗๔
๐๒๐๐๐๗๔
๐๒๐๐๐๗๖
๐๒๐๐๐๗๗
๐๒๐๐๐๗๘
๐๒๐๐๐๗๙
๐๒๐๐๐๘๐
๐๒๐๐๐๘๑
๐๒๐๐๐๘๒
๐๒๐๐๐๘๓
๐๒๐๐๐๘๔
๐๒๐๐๐๘๔
๐๒๐๐๐๘๖
๐๒๐๐๐๘๗
๐๒๐๐๐๘๘
๐๒๐๐๐๘๙
๐๒๐๐๐๙๐

ซื่อ - นามสกุล
นายชาญณรงค์ แย้มศักดิ๙
นายพีรพล บุญจันทร์
นายพีรธร แสงทอง
นายณัฐพงษ์ วงศาสุข
นายรวิซ เมธาภรณ์
นายธนกร ชื่นสบาย
นายซยพล สมบูรณ์
นายกิติพงษ์ แก้วงาม
นายปฏิภาค พวงสวัสดี้
ว่าที่ร้อยตรีเนติธร โควรรณ
นายวรพล เพชรสี่หมื่น
นายจักรพันธ์ คล้ายแจ้ง
นายวัชสัณห์ อินทร์แก้ว
นายอัศนัย รัตนบุรี
นายวัชรพล ว่องมหาชัยกุล
นายศรุต สิงห์รอ
นายยุทธการ ชื่นกลิ่น
นายสุเมธ พิมพ์พงษ์
นายคิวเวท พลานนท์
นายณัฐพล พระเวก
นายวริทธิพล เวชภักดึ๋
นายอรรถกร หมินหมัน
ว่าที่ ร.ต.ปฏิภาณ พิธีรัตนานนท์
นายสุทาวัซร บัวบุศย์
นายวุฒิพงศ์ แก้วมาก
นายนิกร ปากหวาน
นายศรวัส วิเศษสินธ์
นายบิ)ยพงศ์ แก้วแกมจันทร์
นายสิทธิชัย ทองใสพร
นายยศยง คงขวัญ

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๐๙๑
๐๒๐๐๐๙๒
๐๒๐๐๐๙๓
๐๒๐๐๐๙๔
๐๒๐๐๐๙๔
๐๒๐๐๐๙๖
๐๒๐๐๐๙๗
๐๒๐๐๐๙๘
๐๒๐๐๐๙๙
๐๒๐๐๑๐๐
๐๒๐๐๑๐๑
๐๒๐๐๑๐๒
๐๒๐๐๑๐๓
๐๒๐๐๑๐๔
๐๒๐๐๑๐๔
๐๒๐๐๑๐๖
๐๒๐๐๑๐๗
๐๒๐๐๑๐๘
๐๒๐๐๑๐๙
๐๒๐๐๑๑๐
๐๒๐๐๑๑๑
๐๒๐๐๑๑๒
๐๒๐๐๑๑๓
๐๒๐๐๑๑๔
๐๒๐๐๑๑๔
๐๒๐๐๑๑๖
๐๒๐๐๑๑๗
๐๒๐๐๑๑๘
๐๒๐๐๑๑๙
๐๒๐๐๑๒๐

ซื่อ - นามสกุล
นายวรพล เฃมวงศ์
นายพิชญ์ภัคดรณ์ ศรีโพนทอง
นายสมชาย สัตยวัน
นายชวลิต โชติมณีรัตน์
นายณัฐพล บิญญาใหญ่
นายศิลาวัฒน์ ศรีพลอย
นายธนภัทร รอดชีวัน
นายอมฤทธี้ หลเมฆ
นายปริญญา สาคร
นายวรรธกร คงเพ็ซร์
นายวรากร ประคำทอง
นายธนพล จอมคำ
นายอรรถพล เครือสินธุ
นายเอกชยรัฐ ทองสาย
นายกิตติคักด มีคิลป
นายปราโมทย์ สุขชิต
นายเบญจพล บุญโท
นายพงศธร พานชัน
นายวรเมธ เมฆสุวรรณ
นายธีเรนทร์ วราภรณ์
นายอนุสรณ์ ไวยสิทธี้
นายจิรวัฒน์ หงสกุล
นายพงศกร อาษาราษฎร์
นายวิซญะ ฤทธิ'โชค
นายเจษฎาวุธ ชนะพันธ์
นายณัฐพล วงษ์จันทนา
ว่าที่ ร.ต.ธนาพล สหวรธรรม
นายไตรภพ เรือนฟ้างาม
นายจักรัตน์ ไชยวงศ์ผาบ
นายเนติสิทธี้ ศรีบูจันดี

เอกสารแนบ ๒๓

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๑๒๑
๐๒๐๐๑๒๒
๐๒๐๐๑๒๓
๐๒๐๐๑๒๔
๐๒๐๐๑๒๕
๐๒๐๐๑๒๖
๐๒๐๐๑๒๗
๐๒๐๐๑๒๘
๐๒๐๐๑๒๙
๐๒๐๐๑๓๐
๐๒๐๐๑๓๑
๐๒๐๐๑๓๒
๐๒๐๐๑๓๓
๐๒๐๐๑๓๔
๐๒๐๐๑๓๕
๐๒๐๐๑๓๖
๐๒๐๐๑๓๗
๐๒๐๐๑๓๘
๐๒๐๐๑๓๙
๐๒๐๐๑๔๐
๐๒๐๐๑๔๑
๐๒๐๐๑๔๒
๐๒๐๐๑๔๓
๐๒๐๐๑๔๔
๐๒๐๐๑๔๕
๐๒๐๐๑๔๖
๐๒๐๐๑๔๗
๐๒๐๐๑๔
๐๒๐๐๑๔๙
๐๒๐๐๑๕๐

ซื่อ - นามสกุล
นายพิพัฒนพงษ์ สงเอียด
นายสิทธิศักส์ อนันทสุฃ
นายศิรวิทย์ อุคติ
สิบตำรวจโทธนัดพงษ์ มาไกล
นายไตรรัตน์ ใต้ตา
นายทัซซ จั่นประดับ
นายกตตน์ แก่นอินทร์
นายสุรศรี วงษ์วาท
นายกฤศ รัตนมณี
นายแสนพล อินทมล
นายภูริซ ล่องสมุทร
นายขัยวุฒิ สุภาดาว
นายศรวัส แพน้อย
นายศุภกฤษ์ อินทะดก
นายอนุชิต วาดโคกสูง
นายซนาธิป ศิริรักษ์
นายสมพร พัสสร
นายณัฐดนัย สกูลหรัง
นายทักษ์ดนัย แสงเลิศ
นายซินเฃตต์ ศิริเพิ่มพูล
นายณัฐดนัย มีมุข
นายวรากร นิยม
นายวุฒิพงษ์ เนตรภักดี
นายยุทธพล ฉิมไทย
นายศราวุธ บัวเผื่อน
นายจิรานุวัฒน์ จันทา
นายนโม บุญปราบ
นายอาทิตย์ เพ็ซรประยูร
นายวรพัทธ์ ธาระปรีชากุล
นายวีรวัฒน์ อ่อนดำ

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๑๕๑
๐๒๐๐๑๕๒
๐๒๐๐๑๕๓
๐๒๐๐๑๕๔
๐๒๐๐๑๕๕
๐๒๐๐๑๕๖
๐๒๐๐๑๕๗
๐๒๐๐๑๕๘
๐๒๐๐๑๕๙
๐๒๐๐๑๖๐
๐๒๐๐๑๖๑
๐๒๐๐๑๖๒
๐๒๐๐๑๖๓
๐๒๐๐๑๖๔
๐๒๐๐๑๖๕
๐๒๐๐๑๖๖
๐๒๐๐๑๖๗
๐๒๐๐๑๖๘
๐๒๐๐๑๖๙
๐๒๐๐๑๗๐
๐๒๐๐๑๗๑
๐๒๐๐๑๗๒
๐๒๐๐๑๗๓
๐๒๐๐๑๗๔
๐๒๐๐๑๗๕
๐๒๐๐๑๗๖
๐๒๐๐๑๗๗
๐๒๐๐๑๗๘
๐๒๐๐๑๗๙
๐๒๐๐๑๘๐

ซื่อ - นามสกุล
นายอิทธิกุล บุญทา
นายปพน บำรุงตา
นายจักรภัทร ฤทธี้สมัคร
นายจิรพัฒน์ ศรีวิเศษ
นายสุวพิชญ์ ขันเงิน
นายอัครเดช สุขสมบูรณ์
นายณฐพล วิชิตแย้ม
นายพริษฐ์ ช้างปาตี
นายวิทวัส วรรณารักษ์
นายบริบูรณ์คักดี้ รัตนจันทร์
นายมารุต พันธ์บัว
นายนัฐภูมิ สิงห์เส็ง
นายเกียรติพงศ์ เพ็ซรแก้ว
นายโสภณวิซญ์ ทองสีคลี่
นายพงศ์ธร อิ่มเอิบ
นายกิติ'วุฒิ ไผ,พุทธ
นายศิระ รักพินิจ
นายพิรพล มณีโชติ
นายศุภวิซญ์ วิ,ทิต'วุฒินันท์
นายขวินทร์วิทย์ เล้งนนท์
นายวซิรพล การะเกต
นายตรัส'วัต เขม้นตี
นายโสภณวิขญ์ อรทัย
นายธีรนันทน์ บรรลุสันต
นายคัมภีร์ พลการ
นายภูวนัย หนูเอียด
นายณฐกร อินเมือง
นายอธิ'วัฒน์ ศุภบวรรัตน์
นายเสฎฐวุฒิ เพริศวงศ์
ว่าที่,ร้อยตรีมนต์สิทธี้ บัวทอง

เอกสารแนบ ๒๔

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๑๘๑
๐๒๐๐๑๘๒
๐๒๐๐๑๘๓
๐๒๐๐๑๘๔
๐๒๐๐๑๘๔
๐๒๐๐๑๘๖
๐๒๐๐๑๘๗
o เ£)o o (5)
๐๒๐๐๑๘๙
๐๒๐๐๑๙๐
๐๒๐๐๑๙๑
๐๒๐๐๑๙๒
๐๒๐๐๑๙๓
๐๒๐๐๑๙๔
๐๒๐๐๑๙๔
๐๒๐๐๑๙๖
๐๒๐๐๑๙๗
๐๒๐๐๑๙๘
๐๒๐๐๑๙๙
๐๒๐๐๒๐๐
๐๒๐๐๒๐๑
๐๒๐๐๒๐๒
๐๒๐๐๒๐๓
๐๒๐๐๒๐๔
๐๒๐๐๒๐๔
๐๒๐๐๒๐๖
๐๒๐๐๒๐๗
๐๒๐๐๒๐๘
๐๒๐๐๒๐๙
๐๒๐๐๒๑๐

ซื่อ - นามสกุล
นายชนะพันธุ ชนกชลธาร
จ่าอากาศเอกซยพล นุ่นทิพย์
นายรณกร แสงน้อย
นายจตุรวิทย์ ปรองดอง
นายอักษร ปานเนาว์
นายธนวัธร์ ธนชูชัยอนันต์
นายธวัช'ชัย เพ็ซรกล้า
นายฉัตรชัย บัวมินทร์
นายอนุกูล บุญมา
นายป็ยพันธ์ พินิจการ
นายธวัช,ชัย บุญชู
นายซาครีต สีลากุล
นายไพสิฐ มีพยุง
ว,าที่ร.ต.วรท รูปสมศรี
นายกฤษดา ป่นแก้ว
นายณ'ฐพล สมบูรณ์
นายกฤษฎา เค้าศรีวงษ์
นายพิสิษฐ์ เจริญรักษ์
นายณัฐดนัย สุชาติพงศ์
นายสรวิศ เสมอวงศ์
นายรัชซานนท์ อุทธา
นายนิพนธ์ บินท'จันทร์
นายคุณานนต์ อุทธา
นายนายชัยวุฒิ จั่นลา
นายภาบิน ปริสาร
นายสุรสักดิ้ สังข์โต
นายศุภสิทธึ๋ เต็งคิว
นายกฤตภาส อินตา
นายวซิรธร ศักดึ๋คุณ
นายนัฐศักดี้ ตรังวัชรกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๒๑๑
๐๒๐๐๒๑๒
๐๒๐๐๒๑๓
๐๒๐๐๒๑๔
๐๒๐๐๒๑๔
๐๒๐๐๒๑๖
๐๒๐๐๒๑๗
๐๒๐๐๒๑๘
๐๒๐๐๒๑๙
๐๒๐๐๒๒๐
๐๒๐๐๒๒๑
๐๒๐๐๒๒๒
๐๒๐๐๒๒๓
๐๒๐๐๒๒๔
๐๒๐๐๒๒๔
๐๒๐๐๒๒๖
๐๒๐๐๒๒๗
๐๒๐๐๒๒๘
๐๒๐๐๒๒๙
๐๒๐๐๒๓๐
๐๒๐๐๒๓๑
๐๒๐๐๒๓๒
๐๒๐๐๒๓๓
๐๒๐๐๒๓๔
๐๒๐๐๒๓๔
๐๒๐๐๒๓๖
๐๒๐๐๒๓๗
๐๒๐๐๒๓๘
๐๒๐๐๒๓๙
๐๒๐๐๒๔๐

ซื่อ - นามสกุล
นายศตวรรษ ผูกจิตร
นาย'วัชรพล ซมภูพันธ์
นายกฤษฎา ลำดวน
นายฐปณวัซร์ จันทโกศล
นายศรัณย์ มีภูคำ
นายพงศกร สิทธิเลาะ
นายวัซรพล ซุ่มซูจันทร์
นายอภิสิทธี้ เอี่ยมละออ
นายกิตติศักดิ้ คุมสุข
นายธนากรณ์ สุฃสวัสดี้
นายธีรภัทร แสงศรี
นายพัชระ โฆษาศรี
นายอภิชาติ จักรแม้น
นายชวิพิชญ์ ใจใหญ่
นายอรรถพล รัตนวงศ์สวัสดี้
นายรัญชน์ ไทยทองหลาง
นายกฤตภาส กล,อมดี
นายวุฒิพงษ์ ตุ้มวิจิตร
นายชัฏซณัฐ อ้อยแดง
นายศุภัทรพงษ์ รัตนวิชัย
นายธนพนธ์ ขาวทอง
นายกิตติพิชญ์ กันทะมี
นายพงศ์ศักดิ๙ แสงอำมร
นายรามัญ แวดามะ
นายสรวิศ โสกรรณิตย์
นายกิตติสักดี้ เผือกผู้
นายธีรกานต์ ไฝ่นุ้ย
นายนพัฐกรณ์ ทรัพย์มามูล
นายสรวุฒิ แก่นทองแดง
นายประสพโชค เทศหริ่ง

/r=

เอกสารแนบ ๒๕

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๒๔๑
๐๒๐๐๒๔๒
๐๒๐๐๒๔๓
๐๒๐๐๒๔๔
๐๒๐๐๒๔๔
๐๒๐๐๒๔๖
๐๒๐๐๒๔๗
๐๒๐๐๒๔๘
๐๒๐๐๒๔๙
๐๒๐๐๒๔๐
๐๒๐๐๒๔๑
๐๒๐๐๒๔๒
๐๒๐๐๒๔๓
๐๒๐๐๒๔๔
๐๒๐๐๒๔๔
๐๒๐๐๒๔๖
๐๒๐๐๒๔๗
๐๒๐๐๒๔๘
๐๒๐๐๒๔๙
๐๒๐๐๒๖๐
๐๒๐๐๒๖๑
๐๒๐๐๒๖๒
๐๒๐๐๒๖๓
๐๒๐๐๒๖๔
๐๒๐๐๒๖๔
๐๒๐๐๒๖๖
๐๒๐๐๒๖๗
๐๒๐๐๒๖๘
๐๒๐๐๒๖๙
๐๒๐๐๒๗๐

ซื่อ - นามสกุล
นายณัฐวุฒิวัฒน์ สุวรรณโอภาส
นายมนตรี ดวงทิพย์
นายพรประสิทธิ้ นิมนต์
นายณัฏฐ์ซยุต นุ้ยสวี
นายนครินทร์ ศรีกสิกิจ
นายสุซน สุวรรณปิกษิณ
นายสราวุฒิ วังตระกูล
นายยุทธนา วังตระกูล
นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
นายธนัซ ศรียะพันธุ
นายบัณฑิต หลังยาหน่าย
นายสินขัย ตันติวิซญ์โกศล
นายจิตติทัน ซีลั่น
นายอนิรุจน์ ยิ่งผล
นายเสกสรร รอดบุญมี
นายเจนณรงค์ สุวรรณภา
นายอนุชา สุฃศัย
นายคุณานนต์ ศรีปาน
นายภาณุพันธ์ สิงหทา
นายพิสุทธี้ กระจ่างจิตกุล
นายพีระนันท์ เรียนมาแทน
นายขัยภัทร แจ้งจุล
นายอัจฉริยะทรัพย์ พงษ์พิมาย
นายพงษ์อนันต์ จันทร์ส่อง
นายธนเดช เข็มเพชร
นายสรศักดิ๙ ลอยเมฆ
ว่าที่ร.ต.ธีรภัทร์ ศรีอวยพร
นายภัทรวัต โต๊ะเอียด
นายตุลพงษ์ บุญคง
นายรัฐภูมิ กาญจนภูมิ

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๒๗๑
๐๒๐๐๒๗๒
๐๒๐๐๒๗๓
๐๒๐๐๒๗๔
๐๒๐๐๒๗๔
๐๒๐๐๒๗๖
๐๒๐๐๒๗๗
๐๒๐๐๒๗๘
๐๒๐๐๒๗๙
๐๒๐๐๒๘๐
๐๒๐๐๒๘๑
๐๒๐๐๒๘๒
๐๒๐๐๒๘๓
๐๒๐๐๒๘๔
๐๒๐๐๒๘๔
๐๒๐๐๒๘๖
๐๒๐๐๒๘๗
๐๒๐๐๒๘๘
๐๒๐๐๒๘๙
๐๒๐๐๒๙๐
๐๒๐๐๒๙๑
๐๒๐๐๒๙๒
๐๒๐๐๒๙๓
๐๒๐๐๒๙๔
๐๒๐๐๒๙๔
๐๒๐๐๒๙๖
๐๒๐๐๒๙๗
๐๒๐๐๒๙๘
๐๒๐๐๒๙๙
๐๒๐๐๓๐๐

ชื่อ - นามสกุล
นายอาทิซา วิเศษศรี
นายฐิติพงษ์ หลาบวงศ์
นายอิทธิธร รัตนะ
นายเมธา พลอยปาริซาต
นายวรุตม์ ตาปีน
นายนิธิพล วิไลรัตน์
นายกฤษฎา ศรีพรหม
นายกฤษ สมหนองบัว
นายธนวิทย์ ณ ภากูล
นายเจมยศ ลังสุข
นายณัฐพล เพชรเรือนทอง
นายฐิติพงศ์ ศรีพรม
นายอธิพัซร์ สุโซควีระวงศ์
นายศรัณยกุล สิงหกลางพล
นายจิระเมท จันทร์ทอง
ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ติกานต์ ราซนิยม
นายธนพล บัวบุญ
นายเกียรติศักดี้ เมฆส่วน
นายสุรักษ์ เกตุวงศ์
นายบูคอ,รี อาลี
นายสรายุธ นิยมเดซา
นายซนะซล ปียะ'โสภาสกุล
นายสิทธิศักดี้ แก้วธรรมานุกูล
นายศุภศร ซะพินิจ
นายวันจักรกรี รัตนอุบล
นายธวัซซัย เฉลิมเกียรติ
นายธศพร ศรีเทศ
นายฉัตรขัย อำมุกคะ
นายพซร เพียรคงซล
นายสรณ์สิรี ขัยขจรฤทธี้

เอกสารแนบ ๒๖

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๓๐๑
๐๒๐๐๓๐๒
๐๒๐๐๓๐๓
๐๒๐๐๓๐๔
๐๒๐๐๓๐๔
๐๒๐๐๓๐๖
๐๒๐๐๓๐๗
๐๒๐๐๓๐๘
๐๒๐๐๓๐๙
๐๒๐๐๓๑๐
๐๒๐๐๓๑๑
๐๒๐๐๓๑๒
๐๒๐๐๓๑๓
๐๒๐๐๓๑๔
๐๒๐๐๓๑๔
๐๒๐๐๓๑๖
๐๒๐๐๓๑๗
๐๒๐๐๓๑๘
๐๒๐๐๓๑๙
๐๒๐๐๓๒๐
๐๒๐๐๓๒๑
๐๒๐๐๓๒๒
๐๒๐๐๓๒๓
๐๒๐๐๓๒๔
๐๒๐๐๓๒๔
๐๒๐๐๓๒๖
๐๒๐๐๓๒๗
๐๒๐๐๓๒๘
๐๒๐๐๓๒๙
๐๒๐๐๓๓๐

ชื่อ - นามสกุล
นายณัฐกฤต ชัยวิชิต
นายพงศ์ธร จงรัตน์กลาง
นายวาลิฎ บาเกาะ
นายพันธุธัช สิทธิโรจน์
นายอธิราช โยธินสกุลธรรม
นายอานันท์ จำลองกุล
นายอมรเทพ สุขพัฒนา
นายธิติภูมิ สุวรรณโยธี
นายนัฐนนท์ รัตนพันธุ
นายวัลลภ ลาวิน
นายจิรายุ สาวิซซโก
นายจิตติพัฒน์ ตรังตรีชาติ
นายณัฐวุฒิ โสรเนตร
นายจักรินทร์ เหล็งหนูดำ
นายนพชัย ไหมสีทอง
นายธวัช1ชัย พงศ์เพชร
ว่าที่ ร้อยตรีอนณ ราชรองเมือง
นายศตวรรษ สามารถ
นายวศิน ทรัพย์ปริญญาพร
นายเอกราช บเญญาวสิน
นายอมฤต ประทุม
นายภูมิพัฒน์ เจริญสุข
นายตุลธร เกษรินทร์
นายคณุตม์ วันชัย
นายนวัฒน์ แจ่มเพ็ซรรตัน์
นายสันต์ ศรีสนธิ,
นายณฐสกร ม่วงศรี
นายอริยวัฒน์ เนตรอันพร
นายวราดล ทุนอินทร์
นายพงศธร พรหมพัฒน์

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๓๓๑
๐๒๐๐๓๓๒
๐๒๐๐๓๓๓
๐๒๐๐๓๓๔
๐๒๐๐๓๓๔
๐๒๐๐๓๓๖
๐๒๐๐๓๓๗
๐๒๐๐๓๓๘
๐๒๐๐๓๓๙
๐๒๐๐๓๔๐
๐๒๐๐๓๔๑
๐๒๐๐๓๔๒
๐๒๐๐๓๔๓
๐๒๐๐๓๔๔
๐๒๐๐๓๔๔
๐๒๐๐๓๔๖
๐๒๐๐๓๔๗
๐๒๐๐๓๔๘
๐๒๐๐๓๔๙
๐๒๐๐๓๔๐
๐๒๐๐๓๔๑
๐๒๐๐๓๔๒
๐๒๐๐๓๔๓
๐๒๐๐๓๔๔
๐๒๐๐๓๔๔
๐๒๐๐๓๔๖
๐๒๐๐๓๔๗
๐๒๐๐๓๔๘
๐๒๐๐๓๔๙
๐๒๐๐๓๖๐

ชื่อ - นามสกุล
นายธนวัฌน์ ซื่อตรง
นายวัชรินทร์ ปะตังถาโต
นายปณิธาน พรหมศรี
นายศักดิ,ชัย บุญมากุล
นายซวพล สัมฤทธิ, ดี
นายพศวัต อุบลไทร
นายวิษณุกร ใจราช
นายกิตติ เจียงภูเขียว
นายภาณุพงศ์ กล่อมเกลี้ยง
นายทศวรรษ ทองสุข
นายธีรศักดิ, เพ็งประเสริฐ
นายวันปรีดา คำรพมิ่ง
นายณิฐพงษ์ เมืองมา
นายคาวี จินาวงศ์
นายพิพัฒน์ จุลตะขบ
นายวิวัฒน์ ปลั่งกลาง
นายอุทัย ดำรงเกียรติ
นายพีรพล ภู่พิพัฒน์
นายเอกราช ดิเรกกิจ
นายพละพล เจริญคงไพบูลย์
นายบุณยกรณ์ แก้วกิติพงษ์
นายพงศ์พรหม จันทร์หัวโทน
นายสิริพงศ์ ธนะเจตนารมย์
นายอรรถพล เอื้อสันเทียะ
นายวัชรินทร์ ทัศนาญซลี
นายฉัตรณรงค์ เกิดแย้ม
นายอานนท์ ค้อไผ่
นายนฤเบศน์ ญาณสิทธี้
นายพลพันธ์ สุวรรณศรี
นายชนะชาติ ช้างเผือก

เอกสารแนบ ๒๗

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๐๓๖๑ นายนัน ทชัย จัน ทร์เพ็ง

๐๒ ๐๐๓๙๑ นายนคริน บิเวร,บุตร

๐๒๐๐๓๖๒ นายภัท รสรรพ์ วีร วัฒ น์ว รากุล

๐๒๐๐๓๙๒ นายพงศกร ศรีส ุท ธิร ัก ษ์

๐๒๐๐๓๖๓ นายฐานัน ดร์ หอมจัน ทร์

๐๒๐๐๓๙๓ นายนิต ิน ัน ท์ เพชรริน ทร์

๐๒๐๐๓๖๔ นายจตุร ภัท ร รอบคอบ

๐๒๐๐๓๙๔ นายวรพงษ์ ทองตะกุก

๐๒๐๐๓๖๔ นายนฤดล รมเรือ ง

๐๒๐๐๓๙๔ นายวรพจน์ ทองตะกุก

๐๒๐๐๓๖๖ นายวิส ัย ทัศ น์ ศรีธ รรมยศ

๐๒๐๐๓๙๖ นายพิเ ศษ สมุท รเก่า

๐๒๐๐๓๖๗ นายเฉลิม พล แซ่ก๊ก

๐๒๐๐๓๙๗ นายธนพล กุม ภีร ์

๐๒๐๐๓๖๘ นายธนกฤต วังธนสุว รรณ

๐๒๐๐๓๙๘ นายเจษฎา ศรีล าสาร

๐๒๐๐๓๖๙ นายรวมยศ จัน ทร์เอีย ด

๐๒๐๐๓๙๙ นายสิท ธิช ัย หนูพรหม

๐๒๐๐๓๗๐ นายบวรรัต น์ บุญ นาค

๐๒ ๐๐๔๐๐ นายธานิน ทร์ พายสำโรง

๐๒๐๐๓๗๑ นายเอกชัย จงรัก ษ์

๐๒ ๐๐๔๐๑ นายสมโภชน์ มะลิก ุล

๐๒๐๐๓๗๒ นายวริน ทร พิร ิย าภรณ์

๐๒๐๐๔๐๒ นายกฤษณ์ สายสอน

๐๒๐๐๓๗๓ นายซาการีย า เล๊า ะล่อ

๐๒๐๐๔๐๓ นายนัน ทวัฒ น์ นาโควงศ์

๐๒๐๐๓๗๔ นายจัก รพงศ์ อิน ทร์น ้อ ย

๐๒๐๐๔๐๔ นายพงษ์ด นัย ตาระกา

๐๒๐๐๓๗๔ นายศุภ ฤกษ์ เพิ่ม ธนสาร

๐๒๐๐๔๐๔ นายภูม ิน ทร์ แก้ว กรด

๐๒๐๐๓๗๖ นายพลางกูร โจมหาญ

๐๒๐๐๔๐๖ นายภัค พงษ์ ชิต เจริญ ธรรม

๐๒๐๐๓๗๗ นายนวพล สีด าโคตร

๐๒๐๐๔๐๗ นายอรรถชัย ดิษคำ

๐๒๐๐๓๗๘ นายนนทวิท ย์ สีห ะวงษ์

๐๒๐๐๔๐๘ นายสมยศ สาริก า

๐๒๐๐๓๗๙ นายฉัต รชัย ไกรชิต

๐๒ ๐๐๔๐๙ นายจุต ิก ร เต็ม ศัก ดี้

๐๒๐๐๓๘๐ นายเจษฎา หมู่ธ ิม า

๐๒ ๐๐๔๑๐ นายปฏิเวธ เพชรปัญ ญา

๐๒๐๐๓๘๑ นายธานิน ทร์ พานคำ

o Iso o (ริ^(ริ)

๐๒๐๐๓๘๒ นายซญานนท์ เบ็ญ หีม

๐๒๐๐๔๑๒ นายพงษ์ธ ร รุ่ง เรือ งศุภ รัต น์

๐๒๐๐๓๘๓ นายเจนณรงค์ บัว เงิน

๐๒๐๐๔๑๓ นายธีร กฤติ ศิว ารัต น์

๐๒๐๐๓๘๔ ว่า ที่ ร.ต.พีร สิท ธิ้ ศรีซ มพล

๐๒๐๐๔๑๔ นายอำพล น้อ ยนิ่ม

๐๒๐๐๓๘๔ นายไกรศร เอีย ดสัง ข์

o Iso o (ริ^(ริ)

๐๒๐๐๓๘๖ นายฤทธิน ัน ท์ ดาราภัย

๐๒๐๐๔๑๖ นายภัท รพงศ์ ตั้ง สกุล เดิม

๐๒๐๐๓๘๗ นายธนชาติ หาปูท น

๐๒๐๐๔๑๗ นายตัร มีซ ีร ์ มาหะมุ

๐๒๐๐๓๘๘ นายศิร ิส รรค์ บุร ีเพีย

o ls o o (ริ)£9 นายอัค รเดช นาวารัต น์

๐๒๐๐๓๘๙ นายปัต ตะกร พันสมตน

๐๒ ๐๐๔๑๙ นายนนทกร วงศ์เทวัญ

๐๒๐๐๓๙๐ นายศุภ เดช โกมลเสน

๐๒๐๐๔๒๐ นายพิพ ัฒ น์พ งศ์ สนิทไชย

(ร ิ)

นายณัฐ กิต ติ้ รุ่งรัต น์

นายปภาวิซ ญ์ พิม พา

(s i

พ

เอกสารแนบ ๒๘

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๔๒๑
๐๒๐๐๔๒๒
๐๒๐๐๔๒๓
๐๒๐๐๔๒๔
๐๒๐๐๔๒๕
๐๒๐๐๔๒๖
๐๒๐๐๔๒๗
๐๒๐๐๔๒๘
๐๒๐๐๔๒๙
๐๒๐๐๔๓๐
๐๒๐๐๔๓๑
๐๒๐๐๔๓๒
๐๒๐๐๔๓๓
๐๒๐๐๔๓๔
๐๒๐๐๔๓๕
๐๒๐๐๔๓๖
๐๒๐๐๔๓๗
๐๒๐๐๔๓๘
๐๒๐๐๔๓๙
๐๒๐๐๔๔๐
๐๒๐๐๔๔๑
๐๒๐๐๔๔๒
๐๒๐๐๔๔๓
๐๒๐๐๔๔๔
๐๒๐๐๔๔๕
๐๒๐๐๔๔๖
๐๒๐๐๔๔๗
๐๒๐๐๔๔๘
๐๒๐๐๔๔๙
๐๒๐๐๔๕๐

ซื่อ - นามสกุล
นายณีฐชนน รัตลิ'วัลย์
นายจาตุรงค์ สำเภาเงิน
นายอนุชา มะกรูดอินทร์
นายพลปกรณ์ ศรีแก้ว
นายสิทธิชัย เนียมแตง
นายธงชัย พรหมรัตน์
นายจตุรภุซ รัตนะ
นายสาการียา หลวงกลิ่น
นายกิตตินันทิ กวางแก้ว
นายพงศ์สวัสดิ้ เจริญยิ่ง
นายวรพงษ์ บัวกิ่ง
นายวิริยะ จันทร์เผือก
นายเฉลิมพงษ์ พิลัยกุล
นายตักวา ยูโซ๊ะ
นายพศิน ลือชา
นายขวัญทิต เกตุแก้ว
นายนิติศักดี้ กิ่งบู
นายจตุรงค์ พูลเขตกิจ
นายศตพล เกตุรัตนกุล
นายพงษ์พิสุทธี้ โคกชู
นายอธิเบศร์ จีนประซา
ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ วงศาเลิศ
นายพิพัฒน์ ชุนไชยการ
นายพิชานนท์ สันเพ็ซร์
นายธรรมศักดี้ โลภาส
นายวรธรรม จ่าชัยภูมิ
นายปริญญา ฃอวรกลาง
นายณัฐวุฒิ วัซรธรรม
นายณัฐพล ปกติ
นายฮานาที! กือจิ

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๔๕๑
๐๒๐๐๔๕๒
๐๒๐๐๔๕๓
๐๒๐๐๔๕๔
๐๒๐๐๔๕๕
๐๒๐๐๔๕๖
๐๒๐๐๔๕๗
๐๒๐๐๔๕๘
๐๒๐๐๔๕๙
๐๒๐๐๔๖๐
๐๒๐๐๔๖๑
๐๒๐๐๔๖๒
๐๒๐๐๔๖๓
๐๒๐๐๔๖๔
๐๒๐๐๔๖๕
๐๒๐๐๔๖๖
๐๒๐๐๔๖๗
๐๒๐๐๔๖๘
๐๒๐๐๔๖๙
๐๒๐๐๔๗๐
๐๒๐๐๔๗๑
๐๒๐๐๔๗๒
๐๒๐๐๔๗๓
๐๒๐๐๔๗๔
๐๒๐๐๔๗๕
๐๒๐๐๔๗๖
๐๒๐๐๔๗๗
๐๒๐๐๔๗๘
๐๒๐๐๔๗๙
๐๒๐๐๔๘๐

ซื่อ - นามสกุล
นายวรภพ ทองเสเยร
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย ศักดิ๙เพชร
นายอัครินทร์ มารินทร์วิมล
นายยศพัทธ์ นิลพงษ์
นายธีรุตม์ คุณาบัณฑิตย์
ว่าที่ร.ต.ฮารุสตัม มะ
นายเบญจพล ฟองแก้ว
นายณัฐดนัย ศรีเจริฐ
ว่าที่ร้อยตรีสิรวิซญ์ สุขกิจบำรุง
นายไกรวัฒน์ มาลัย
นายปณทัซ วิชัยดิษฐ
นายเดซาวัต แสนใจ
นายธนรัตน์ ธีระวันทนีย์
นายศุภชัย เอกผล
นายจักรี เลิศกุลทิพย์
นายธรรมรัตน์ ไชยยา
นายบํฏิพล สาคร
นายฐณวัฒน์ เยื้อนหนูวงศ์
นายธนิตพงษ์ ยวงมณี
ว่าที่ร้อยตรีธนธรณี คำจันทร์
นายสายัญ เลื่อนสุวรรณี
นายพฤทธี้ แสนมั่น
นายคมกฤษณี เพชรบุรีกุล
นายสิทธา พลจันทร์
นายจิรวัฒน์ สุภาไชยกิจ
นายวีระยุทธ ตันติประภา
นายนิติรัตน์ พงศาวดาร
นายนพรุจ รสทิพย์
นายปริญญา สุภาไชยกิจ
นายพงศ์ศักดี้ สุชีพ
--------------o V

เอกสารแนบ ๒๙

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๔๘๑
๐๒๐๐๔๘๒
๐๒๐๐๔๘๓
๐๒๐๐๔๘๔
๐๒๐๐๔๘๔
๐๒๐๐๔๘๖
๐๒๐๐๔๘๗
๐๒๐๐๔๘๘
๐๒๐๐๔๘๙
๐๒๐๐๔๙๐
๐๒๐๐๔๙๑
๐๒๐๐๔๙๒
๐๒๐๐๔๙๓
๐๒๐๐๔๙๔
๐๒๐๐๔๙๔
๐๒๐๐๔๙๖
๐๒๐๐๔๙๗
๐๒๐๐๔๙๘
๐๒๐๐๔๙๙
๐๒๐๐๔๐๐
๐๒๐๐๔๐๑
๐๒๐๐๔๐๒
๐๒๐๐๔๐๓
๐๒๐๐๔๐๔
๐๒๐๐๔๐๔
๐๒๐๐๔๐๖
๐๒๐๐๔๐๗
๐๒๐๐๔๐๘
๐๒๐๐๔๐๙
๐๒๐๐๔๑๐

ซื่อ - นามสกุล
นายสิริพันธ์ ใยกะมุด
นายธรรศ มโนมัย
ว่าที่รต.ปวพล สุรพิบูล
นายบารเมษฐ์ สุวรรณ
นายประภาส ขวัญประซาธรรม
นายปกรณ์ แสนทวี
นายเจษฎา วรรณจาโร
นายพิพัฒน์ สุทธิพูน
นายเกาษัร หมัดสู
นายสหภาพ ยีมูดา
นายอานันท์ บุญพิทักษ์
นายเดชรัช นุชพุ่ม
นายสิวกร ชูมนต์
นายซิษณุพงศ์ ลิ้มประเสริฐ
นายเธียร'วุฒิ บุญคง
นายอภิชาติ อังคะจันทร์
นายภัทรพงศ์ พุทธรักษ์
นายปิยะชาติ พูนคล้าย
นายศวีระ สีส่วน
นายคุ้มพงษ์ คุ้มหอม
นายจิรโรจน์ แผนทอง
นายอิสระพงษ์ ทิพชัย
ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา สุวรรณนากิจ
นายภาณุวิซญ์ ปูประเสริฐ
นายจตุรวิทย์ จุ้ยลำเพ็ญ
นายปวริศร จิตต์รัว
นายศตธน สีมาพานิซ
นายวีระพงศ์ ไหมทอง
นายนัฐพงษ์ สท้านไตรภพ
นายวีระชัย ไหมทอง

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๔๑๑
๐๒๐๐๔๑๒
๐๒๐๐๔๑๓
๐๒๐๐๔๑๔
๐๒๐๐๔๑๔
๐๒๐๐๔๑๖
๐๒๐๐๔๑๗
๐๒๐๐๔๑๘
๐๒๐๐๔๑๙
๐๒๐๐๔๒๐
๐๒๐๐๔๒๑
๐๒๐๐๔๒๒
๐๒๐๐๔๒๓
๐๒๐๐๔๒๔
๐๒๐๐๔๒๔
๐๒๐๐๔๒๖
๐๒๐๐๔๒๗
๐๒๐๐๔๒๘
๐๒๐๐๔๒๙
๐๒๐๐๔๓๐
๐๒๐๐๔๓๑
๐๒๐๐๔๓๒
๐๒๐๐๔๓๓
๐๒๐๐๔๓๔
๐๒๐๐๔๓๔
๐๒๐๐๔๓๖
๐๒๐๐๔๓๗
๐๒๐๐๕๓๘
๐๒๐๐๔๓๙
๐๒๐๐๔๔๐

ซื่อ - นามสกุล
นายจักราวุธ ศรีรักษ์
นายนวพล เรืองกรี
นายปริพนธ์ เฉลิมศักดิ้
นายปิณณวิซญ์ สุรีย์พันธุ
นายเจตวัฒน์ วิทิตวุฒินันท์
นายสุธี พึ่งกลั่นดี
นายจารุวิทย์ ดลหล้า
นายคอยรูลฟ้ตอี ญาติมณี
นายยศกร พูนอุ่นจะบวก
นายเอกภูมิ ปุยเจริญ
นายกวินกาญจน์ บรรณคีรี
นายมงคลชัย ศุภรตรีทิเพศ
ว่าที่ ร.ต.ณัฐนัย ลอยเลื่อน
นายชวลิต ซาวทองคำ
นายจิรสิน นรีนทร์
นายอารอบี จีนารง
นายกฤตวิทย์ โพธิ้อ่อน
นายจรัญ หอมจันทร์
นายอนุพงศ์ ศรีปลอด
นายประวิทย์ จันทราซา
นายณัฐพงษ์ จันทร์สำเภา
นายพรชัย ไชยศรี
นายวราพงษ์ จันทร์นาค
นายณัฐพล ช้างม่วง
นายภูวดล จันทราช
นายรณกร ทองนวล
นายเจนณรงค์ จันทร์เลื่อน
นายสิรวิซญ์ เทียบพิมพ์
นายธนกร กันทะเสน
นายอดิศร ใจสิทธี้

เอกสารแนบ ๓๐

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๕๔๑
๐๒๐๐๕๔๒
๐๒๐๐๕๔๓
๐๒๐๐๕๔๔
๐๒๐๐๕๔๕
๐๒๐๐๕๔๖
๐๒๐๐๕๔๗
๐๒๐๐๕๔๘
๐๒๐๐๕๔๙
๐๒๐๐๕๕๐
๐๒๐๐๕๕๑
๐๒๐๐๕๕๒
๐๒๐๐๕๕๓
๐๒๐๐๕๕๔
๐๒๐๐๕๕๕
๐๒๐๐๕๕๖
๐๒๐๐๕๕๗
๐๒๐๐๕๕๘
๐๒๐๐๕๕๙
๐๒๐๐๕๖๐
๐๒๐๐๕๖๑
๐๒๐๐๕๖๒
๐๒๐๐๕๖๓
๐๒๐๐๕๖๔
๐๒๐๐๕๖๕
๐๒๐๐๕๖๖
๐๒๐๐๕๖๗
๐๒๐๐๕๖๘
๐๒๐๐๕๖๙
๐๒๐๐๕๗๐

ซื่อ - นามสกุล
นายภาคภูมิ สวัสดีดวง
นายอานนท์ หาญภูมิ
นายณัฐวิซซ์ สังข์เหี้ยม
นายวริศ จตุพรเกษม
สิบเอกอานนท์ ทับสิรักษ์
นายนภดล รัตนประซารมย์
นายพี-ระยุทธ หมื่นวรดี
นายมงคล ลออเอี่ยม
นายนภนต์ รัตนไพศาลกิจ
นายอภิวัฒน์ เมืองอ่วม
นายยุทธพันธ์ ขอบคุณ
นายจักรกฤษณ์ ประสิทธิผล
นายจิระเดช ใจดี
นายดิลก ศรีเรือง
นายเสฎฐวุฒิ คงเนียม
นายบารมี ต่วนซะเอม
นายวัชรพงษ์ สุขเกษม
นายอัษฎาวุธ เศษฤทธี้
นายชัยยันต์ อ่อนน้อม
นายณัชฎิล พันธ์พิมพ์
นายคมทวน สอสอาด
นายจิตวัต นัยยุติ
นายซุติพนธ์ โสภะบุญ
นายอัศรายุทธ ธรรมรักษา
นายชาญชัย เกษกิ่ง
นายพรัสม์ สุขยามผล
นายดีศรณ์ ฌอสกุล
นายฤทธิ'ชัย สำราญสุข
นายกฤตนัย หัสวายุกุล
นายเจษฎา ผลพานีซ

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๕๗๑
๐๒๐๐๕๗๒
๐๒๐๐๕๗๓
๐๒๐๐๕๗๔
๐๒๐๐๕๗๕
๐๒๐๐๕๗๖
๐๒๐๐๕๗๗
๐๒๐๐๕๗๘
๐๒๐๐๕๗๙
๐๒๐๐๕๘๐
0๒00(2^9๑
๐๒๐๐๕๘๒
๐๒๐๐๕๘๓
๐๒๐๐๕๘๔
๐๒๐๐๕๘๕
๐๒๐๐๕๘๖
๐๒๐๐๕๘๗
๐๒๐๐๕๘๘
๐๒๐๐๕๘๙
๐๒๐๐๕๙๐
๐๒๐๐๕๙๑
๐๒๐๐๕๙๒
๐๒๐๐๕๙๓
๐๒๐๐๕๙๔
๐๒๐๐๕๙๕
๐๒๐๐๕๙๖
๐๒๐๐๕๙๗
๐๒๐๐๕๙๘
๐๒๐๐๕๙๙
๐๒๐๐๖๐๐

ซื่อ - นามสกุล
นายวุธศร เครื่องทองใหญ่
นายชัยวัฒน์ โชคเจริญพนมกุล
นายกมลภพ บัวบาแย้ม
นายณรงค์ศักดึ๋ ปาลาศ
นายสุระศักดึ๋ ชนะชัย
นายคุณานนต์ วรรโณภาศ
นายนวฉัตร สุขกรี
นายวรฉัตร สิงหานนท์
นายพงษ์เทพ เพิ่มพล
นายอัสชู'วัน อาหะมะ
นายคณวัชร บุญยัง
นายพันธุเทพ จารุจินดา
นายวรกันต์ วงศ์สิทธิการ
นายธีรวัฌน์ แจ้งเศรษฐ
นายนิรวัซร์ พุทธิปาน
นายธรรมนิตย์ คัชมาตย์
นายณ'ฐภัทร ดวงทิตย์
นายศักราช ธรรมสรางกูร
นายจิรายุ ธรรมมา
นายกฤศ สังฃวัตร
ว่าที่'ร้อยตรีอัสลัมภ์ มีชัย
นายอานุภาพ พูล'นฐพจน์
นายอีมรอน ดาตูมะดา
นายอัคร เมษสุวรรณ
นายวาทิต เขม้นเขตการ
นายกิตติพงศ์ เม่งพัด
นายทรงพล ภูนุภา
นายธีรพล บุญวัน
นายหาญชัย ทิพย์รัตน์
นายเพชรประซา เพ็งอำนาจ

r

เอกสารแนบ ๓๑

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒ ๐๐๖๐๑ ว่า ที่ร ้อ ยตรีธ วัซ หรุ่ม วิส ัย

๐๒ 0๐๖๓ ๑ นายวราวุธ สังข์นุ่ม

๐๒๐๐๖๐๒ นายจรรยพัฒ น์ จัน ทร์ก ระจ่า ง

๐๒๐๐๖๓๒ นายนิร ัน ดร ฝอยทอง

๐๒๐๐๖๐๓ นายสุร ศัก ดิ้ นันทดี

๐๒๐๐๖๓๓ นายรัฐ พงษ์ พัก พิน ิจ

๐๒ ๐๐๖๐๔ นายวีร พล แซ่ตั้ง

๐๒๐๐๖๓๔ นายเปรมพงศ์ พุฒ 1ซ้อน

๐๒ ๐๐๖๐๔ นายณัฐ กิต ติ้ พฤกษกลำมาศ

๐๒๐๐๖๓๔ นายสุธ ี โต๊ะ กา

๐๒ ๐๐๖๐๖ นายกรกซ นารุ่ง เรือ ง

๐๒๐๐๖๓๖ นายเซฎฐวุฒ ิ พัน ธ์งามท

๐๒๐๐๖๐๗ นายสิท ธิพ ร พุทธสะ

๐๒๐๐๖๓๗ นายดุร งค์ฤ ทธึ๋ เง้าทอง

๐๒ ๐๐๖๐๘ นายวีร วุฒ ิ แซ่ตั้ง

๐๒๐๐๖๓๘ นายธรรมคุณ จิต รแก้ว

๐๒ ๐๐๖๐๙ นายพงศพิส ณฑ์ เตซะเสนา

๐๒๐๐๖๓๙ นายทรงยศ น้อ ยอาษา

๐๒ ๐๐๖๑๐ นายหัต พงศ์ สุ่ม ไพบูล ย์

๐๒๐๐๖๔๐ นายพิท ัก ษ์พ งศ์ ป้องขัน ธ์

๐๒ ๐๐๖๑๑ นายนัท ธพงศ์ กุล วงษ์

๐๒๐๐๖๔๑ นายธนรัฐ มากพัน ธ์

๐๒๐๐๖๑๒ นายทรัพ ย์เศรษฐี บรรจงรัก ษ์

๐๒๐๐๖๔๒ นายวัซ รพล เชิด ศรี

๐๒๐๐๖๑๓ นายคิว ดล ปานโต

๐๒๐๐๖๔๓ นายณ'ฐพล ซุนส่งศรี

๐๒ ๐๐๖๑๔ นายธนการ สีแสง

๐๒๐๐๖๔๔ นายธัช พงศ์ ไชยวุฒ ิพ งศ์

๐๒ ๐๐๖๑๔ นายเสริม พงษ์ พ่ว งพลอย

๐๒๐๐๖๔๔ นายกิจ นที กุณ ะแก้ว

๐๒ ๐๐๖๑๖ นายอดิศ ร ขำแก้ว

๐๒๐๐๖๔๖ นายปราชญ์ซ นิน ทร์ อิ่นคำ

๐๒๐๐๖๑๗ นายไกรชาติ ภู่ป ระตับ

๐๒๐๐๖๔๗ นายณัซ ซานัน ท หัต ถศาสตร์

๐๒๐๐๖๑๘ นายประหยัด บุต รด้ว ง

๐๒๐๐๖๔๘ นายภูว ขัย ศรีส ุว รรณ

๐๒ ๐๐๖๑๙ นายพงศกร รุ่งสังข์

๐๒๐๐๖๔๙ นายณ'ฐพงศ์ แสนสุข

๐๒๐๐๖๒๐ นายณัฐ พล โพดาพล

๐๒๐๐๖๔๐ นายวงศกร ยิ้ม'ชื่น

๐๒๐๐๖๒๑ นายพงศธร บุญ ญวงศ์

๐๒๐๐๖๔๑ นายอัค รพล รอดไกร

๐๒๐๐๖๒๒ นายคมกริช พุ่ม เกิด

๐๒๐๐๖๔๒ นายนิธ ิก ร วิจ ิต รภัท ร์

๐๒๐๐๖๒๓ ว่า ที่ร ้อ ยตรีก ฤษฎา เพชรกำเนิด

๐๒๐๐๖๔๓ นายภูม ิพ ิพ ัฒ น์ โพธึ๋หวิ

๐๒๐๐๖๒๔ นายยศพนธ์ ทับ ธานี

๐๒๐๐๖๔๔ นายทศพล กาทองทุ่ง

๐๒๐๐๖๒๔ นายเสฐีย รพงษ์ พราหมณ์น ัน โฑ

๐๒๐๐๖๔๔ นายณ'ฐวุฒ ิ สุนทอง

๐๒๐๐๖๒๖ นายทนงซัย ตาดไธสงศ์
๐๒๐๐๖๒๗ นายวิท ยา ต่อ ติด

๐๒๐๐๖๔๖ นายวชิร ะ บุญ มี
๐๒๐๐๖๔๗ นายพิร ะพล อ่อ นทอง

๐๒๐๐๖๒๘ นายพิส ิฐ สงโสม

๐๒๐๐๖๔๘ นายจัก รี เยาวะราช

๐๒๐๐๖๒๙ นายทวีย ศ พืชสอน

๐๒๐๐๖๔๙ นายณัฐ วัต ร เทื่เองพุ่

๐๒๐๐๖๓๐ นายซวัล จินโก

นายจิร ภัท ร นัน ทเศรษธ์”------------------- *=
๐๒ ๐๐๖๖๐ --------------------------
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๐๒ ๐๐๖๖๑ นายศุภ มิต ร ซูห นูข าว

๐๒ ๐๐๖๙๑ นายวซิร าวุฒ ิ เอี่ย มพิน ิจ

๐๒๐๐๖๖๒ นายภาบุพ งศ์ เคนสิงห์

๐๒๐๐๖๙๒ นายณัฐ พงษ์ วิเศษรัต น์

๐๒๐๐๖๖๓ นายเสกฃ์ อุไรรัตน์

๐๒๐๐๖๙๓ นายกษิด ิศ พัน ธ์ห งษ์

๐๒๐๐๖๖๔ นายพุท ธิพ งศ์ สัง ฆ์ก ัจ จายะ

๐๒ ๐๐๖๙๔ นายอมรพงศ์ บรรจบสุข

๐๒๐๐๖๖๔ นายธนกฤต พฤฒิว งศากูล

๐๒ ๐๐๖๙๔ นายพิส ิษ ฐ์ ยศทะ

๐๒ ๐๐๖๖๖ นายปณิธ าน มากคง

๐๒ ๐๐๖๙๖ นายพงศนัน ท์ เหมหาญวิภ าส

๐๒๐๐๖๖๗ นายกิต ติพ ิช ญ์ แสงขัง

๐๒๐๐๖๙๗ นายธนากร สุว รรณา

๐๒๐๐๖๖๘ นายวสิน ศรีล าดเลา

๐๒๐๐๖๙๘ นายวรรณซัย ชื่นซม

๐๒ ๐๐๖๖๙ นายปวิธ จัน ทร์เทพ

๐๒ ๐๐๖๙๙ นายภาคภูม ิ สมภาร

๐๒๐๐๖๗๐ นายธีร ศัก ดิ, โพธิ้ข ัย

๐๒๐๐๗๐๐ นายเสกสรร ทองอิน ทร์

๐๒๐๐๖๗๑ นายพสธร ศรีส ุว รรณ์

๐๒๐๐๗๐๑ นายปรวรรษ ศรีเทพ

๐๒๐๐๖๗๒ นายพงศ์,พ ิช ญ์ บุญ คง

๐๒๐๐๗๐๒ นายธานิน ทร์ คนใหญ่

๐๒๐๐๖๗๓ นายสมพล สุข เกตุ

๐๒๐๐๗๐๓ นายปรเมศก์ ปะดุก า

๐๒๐๐๖๗๔ นายวรกมล ศรีน ้อ ย

๐๒๐๐๗๐๔ นายธนกฤษฏิ้ จัน ทร์เงิน

๐๒๐๐๖๗๔ นายศตวรรษ ดวงใย

๐๒๐๐๗๐๔ นายศราวุธ ซาวบางยี่ข ัน

๐๒๐๐๖๗๖ นายอิท ธิเดช เหตุห าก

๐๒๐๐๗๐๖ นายพงศ์พ ิส ุท ธี้ แสงสิริ

๐๒๐๐๖๗๗ นายณัฏ ฐพล จัน ทร์บ ุญ ลาภ

๐๒๐๐๗๐๗ นายณัฐ พล ทองรัต น์

๐๒๐๐๖๗๘ นายปณิธ ิ คงเทศ

๐๒๐๐๗๐๘ น าย,ช ิต ิ,พ ัท ธ์ พื้น พัน ธ์

๐๒๐๐๖๗๙ นายวรายุท ธ วระซิน า

๐๒๐๐๗๐๙ นายสุร เซษฐ์ ธงขัย ตะนานนท์

๐๒๐๐๖๘๐ นายนฤนาท แก้ว ใจเย็น

๐๒๐๐๗๑๐ นายประพจน์ วงศ์ใหญ่

๐๒๐๐๖๘๑ นายสิท ธิโซค มั่งมี

๐๒๐๐๗๑๑ นายทศพล พูล ลัก ษ์

๐๒๐๐๖๘๒ นายพงษ์พ สิษ ฐ์ กองธีร ภัท ร

๐๒๐๐๗๑๒ นายสุร เซษฐ พิท ัก ษ์ส ุธ ีพ งศ์

๐๒๐๐๖๘๓ นายนิต ิภ ัท ร วรากุล

๐๒๐๐๗๑๓ นายธราดล ปมปาอุด

๐๒๐๐๖๘๔ นายณัฐ วุฒ ิ สายแก้ว

๐๒๐๐๗๑๔ นายสุร พศ เนีย มสุว รรณ์

๐๒๐๐๖๘๔ นายมานะ โม้ก ุด แอก

๐๒๐๐๗๑๔ นายพงศกร พิบ ูล รัต พงศ์

๐๒๐๐๖๘๖ นายอภิส ิท ธึ๋ หงษ์ท อง
๐๒๐๐๖๘๗ นายอิส รพงศ์ จะโนภาส

๐๒๐๐๗๑๖ นายวิส ิฐ ทัศ นาญซลี
๐๒๐๐๗๑๗ นายณัฐ ดนัย ญาณวัฒ นพร

๐๒๐๐๖๘๘ นายสุธ ีพ งศ์ พันธ์คง

๐๒๐๐๗๑๘ นายปริซ า จำปากลาย

๐๒ ๐๐๖๘๙ นายกษิด ิซ สิร ิต ระกูล

๐๒๐๐๗๑๙ นายอนุก ูล มานะการ

๐๒ ๐๐๖๙๐ นายฉัต รขัย พุทธสงฆ์

นายภผา
ฉลานวั
น์
๐๒๐๐๗๒๐ ____
ร่----------ะ—ฒ---------------------*=
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๐๒๐๐๗๒๑ นาย บุญญภัท ร์ ธิต ิว ิม ลสกล

๐๒๐๐๗๔๑ นายโชคนิษ ฐ์ เต็ม ราม

๐๒๐๐๗๒๒ นายเอกภพ เอกสมทราเมษฐ์

๐๒๐๐๗๔๒ นายมนตรี ใบพัก ตร์

๐๒๐๐๗๒๓ นายสหรัฐ รัต นกาศ

๐๒๐๐๗๔๓ นายสิร ิเซษฐ์ ปีต ิพ รธีร ะปีญ ญา

๐๒๐๐๗๒๔ นายอซิร ะ สนโตแจ้ง

๐๒๐๐๗๔๔ นายอนุส รณ์ ฟัก เขีย ว

๐๒๐๐๗๒๔ ว่า ที่ ร.ต.กิต ติค ัก ดิ้ ทนสงผล

๐๒๐๐๗๔๔ นายยศกร หมวกเปีย ะ

๐๒๐๐๗๒๖ นายปาณัส ม์ จิน ชัย

๐๒๐๐๗๔๖ นายพนธกร โตวิเวก

๐๒๐๐๗๒๗ นายกิต ติพ ัฒ น์ ฃันธุลา

๐๒๐๐๗๔๗ นายณัฏ ฐภพ แจ้ง สว่าง

๐๒๐๐๗๒๘ นายสิร คัก ดิ้ สุน ทรท้วม

๐๒๐๐๗๔๘ นายบุญ คํ้า นิว าตานนท์

๐๒๐๐๗๒๙ นายกฤษดา ไชยเลิศ

๐๒๐๐๗๔๙ นายนิต ิ จัน จรมานิต ย์

๐๒๐๐๗๓๐ นายสิว กร อรุณ จิต ต์

๐๒๐๐๗๖๐ นายวัช รพล บุญ ธรรม

๐๒๐๐๗๓๑ นายกฤษดา ทองน่วม

๐๒๐๐๗๖๑ นายสุร พงษ์ หมายเหนี่ย วกลาง

๐๒๐๐๗๓๒ นายวิส ิษ ฏ์ สามิต ร

๐๒๐๐๗๖๒ นายประพัน ธุ คงศรี

๐๒๐๐๗๓๓ นายภูว นัน ท์ จิต รีง าม

๐๒๐๐๗๖๓ นายดบุเดช ประจุท รัพ ย์

๐๒๐๐๗๓๔ นายทัก ษิณ ฝาดสูง เนิน

๐๒๐๐๗๖๔ นายบุญ ญฤทธิ้ สิร ิม หัน ต์

๐๒๐๐๗๓๔ นายปริว ัต ิ วิร ะชาติ

๐๒๐๐๗๖๔ นายหฤษดี้ หวัง พิท ัก ษ์

๐๒๐๐๗๓๖ นายตัน ติก ร ชัย คีร ี

๐๒๐๐๗๖๖ นายรัฐ พล ศรีใ จวงศ์

๐๒๐๐๗๓๗ นายชัย ณรงค์ พันธ์มุง

๐๒๐๐๗๖๗ นายธนกร ชูท อง

๐๒๐๐๗๓๘ นายภูม ิพ ัฒ น์ รัตนธรรม

๐๒๐๐๗๖๘ นายชูช าติ วัฒ นรุก ฃ์

๐๒๐๐๗๓๙ นายเมธาวี ชื่น บาล

๐๒๐๐๗๖๙ นายนพรัช รามแก้ว

๐๒๐๐๗๔๐ นายณัฐ พงค์ มีช ้าง

๐๒๐๐๗๗๐ นายสุธ ี ขุน คัก ดี้

๐๒๐๐๗๔๑ นายจิร ภัท ร ชัย กูล

๐๒๐๐๗๗๑ นายซูท ีเยาน โต๊ะ เจ๊ะ

๐๒๐๐๗๔๒ นายมูฮ ัม หมัด ฮาริส อาดำ

๐๒๐๐๗๗๒ นายจตุพ ร อายนะโยธิน

๐๒๐๐๗๔๓ นายอดิค ัก ดึ๋ ทูล สุว รรณ

๐๒๐๐๗๗๓ นายซานนท์ ธิม า

๐๒๐๐๗๔๔ นายวุฒ ิช ัย ยางนอก

๐๒๐๐๗๗๔ นายภูม ิพ ัฒ น์ เครือ วัล ย์

๐๒๐๐๗๔๔ นายพซร นุ่มนวล

๐๒๐๐๗๗๔ นายอิส รหัส วารีข ัน ธ์

๐๒๐๐๗๔๖ นายพัฒ นพงษ์ จัน สีซ า
๐๒๐๐๗๔๗ นายพัส กร อ่อ นมิ่ง

๐๒๐๐๗๗๖ นายมนตรี ทูล วงษ์
๐๒๐๐๗๗๗ นายสิท ธิน ัน ท์ เค็งสม

๐๒๐๐๗๔๘ นายไอศูร ย์ สิริพันธ์

๐๒๐๐๗๗๘ นายธนวัฒ น์ รุ่งรัตน์

๐๒๐๐๗๔๙ นายอนุว ัต รัตนคซ

๐๒๐๐๗๗๙ นายพีช คณิต ตุงคะสิริ

๐๒๐๐๗๔๐ นายพุฒ ิพ งศ์ ไชยแก้ว เม

๐๒๐๐๗๘๐ นายกิต ิส ภานัน ท์ กะพัง
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๐๒๐๐๗๘๑ นายธีร ะพล สาริก าพงษ์

๐๒๐๐๘๑๑ นายพีร ะชาติ ชุม ภัก ดี

๐๒๐๐๗๘๒ นายอาวิท ธิ้ พิบ ูล ย์ร ุ่ง เรือ ง

๐๒๐๐๘๑๒ นายนภดนัย ชนะพา

๐๒๐๐๗๘๓ นายสัน ติ มาตสุร ิย วงศ์

๐๒๐๐๘๑๓ นายปฐวี บุญ จัน ทร์

๐๒๐๐๗๘๔ นายณัฐ พจน์ กล่อ มสุน ทร

๐๒๐๐๘๑๔ นายอัค รเดช มั่งมี

๐๒๐๐๗๘๔ นายสหภาพ สองสมุทร์

๐๒๐๐๘๑๔ นายอิศ รา นิศ ากร

๐๒๐๐๗๘๖ นายต่ว นมูห ามัด ซากิ บือ ราเฮง

๐๒๐๐๘๑๖ นายศัก ยภาพ จัน ทะวงษ์

๐๒๐๐๗๘๗ นายพิร ะวัฌ น์ เจริญ รัก ษ์

๐๒๐๐๘๑๗ นายธีร พัน ธุ ศรีเทพ

๐๒๐๐๗๘๘ นายณัฐ พงศ์ มาระกุล

๐๒๐๐๘๑๘ นายธนาธิป บุญ เชื่อ ง

๐๒๐๐๗๘๙ นายโมหามัด ซอบรี เบญญากาจ

๐๒ ๐๐๘๑๙ นายวรัณ อยู่ฤ กษ์

๐๒๐๐๗๙๐ นายชยางกูร ปาตาน

๐๒๐๐๘๒๐ นายวิร ัช แสนคิริ

๐๒๐๐๗๙๑ นายเทพศัก ดิ, รุ่ง เรือ ง

๐๒๐๐๘๒๑ นายอนุพ งศ์ ชัย วิช ิต

๐๒๐๐๗๙๒ นายขจรศัก ดิ, ชะนะภัย

๐๒๐๐๘๒๒ นายภูม ิภ ัท ร จตุน ารถ

๐๒๐๐๗๙๓ นายบุล ิน ปัญ จธนานัน ท์

๐๒๐๐๘๒๓ นายพนาวัน วัฒ นกิจ

๐๒๐๐๗๙๔ นายพรชัย ตุ้ย แก้ว

๐๒๐๐๘๒๔ นายศิว ัซ ผ่อ งผิว

๐๒๐๐๗๙๔ นายปฐมพร จัด นอก

๐๒๐๐๘๒๔ นายฐปณัฐ แสงทอง

๐๒๐๐๗๙๖ น าย1ซ อลาฮูด ีน ตีพลี

๐๒๐๐๘๒๖ นายนัน ทวัฒ น์ ซิวเซ่ง

๐๒๐๐๗๙๗ นายกรกซ สิน มา

๐๒๐๐๘๒๗ นายสิท ธิศ ัก ดิ, สายทอง

๐๒๐๐๗๙๘ นายกล้า ณรงค์ คำกาละ

๐๒๐๐๘๒๘ นายสราวุฒ ิ รัต นพงศ์

๐๒๐๐๗๙๙ นายวสิท ธี้ อัศ วนาวิน

๐๒๐๐๘๒๙ นายวัน ปีต ิ วรรณวงศ์

๐๒๐๐๘๐๐ นายพลวคุต ม์ แสงจู

๐๒๐๐๘๓๐ นายพีธ พงศ์ หนูด้วง

๐๒ ๐๐๘๐๑ นายทศพร เทียนสุข

๐๒๐๐๘๓๑ นายกฤษฎารัฐ ขยัน งาน

๐๒๐๐๘๐๒ นายฐณรัซ เยาวละออง

๐๒๐๐๘๓๒ นายณัฐ พล ตรีร ัต นประคอง

๐๒๐๐๘๐๓ นายธนกฤต เจริญ ฤทธิ้

๐๒๐๐๘๓๓ นายธนิส ร ประชุม ธาร

๐๒๐๐๘๐๔ นายรวิพ ล วชิร ญา,โน

๐๒๐๐๘๓๔ นายกัน ย์ ศรีแ ก้ว

๐๒๐๐๘๐๔ นายฐณะวัฌ น์ หมวกแก้ว

๐๒๐๐๘๓๔ นายศวิษ ฐ์ นรมัต ถ์

๐๒๐๐๘๐๖ นายจามิก ร เต็มศักดิ,
๐๒๐๐๘๐๗ นายธนโชติ วิเศษประไพ

๐๒๐๐๘๓๖ นายวัซ รศัก ดิ, โตเอี่ย ม
๐๒๐๐๘๓๗ นายพงศ์พ ิบ ูล มีทองคำ

๐๒๐๐๘๐๘ นายณัฐ วุฒ ิ คงคาหลวง

๐๒๐๐๘๓๘ นายนราธิป คงใหญ่

๐๒ ๐๐๘๐๙ นายพลากร เกษริน ทร์

๐๒๐๐๘๓๙ นายยุท ธภูม ิ เพีช รสวัส ดี้

๐๒๐๐๘๑๐ นายรวิพ ล ปอบอ

๐๒๐๐๘๔๐ นายพรภิม ล สิงพึง ราบ

เอกสารแนบ ๓๕

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒ ๐๐๘ ๔ ๑

นายศุภ ณัฐ จัน ทร์แ ก้ว

๐๒ ๐๐๘๔ ๒

นายธฤตภณ สวนดอกไม้

๐๒ ๐๐๘๔ ๓

นายภูร ิว ัต น์ ขุน ลํ่า

๐๒ ๐๐๘ ๔ ๔

นายพศวัต สองสี

๐๒ ๐๐๘ ๔ ๔

นายปัญ ญากร รัก ษเพ็ช ร

๐๒ ๐๐๘ ๔ ๖

นายอาทิต ย์ โมกไธสง

๐๒ ๐๐๘๔ ๗

นายยุท ธ,นา ชื่น วิเศษ

๐๒ ๐๐๘๔ ๘

นายสัก ริน ทร์ เรือ งกสีจ ิต

๐๒ ๐๐๘ ๔ ๙

นายเจษฎา เนิน กลาง

๐๒ ๐๐๘ ๔ ๐

นายสรวิซ ญ์ ตัน สุว รรณรัต น์

๐๒ ๐๐๘ ๔ ๑

นายภาคภูม ิ เพชรประดับ วงศ์

๐๒ ๐๐๘๔ ๒

นายรัฐ กร โตจีน

๐๒ ๐๐๘๔ ๓

นายณัฐ พงษ์ สุดา

๐๒ ๐๐๘ ๔ ๔

นายธราดล ปุร าถาณ

๐๒ ๐๐๘ ๔ ๔

นายศุภ ซัย นิล บุต ร

๐๒ ๐๐๘ ๔ ๖

นายกอสิน ตรีโอษฐ์

๐๒ ๐๐๘๔ ๗

นายซนวีร ์ จันทร์โพธึ๋

๐๒ ๐๐๘๔ ๘

นายอานนท์ กลึง แบน

๐๒ ๐๐๘ ๔ ๙

นายสาธิต สระสวย

๐๒ ๐๐๘ ๖๐

นายศัก ย์ศ รณ์ ลิ้ม คุภ พริย ะกิจ

๐๒ ๐๐๘ ๖๑

นายณซยกร ประยงค์ท รัพ ย์

๐๒ ๐๐๘๖๒

นายปุร เซษฐ์ เทีย มวรรณ

๐๒ ๐๐๘ ๖๓

นายสุภ ชัย ทิน นิม ิต ร

๐๒ ๐๐๘ ๖๔

นายนฤชาติ เหล็ม เจริญ

๐๒ ๐๐๘ ๖๔

ส.ต.ต.ณัฐ พงศ์ พลชม

0๒ ๐0๘ ๖ ๖

น า ย ธ า ว ีร ์ แ ซ ่โ อ ้ว

๐๒ ๐๐๘ ๖๗

นายเจริญ ทรัพ ย์ ธ.เชีย งทอง

๐๒ ๐๐๘ ๖๘

นายมูฮ ัม หมัด คาน โอราสะ ม ัน น ิ

๐๒ ๐๐๘ ๖๙

นายกวิน ท์ว ิซ ญ์ มูล ริน ทร์

๐๒ ๐๐๘ ๗ ๐

นายรัต นไชย ทองคำ

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๐๘๗๑
๐๒๐๐๘๗๒
๐๒๐๐๘๗๓
๐๒๐๐๘๗๔
๐๒๐๐๘๗๔
๐๒๐๐๘๗๖
๐๒๐๐๘๗๗
๐๒๐๐๘๗๘
๐๒๐๐๘๗๙
๐๒๐๐๘๘๐

ซื่อ - นามสกุล
นายสุภ ัค คำคง
นายครายุท ธ มากมูล
นายชัย ธง พรมนิย ม
นายวัน เฉลิม มิต รขจร
นายณัฐ พล เจริญ ธมะสุฃ
นายเหมัน ต์ เกิด ทอง
นายธนาวุฒ ิ ศรีส ังข์
นายนคริน ทร์ สิท ธิก รกานต์
นายธีร ศัก ดี้ ไหมเล็น
นายกิต ติธ ัช ตาละโสภณ
ว่า ที่ร .ต.กีร ติ กณะโกมล

๐๒๐๐๘๘๒
๐๒๐๐๘๘๓
๐๒๐๐๘๘๔
๐๒๐๐๘๘๔
๐๒๐๐๘๘๖
๐๒๐๐๘๘๗
o 1§Do o £9£9Gs
๐๒๐๐๘๘๙
๐๒๐๐๘๙๐
๐๒๐๐๘๙๑
๐๒๐๐๘๙๒
๐๒๐๐๘๙๓
๐๒๐๐๘๙๔
๐๒๐๐๘๙๔
0๒00๗๙๖
๐๒๐๐๘๙๗
๐๒๐๐๘๙๘
๐๒๐๐๘๙๙
๐๒๐๐๙๐๐

นายยศ'วัฒ น์ ยศกลาง
นายธนพล โสดา
นายนิว ัฒ น์ ดวงดี
นายธวัช ,ช ัย พุ่มศิโร
นายปัฐ วี รัก ษา
นายกิต ติศ ัก ดิ้ ปล่อ ยทุม
นายณัฐ วุฒ ิ นวดกลาง
นายธนาคาร สำริด
นายภานุพ งศ์ ไพรเชีย ว
นายเอีย นรัช ภู่เงิน
นายทวีส ิน นุ่น รัก ษา
นายซนาธิป ปริงทอง
นายปีย ะวุฒ ิ จุล วงษ์
นายกวิน พัฒ น์ เกิด พงษ์ว ัฒ นา
น าย มนัส มาจุฬ า
นายกิต ติพ งศ์ ศรีสุขใส
นายยุท ธมงคล อยู่เย็น
นายภูเมธ ประภากุล รัต น์
นาย วริน ทร แก่น จัน ทร์

เอกสารแนบ ๓๖

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒ ๐๐๙๐๑

นายสิท ธิด ล คนบุญ

๐๒ ๐๐๙๐๒

นายกริช เพชร ลอยพริ้ง

๐๒ ๐๐๙๐๓

นายธนวัฒ น์ กัน ทะตุ่น

๐๒ ๐๐๙๐๔

นายผดุง ศัก ดิ้ มานัน ต๊ะ

๐๒ ๐๐๙๐๔

นายจิร พล แสงสว่าง

๐๒ ๐๐๙๐๖

นายศิร ะชัย หิร ัญ ปาน

๐๒ ๐๐๙๐๗

นายกวิน จิร โชติช ยากร

๐๒ ๐๐๙๐๘

นายวรพล วิว ัฒ น์

๐๒ ๐๐ ๙๐๙

นายอมรเทพ แซ่ล ุ่ย

๐๒ ๐๐๙๑๐

นายอิบ รอเฮง แวสามะ

๐๒ ๐๐๙๑๑

นายจอมเดช พยัค ศัก ดี้

๐๒ ๐๐๙๑๒

นายเมธี จัน ทร์ห อม

๐๒ ๐๐๙๑๓

นายธีร วัฒ น์ เจีย มทอง

๐๒ ๐๐๙๑๔

นายวาทิต ย์ บาลทิพ ย์

๐๒ ๐๐๙๑๔

นายเสดอามีน เอสเอ

๐๒ ๐๐๙๑๖

นายธนกฤต หิรัญ ทูล

๐๒ ๐๐๙๑๗

นายภัท รพล สิท ธิเกษร

๐๒ ๐๐๙๑๘

นายโชคชัย โคพะทา

๐๒ ๐๐ ๙๑ ๙

นายเปรมคัก ดิ้ ทองดีน อก

๐๒ ๐๐๙๒ ๐

นายธรรมชาติ อิน ทร์เจริญ

๐๒ ๐๐๙๒ ๑

นายธเซษฐ์ ชัย ยะพิพ ัฒ ธนกุล

๐๒ ๐๐๙๒ ๒

นายไกรวุฒ ิ เพชรนาวี

๐๒ ๐๐๙๒ ๓

นายดานิย าน พร้อ มมูล

๐๒ ๐๐๙๒ ๔

นายศรัณ ย์พ ร ชุม ภูศ รี

๐๒ ๐๐๙๒ ๔

นายธานิน ทร์ แสงสุขสว่าง

๐๒ ๐๐๙๒ ๖

น า ย ธ น ว ัฒ น ์ บ ุญ ส อ น

๐๒ ๐๐๙๒ ๗

นายสุก ฤษฎิ้ สุว รรณชาตรี

๐๒ ๐๐๙๒ ๘

นายสุภ ัท รชัย บุญ มิ่ง

๐๒ ๐๐๙๒ ๙

นายสิท ธิโ ชติ ขิงทอง

๐๒ ๐๐๙๓ ๐

นายณัฎ ฐ์ด นัย บุบ ผา

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐เอ๐๐๙๓๑
๐๒๐๐๙๓๒
๐๒๐๐๙๓๓
๐๒๐๐๙๓๔
๐๒๐๐๙๓๔
๐๒๐๐๙๓๖
๐๒๐๐๙๓๗
๐๒๐๐๙๓๘
๐๒๐๐๙๓๙
๐๒๐๐๙๔๐
๐๒๐๐๙๔๑
๐๒๐๐๙๔๒
๐๒๐๐๙๔๓
๐๒๐๐๙๔๔
๐๒๐๐๙๔๔
๐๒๐๐๙๔๖
๐๒๐๐๙๔๗
๐๒๐๐๙๔๘
๐๒๐๐๙๔๙
๐๒๐๐๙๔๐
๐๒๐๐๙๔๑
๐๒๐๐๙๔๒
๐๒๐๐๙๔๓
๐๒๐๐๙๔๔
๐๒๐๐๙๔๔
๐๒๐๐๙๔๖
๐๒๐๐๙๔๗
๐๒๐๐๙๔๘
๐๒๐๐๙๔๙
๐๒๐๐๙๖๐

ซื่อ - นามสกุล
นายดิษ ฐพล ขจีจ ิต
นายพีร วัส เลือ ดนัก รบ
นายสุว พล แก้ว สะอาด
นายสมบัต ิ ก่อ แก้ว
นายภูษ ณ คงสมบูร ณ์
นายธรรมรัต น์ ศรีง าม
นายชัย ชนะ วงษ์ส ุว รรณ
นายธีร ัต ม์ ลิ่ม วิจ ิต รวงศ์
นายภูว นาท พิเนตรัโชติ
นายชนะภัย พุ่ม กุม าร
ว่า ที่เรือ อากาศตรีโ กสิน ธี้ มโนรัตน์สกุล
นายสาธิต อนัน ต1ชัย
นายจัต วา แก้ว ภู
นายกิต ิพ งศ์ คำอ่อ น
นายดิษ สนัน ท์ คำภิร ะแปง
นายศรัญ ณู จัน ทวดี
นายพลวัต ริม งาม
นายจิร กิต ติ้ บรรพบุร ุษ
นายณัฐ ภพ แสงโสรัตน์
นายสิท ธิก าญจน์ สุข สวย
นายซนิน ทร์ สิทธิ
นายโยธิน มหานาม
นายกัน ตพงศ์ อรุณ าภา
นายธีร ะชัย แก้ว ดี
นายสงกรานต์ มีต ระกุล
นายพงษ์ว ิส ิท ธึ๋ คำอ้า ย
นายปรเมศวร์ ถาวร
ร้อ ยโทณัฐ พล อิน ทรบุต ร
นายยมนา ยืน มั่น
นายจิร เมธ กลํ่ากลิ่น

เอกสารแนบ ๓๗

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒ ๐๐๙๖๑ นายวิท ธวัฒ น์ ยังวุฒ ิท ูล

๐๒ ๐๐๙๙๑ นายจตุร งค์ มากเจริญ

๐๒๐๐๙๖๒ นายคุณ านนต์ เทีย นศิร ิฤ กษ์

๐๒๐๐๙๙๒ นายพิซ ซากร ยั่ง ยืน

๐๒๐๐๙๖๓ นายสัน ติส ุข คงสวัสดิ้

๐๒๐๐๙๙๓ นายธงชัย ทุ่ม ผัก แว่น

๐๒ ๐๐๙๖๔ นายนาวิน ชลพรมงคล

๐๒ ๐๐๙๙๔ นายธนนท์'รัฐ สิท ธิโชติวัฒ น์

๐๒ ๐๐๙๖๔ นายธีร ะศัก ดิ, บุร มณี

๐๒ ๐๐๙๙๔ นายเอกชัย พัน ธุม ณี

๐๒ ๐๐๙๖๖ นายธนกฤต งามวิส ัย

๐๒ ๐๐๙๙๖ นายมาวิน พวงประเสริฐ

๐๒๐๐๙๖๗ นายกษิด ิศ หรุ่น ทะเล

๐๒ ๐๐๙๙๗ นายวรัญ ญ ขจรชีพ พัน ธุง าม

๐๒๐๐๙๖๘ นายณัฐ วุฒ ิ ตุ้ม เงิน

๐๒ ๐๐๙๙๘ นายภาสกร ปนสอน

๐๒ ๐๐๙๖๙ ว่า ที่ร ้อ ยตรีท ศพล นาคจรุง

๐๒ ๐๐๙๙๙ นายอติโ รจน์ แก้วบริสุทธิ๙

๐๒๐๐๙๗๐ นายภาณ ุเ ดช เพชระ

๐๒ ๐๑๐๐๐ นายณัฐ พงศ์ ป่น นาค

๐๒๐๐๙๗๑ นายรณรงค์ เคนรัก ษา

ols) 0(9)00(9) นายยศพร นิ่ม บุญ

๐๒๐๐๙๗๒ นายสุร ิย า ปานเพชร

๐๒๐๑๐๐๒ นายวิช ัย มิ่ง ขวัญ

๐๒๐๐๙๗๓ นายปุณ พจน์ ฤกษ์ส ุท ธิร ัต น์

๐๒ ๐๑๐๐๓ นายภาสกร แก้ว ประดับ

๐๒๐๐๙๗๔ นายนุซ ิต วิร ิย ะอุด มกุล

๐๒ ๐๑๐๐๔ นายณัฐ ชัย จุล กาญจน์

๐๒๐๐๙๗๔ นายไพรวัล ย์ ดำศรีท า

๐๒ ๐๑๐๐๔ นายอนัน ต์ เจนนัด ที

๐๒๐๐๙๗๖ นายอนุว ัฒ น์ บุญ ชุม

๐๒ ๐๑๐๐๖ นายสุก ฤษฎิ้ โกละกะ

๐๒๐๐๙๗๗ นายวีร ะชัย ศรีโยธา

๐๒๐๑๐๐๗ นายธีร วัฒ น์ ศัก ดี้ส ม

๐๒๐๐๙๗๘ นายสิท ธิศ ัก ดิ้ ใจซื่อ ดี

๐๒ ๐๑๐๐๘ นายนที สุวรรณ

๐๒๐๐๙๗๙ นายทรงชัย พรมสารี

๐๒ ๐๑๐๐๙ นายคมเจตน์ นพเก้า

๐๒ ๐๐๙๘๐ นายอาทิต ย์ สุข แผ่น ทอง

๐๒ ๐๑๐๑๐ นายณภัท ร ทองปา

๐๒ ๐๐๙๘๑ นายพิร ะ สิงห์พรหม

๐๒ ๐๑๐๑๑ นายรัต นพัน ธ์ ไกรสังข์

๐๒๐๐๙๘๒ นาย'วัท น'ชาติ ศรีเชย

๐๒๐๑๐๑๒ นายภัท ระ กิจ จารัก ษ์

๐๒๐๐๙๘๓ นายณัฎ ฐ์ซ วัญ ข์ สกุณ โชติโ ภคิณ

๐๒ ๐๑๐๑๓ นายพิช ัย ชุม พล

๐๒๐๐๙๘๔ นายนฤมิต กันคำ

๐๒ ๐๑๐๑๔ นายวิษ ณุช ัย หมุน สา

๐๒๐๐๙๘๔ นายวราวุฒ ิ กฤษแก้ว

๐๒ ๐๑๐๑๔ นายกิต ติพ ัน ธ์ รัก รุ่ง เรือ ง

๐๒๐๐๙๘๖ นายวรพงษ์ แจ้งหลำ

๐๒ ๐๑๐๑๖ นายกรภัท ร์ ทองเนื้อ ห้า

๐๒๐๐๙๘๗ นายตรีภ ัท ร อัง ดุล นาวิน

๐๒๐๑๐๑๗ นายประกฤษฎี้ เจีย มรุ่ง รัก ษา

๐๒๐๐๙๘๘ นายเหมวัต ร เหมรา

๐๒ ๐๑๐๑๘ นายวิศ รุต ชุมคงดำ

๐๒ ๐๐๙๘๙ นายศุภ วัฒ น์ ศิร ิเพ็ซ ร์

๐๒ ๐๑๐๑๙ นายปฏิภ าณ กองศรี

๐๒ ๐๐๙๙๐ นายชัย ณรงค์ ฝืน ปนวงศ์

๐๒๐๑๐๒๐ นายทรงกลด เสวนาพร

เอกสารแนบ ๓๘

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๑๐๒๑ บายจิร ัร ูต ิก าล ทองประสูต ร์
๐๒๐๑๐๒๒ นายซนิน ทร คิร ีก าศ
๐๒๐๑๐๒๓ นายนคริน ทร์ ลํ้า วงษ์
๐๒๐๑๐๒๔ นายอธิป น้อ ยสระ
๐๒๐๑๐๒๕ นายครายุท ธ อิน ทร์ฉ ัตร
๐๒๐๑๐๒๖ นายณีฐ นนท์ รุ่ง เจริญ
๐๒๐๑๐๒๗ นายวิท ยา สุจ ัน ทา
๐๒๐๑๐๒๘ นายวัช ระ พรมยศ
๐๒๐๑๐๒๙ นายคณพศ ชัน วงษ์
๐๒ ๐๑๐๓๐ นายสุท ธิพ งศ์ ทิพ ย์ส ว่า ง
๐๒ ๐๑๐๓๑ นายนัฐ พล พิม พ์อ ุบ ล
๐๒๐๑๐๓๒ นายพงศกร แสงศรี
๐๒๐๑๐๓๓ นายรพิพ งษ์ กีต ิก าศ
๐๒๐๑๐๓๔ นายสัญ ชัย สัง ข์เรือ งยศ
๐๒๐๑๐๓๕ น ายภาณ วุ ัฒ น ์ ศรีว ิพ ัฒ น ์
๐๒๐๑๐๓๖ นายธีร ะพงษ์ ชุมแสง
๐๒๐๑๐๓๗ นายสมชาย พลดงนอก
๐๒๐๑๐๓๘ นายพคิน คิร ิไ พศาลกุล
๐๒ ๐๑๐๓๙ นายทวีค ัก ดี้ หนูแก้ว
๐๒ ๐๑๐๔๐ นายวราเทพ เมยแดง
๐๒ ๐๑๐๔๑ นายวรรณรัต น์ สมใจ
๐๒๐๑๐๔๒ นายเกรีย งไกร หนูแก้ว
๐๒๐๑๐๔๓ นายศุภ ณัฐ ณ ฤทธิ้
๐๒๐๑๐๔๔ นายวรายุท ธ กลิ่น ประยูร
๐๒๐๑๐๔๔ นายณัฐ กีต ส์ วรพงศ์พ ิส ุท ธี้
0๒ 0๑0๔ ๖

น า ย จ ัก ร พ ร ร ด ิจ ร ิณ

อ ภ ิม ง ค ล ไ พ ศ า ล

๐๒๐๑๐๔๗ นายเสฎฐวุฒ ิ จัน ทรโสภณ
๐๒๐๑๐๔๘ นายธนิน พัซ ร์ จัน ทราสา
๐๒ ๐๑๐๔๙ นายอาทิต ย์ สาระสี
๐๒๐๑๐๕๐ นายนัน ทนัท จัน ทเลิศ

เลข
ประจำตัว
สอบ
o loo ๑๐๔๑
010๐๑๐๕๒
๐๒๐๑๐๕๓
๐๒๐๑๐๕๔
๐๒๐๑๐๕๕
๐๒๐๑๐๕๖
๐๒๐๑๐๕๗
๐๒๐๑๐๕๘
๐๒๐๑๐๕๙
๐๒๐๑๐๖๐
๐๒๐๑๐๖๑
๐๒๐๑๐๖๒
๐๒๐๑๐๖๓
๐๒๐๑๐๖๔
๐๒๐๑๐๖๕
๐๒๐๑๐๖๖
๐๒๐๑๐๖๗
๐๒๐๑๐๖๘
๐๒๐๑๐๖๙
๐๒๐๑๐๗๐
๐๒๐๑๐๗๑
๐๒๐๑๐๗๒
๐๒๐๑๐๗๓
๐๒๐๑๐๗๔
๐๒๐๑๐๗๕
0๒0๑๐๗๖
๐๒๐๑๐๗๗
๐๒๐๑๐๗๘
๐๒๐๑๐๗๙
๐๒๐๑๐๘๐

ซื่อ - นามสกุล
นายพันธวิศ เศรษฐาภิวัติกุล
นายจิรัฐ ภูริพัฒนายน
นายจีรศักดี้ เอมน้อย
นายณิรุฒม์ โคตรมา
นายเอกชัย ตั้งคำ
นายจิรภัทร์ อักษรชู
นายภาณุพงศ์ พันธ์แตง
นายจตุรงค์ จันทร์ทิพย์มณี
นายเหล็กกล้า วิไลลักษณ์
นายธีรนาท สิริเลิศวณิชซา
สิบตำรวจเอกชวลิต เวียงสีมา
นายเจตดิลก ช้างน้อย
นายวิรัตน์ คำพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ มณีนวล
นายสุขสันต์ คำสัตย์
นายจักรพันธ์ พันธ์มาก
นายกฤษดา หะยียามา
นายรัฐวิทย์ รุ่งเกียรติทวีกุล
นายธเนศ จรูญธรรม
นายธนกร เนี้ยวคงศักดี้
นายสราวุธ พรมเกตุ
นายธีรพล ดำมณี
นายพัทธนันท์ ธนประเสริฐพล
นายไกรวิซญ์ ดอกบัว
นายมนัสชล สมพล
น า ย ว ุฒ ิฉ ัต ร

พ ัน ธ ์ก ส ิก ร ร ม

นายธนกร เพ็งแก้ว
นายเกรียงกมล สิรีมณเฑียร
นายอำพล ใกล้ชิด
นายไพรัตน์ บุญดาสา

เอกสารแนบ ๓๙

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๘ ๑

นายอุด มคัก ดี้ พรหมดนตรี

๐๒ ๐๑๐๘ ๒

นายธวัช 'ชัย กองเพซร์

๐๒ ๐๑๐๘ ๓

นายปีย ะพัน ธ์ อาจอํ่า

๐๒ ๐๑๐ ๘ ๔

นายซยพัส ตร์ ซยเศรษฐ์ม นตรี

๐๒ ๐๑๐ ๘ ๔

นายไกรวิท ย์ โพธึ๋หอม

๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๘ ๖

นายซญานนท์ บุญ ก่อ น

๐๒ ๐๑๐๘ ๗

นายณัฐ พล ปรางค์ท อง

๐๒ ๐๑๐ ๘ ๘

นายณัฐ พล มูล วิร ัต น์

๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๘ ๙

นายธรณีน ทร์ เป่า สง่า

๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๙ ๐

นายวรรธนัน ท์ กรีร ัม ย์

๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๘ ๑

นายสุม ล อิน ทรอัก ษร

๐๒ ๐๑๐ ๙ ๒

นายอมรพัน ธ์ พรหมพัน ธ์

๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๙ ๓

นายธนวัฒ น์ หาญใจ

๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๙ ๔

นายวัช ริน ทร์ เจะโกะ

๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๙ ๔

นายศีร สิท ธี้ โชติอ รรคณีต

๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๙ ๖

นายกิต ิท ัต สังข์ทอง

๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๙ ๗

นายธนภัท ร พาทอง

๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๙ ๘

นายสุเมธ มาปง

๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๙ ๙

นายกิจ ติช ัย ไผ่โสภา

๐ ๒ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐

นายณัฐ ธร ม่ว งรอด

0 ๒ 0 ๑ ๑ 0 ๑

นายสกุณ ระเบีย บเลิศ

๐ ๒ ๐๑๑ ๐๒

นายณพิช ญ์ส ิษ ฐ์ จัน ทะเสน

๐ ๒ ๐ ๑ ๑ ๐ ๓

นายรอซีด ีน หาบยุโซะ

0 ๒ 0 ๑ ๑ o (รน

นายนพรัต น์ แสวงผล

๐ ๒ ๐ ๑ ๑ ๐ ๔

นายสรรเสริญ วิบ ูล ย์ส ุน ีก ุล

0 ๖ 0 ๑ ๑ 0 ๖

น า ย อ ภ ิน ิต ย ์ ร อ ด ป า น

๐ ๒ ๐ ๑ ๑ ๐ ๗

นายกฤตพณ เทพวงษ์

๐ ๒ ๐ ๑ ๑ ๐ ๘

นายพฤทธี้ อัค รเวชพงศ์

๐ ๒ ๐ ๑ ๑ ๐ ๙

นายเทวเดช ไชยสาร

0 ๒ 0 ๑ ๑ ๑ 0

นายปรมิน ทร์ ชาญพล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

นายภูริณัฐ นพรัตน์
๐๒ ๐๑๑๑๒
นายสุรวุฒิ บุญนิล
นายอโณทัย ทองใส
๐๒ ๐๑๑๑๓
๐ ๒ ๐ ๑ ๑ ๑ (ริ^ นายระพีพัฒน์ เพ็ซรรุ่ง
๐ ๒ ๐ ๑ ๑ ๑ (เ^ นายทัตเทพ ศรีเชียง
๐๒ ๐๑๑๑๒
นายภานุเดช ชูสุวรรณ
๐ ๒ ๐ ๑ ๑ ๑ ฅ เ นายภูวนารถ จันทราช
๐๒ ๐๑๑๑๘
นายสรวุฒิ ปันศีล
0๒ 0๑ ๑ ๑ ๘
นายจิรายุ พรหมโชติ
นายณัฐพล สุขวิลัย
๐๒ ๐๑๑๒ ๐
๐๒ ๐๑๑๒ ๑
นายวิชญ์วศีน สยมภาค
นายพีรเดช พันธ์ขาว
๐๒ ๐๑๑๒ ๒
๐๒ ๐๑๑๒ ๓
นายเพชรนํ้าหนึ่ง รู้รอบดี
๐๒ ๐๑๑๒ ๔
นายติณห์ ทองดี
๐ ๒ ๐ ๑ ๑ ๒ (เ^ นายภาสพล วาริพันธน์
นายภาณูศร ถิ่นกลาาง
๐๒ ๐๑๑๒ ๖
๐๒ ๐๑๑๒ ๗
นายอดิศักดื้ คงจันทึก
๐๒ ๐๑๑๒ ๘
นายสุลัยมาน ซาสือรี
นายนภัทร มะโนสมุทร
๐๒ ๐๑๑๒ ๙
๐๒ ๐๑๑๓ ๐
นายอภิชาติ เสมเถื่อน
๐ ๒ ๐ ๑ ๑ Gก ๑
นายวรเทพ วิสุทธิวงศ์
๐๒ ๐๑๑๓ ๒
นายพซรพล มณีรัตบโชติ
นายพลาวิต อามาตย์เสนา
๐๒ ๐๑๑๓ ๓
๐๒ ๐๑๑๓ ๔
นายซาคริต รักห่วง
นายนนทกร เพ็งสุทธี้
๐๒ ๐๑๑๓ ๔
๐๒๐๑๑๓๖ นายอภิวัฒน์ ว ัฒ น ะ ส ุร ะ
นายยุทธศาสตร์ สินโพธ
๐๒ ๐๑๑๓ ๗
๐๒ ๐๑๑๓ ๘
นายชนะพล คงศีล'ป๋
นายวิษณุ ภู่ระหงส์
๐๒ ๐๑๑๓ ๙
นายอนุพล ธงกลาง
๐๒ ๐๑๑๔ ๐
๐๒ ๐๑๑๑๑

เอกสารแนบ ๔๐

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒ ๐๑๑๔๑ นายพงษ์ส ุร ิย า สืบสิงห์

o ๒o ๑ (9) ๑ นายสมปราชญ์ ดีจ อหอ

๐๒๐๑๑๔๒ นายชะตาฟ้า ผิว งาม

๐๒๐๑๑๗๒ นายภาคภูม ิ บัว เพ็ซร

๐๒๐๑๑๔๓ นายปณิธ าน สมเพชร

๐๒๐๑๑๗๓ นายอาทิต ย์ ราชประโคน

๐๒๐๑๑๔๔ นายทวีศ ัก ส์ พลภาณุม าศ

๐๒๐๑๑๗๔ นายพงษ์ศ ัก ด คล้า ยรามัญ

๐๒๐๑๑๔๔ นายลัก ษณ์ว ุฒ ิ เปล่ง ศรีร ัต น์

๐๒๐๑๑๗๔ นายมงคล แซ่ว้า

๐๒๐๑๑๔๒ นายซวณัฐ โชติบ ูร ณ์

๐๒๐๑๑๗๖ นายภานุว ัฒ น์ ไกรมาตร

๐๒๐๑๑๔๗ นายพิจ ารวัต ศรีส มพร

๐๒๐๑๑๗๗ นายณัฐ พล บุญ พรัต

๐๒๐๑๑๔๘ นายรัช ซานนท์ หิรัญ สุข

๐๒๐๑๑๗๘ นายสุว พล ธรรมรัก ษ์

๐๒๐๑๑๔๔ นายรซานนท์ อินธิแสง

๐๒๐๑๑๗๙ นายสถาปณวัฒ น์ นนท์ศ ิล า

๐๒๐๑๑๔๐ นายภาวคุท ธี้ ศรแก้ว

o Id o ๑ ๑ ๘ o นายรพชัย นิลสม

๐๒๐๑๑๔๑ นายธนดล มาลยเวช

o ๒o ๑ ๑ ๘ ๑ นายธงชัย โม้แ หยม

๐๒๐๑๑๔๒ นายนิร ุต ตี้ มุม ทอง

๐๒๐๑๑๘๒ นายพิษ พุ บวรเกีย รส์ส กุล

๐๒๐๑๑๔๓ นายคุณ ากร ยิ้ม เพ็'ชร

๐๒๐๑๑๘๓ นายธนกร รองวิร ิย ะพานิซ

๐๒๐๑๑๔๔ นายพุท ธิก ร จริต งาม

๐๒๐๑๑๘๔ นายธนบดี วรรณไพบูล ย์

๐๒๐๑๑๔๔ นายกรวิซ ญ์ ภัท รดำรง

๐๒๐๑๑๘๔ นายธนากร รอดประดิษ ฐ์

๐๒๐๑๑๔๖ นายเจษฎา ดาระอิน ทร์

๐๒๐๑๑๘๒ นายสิร เศรษฐ์ แสงดา

๐๒๐๑๑๔๗ นายศรัณ ย์ จารุพ ัน ธุเศรษฐ์

๐๒๐๑๑๘๗ นายปิย ะพงศ์ ยุ้ง คิร ิ

๐๒๐๑๑๔๘ ว่า ที่ร ้อ ยตรีอ นุก ุล หนุนดง

๐๒๐๑๑๘๘ นายไกรลาส โคสาสุ

๐๒๐๑๑๔๔ นายณัฐ ซนน แดงช่วง

๐๒๐๑๑๘๔ นายธนณัฏ ฐ์ ทองกลาง

๐๒ ๐๑๑๖๐ นายอัส มิ อะตะบู

๐๒ ๐๑๑๔๐ นายสุท ธิพ งศ์ ปัญ ญา

๐๒๐๑๑๒๑ นายกำพล ตาอ้า ย

๐๒ ๐๑๑๙๑ นายสมชัย เสรีก ำธร

๐๒๐๑๑๖๒ ว่า ที่ร .ต.ธีร ะศัก ดิ้ ธรรมนิยม

๐๒๐๑๑๙๒ นายกมลเทพ แก้ว ล้ว น

๐๒๐๑๑๖๓ นายปิย ะพงษ์ รอดเจริญ

๐๒ ๐๑๑๙๓ นายเอนก การิน ทร์

๐๒๐๑๑๒๔ นายณปสุ ธนโชติกอบกร

๐๒ ๐๑๑๙๔ นายธิเบต พรมลี

๐๒๐๑๑๒๔ นายญาติภ ิร ุณ หนูแ ก้ว

๐๒ ๐๑๑๙๔ นายจัก รพล ทับ ทัน

๐๒ 0๑๑๖๖ นายสุร ศัก ดึ๋ วรศิล'ป๋

๐๒ ๐๑๑๙๖

๐๒๐๑๑๖๗ ว่า ที่ ร.ต.คณาธิป ฮอสุว รรณ

๐๒๐๑๑๙๗ นายนูร ดีน สาแม

๐๒๐๑๑๒๘ นายชนะชัย อรัณ ยกานนท์

๐๒๐๑๑๔๘ นายธนาวุฒ ิ น้อ ยเจริญ

๐๒๐๑๑๒๔ นายฉดาศัก ดี้ พูล จวง

๐๒ ๐๑๑๙๙ นายกัม พล จันทโร

๐๒๐๑๑๗๐ นายธีร พนธ์ ชาญสูง เนิน

๐๒๐๑๒๐๐ นายอัจ ฉริย ะ ภิร มย์เจีย ว
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๐๒๐๑๒๐๑ นายซยุต ม์ พุท ธรุ่งโรจน์

๐ ๒ ๐ ๑ เอ ๓ ๑

นายปพน นิย มไทย

๐๒๐๑๒๐๒ นายอภิส ิท ธิ๋ บุญ จัน ทึก

๐ ๒ ๐ ๑ ๒ ๓ เอ

นายรุจ ิก ร เขมาภิร ตะ

๐๒๐๑๒๐๓ นายอาซวิน ทร์ บุญ โห้

๐๒ ๐๑๒ ๓๓

นายยุท ธนา เก้า เอี้ย น

๐๒๐๑๒๐๔ นายศิร โชติ โพธึ๋อุไร

๐๒ ๐๑๒ ๓๔

นายณัฐ วุฒ ิ โปร่งใจ

๐๒๐๑๒๐๔ นายธีร วัฒ น์ วุฒ ิศ ัก ดึ๋

๐๒ ๐๑๒ ๓๔

นายสุร ีว ัฒ น์ บุญ หาญ

๐๒๐๑๒๐๖ นายชัย ณรงค์ จำปา

๐๒ ๐๑๒ ๓ ๖

นายมูฮ ำหมัด อามีน จะปะกีย า

๐๒๐๑๒๐๗ นายพงศธร สุวรรณสุข

๐๒ ๐๑๒ ๓๗

นายทศพร บุญ พัด ส่ง

๐๒๐๑๒๐๘ นายกซพร มะหอม

๐๒ ๐๑๒ ๓๘

นายจัก รพัน ธ์ พรหมศัก ดี้

๐๒๐๑๒๐๙ นายวิว ัฒ นชัย ไสยกรรม

๐๒ ๐๑๒ ๓ ๙

นายพรเทพ หมีน คลาน

๐๒๐๑๒๑๐ นายณัฐ กร ผดุง ฮะ

๐๒ ๐๑๒ ๔ ๐

น าย1ซ ิพ นพงศ์ จุ๊ฝ าก

๐๒๐๑๒๑๑ นายนัน ทวัฒ น์ ทั่งกิน

๐๒ ๐๑๒ ๔ ๑

นายภาณ ุภ ูม ิ เอี่ย มละออ

๐๒๐๑๒๑๒ นายอรรถชัย จวงแดง

๐๒ ๐๑๒ ๔๒

นาย'ซน'น,ชนก คงช่ว ย

๐๒๐๑๒๑๓ นายกฤษณะ ปัญ ญา

๐๒ ๐๑๒ ๔๓

นายธเนศ สุก เมือ ง

๐๒๐๑๒๑๔ นายปฏิพ ัท ธ์ จัน ทร์ม าก

๐๒ ๐๑๒ ๔ ๔

นายภูม ิน ทร์ วัชโรบล

๐๒๐๑๒๑๔ นายแทนไท จีร ะดิษ ฐ์

๐๒ ๐๑๒ ๔ ๔

ว่า ที่ ร.ต.กรวิช ญ์ คล้า ยเพ็ง

๐๒๐๑๒๑๖ นายพงศกานต์ สัญ ญเดช

๐๒ ๐๑๒ ๔ ๖

นายมูฮ ำหมัด อากีม ีน สารี

๐๒๐๑๒๑๗ นายธงชัย หมื่น ศัก ดา

๐๒ ๐๑๒ ๔๗

นายพงศกร วิบ ูล ย์ว งศรี

๐๒๐๑๒๑๘ นายวิศ ิษ ฏ์ แสงพระจัน ทร์

๐๒ ๐๑๒ ๔ ๘

นายกิจ จา เชื่อ มใจ

๐๒๐๑๒๑๙ นายอธิน วิเศษปา

๐๒ ๐๑๒ ๔ ๙

นายสหทัศ น์ มั่น เมือ ง

๐๒๐๑๒๒๐ นายทิพ ากร ทองเกิด

๐๒ ๐๑๒ ๔ ๐

นายพิท วัส พึ่งเพ็ซ ร

๐๒๐๑๒๒๑ นายวัฒ นพงศ์ แก้ว เรือ ง

๐๒ ๐๑๒ ๕ ๑

นายก้อ งภพ ฉัต รมณีส ุว รรณ์

๐๒๐๑๒๒๒ นายตรีป พัฒ น์ จำปาเทศ

๐๒ ๐๑๒ ๔๒

นายสุร ศัก ดิ้ ชูแสง

๐๒๐๑๒๒๓ นายศุภ โชค บัวโคกสูง

๐๒ ๐๑๒ ๔๓

นายภาณ ุพ งศ์ เขื่อ นจนะ

๐๒๐๑๒๒๔ นายชาตรี บุญ ยาทรัพ ย์

๐๒ ๐๑๒ ๔ ๔

นายเอกวัฒ น์ สุว รรณศรี

๐๒๐๑๒๒๔ นายวัน วิล ดาน มะมิง

๐๒ ๐๑๒ ๔ ๔

นายพรพรรษา ศรีส ุว รรณ

0๒๐๑๒๒๖

0๒ 0๑๒ ๔ ๖

น า ย ค ิร ิพ ง ศ ์ จ ง อ า ง จ ิต ต ์

๐๒๐๑๒๒๗ จ.ส.อ.พัน ธ์เพ็ซ ร์ ประทีป ณ ถลาง

๐๒ ๐๑๒ ๔ ๗

นายคุภ มงคล เนาวมุก ดา

๐๒๐๑๒๒๘ นายเอกนริน ทร์ ภัก ดีส ุว รรณ์

๐๒ ๐๑๒ ๔๘

นายซัซ พงศ์ สุข เวทย์

๐๒๐๑๒๒๙ นายนพดล แป้น ด้ว ง

๐๒ ๐๑๒ ๔ ๙

นายภาษิต รัศมี

๐๒๐๑๒๓๐ นายสุเทพ วิน ทะสมบัต ิ

๐๒ ๐๑๒ ๖๐

นายธเนศวร ประพิณ

น า ย ก ต ัญ ณ ู ท ิพ ย ์แ ก ้ว
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๐๒ ๐๑๒ ๖๑

นายศรัณ ย์ หมื่น คลัง

๐๒ ๐๑๒ ๙๑

นายธนาวุฒ ิ เหล่า มาลา

๐๒ ๐๑๒ ๖๒

นายเจนวิท ย์ อยู่ค งดี

๐๒ ๐๑๒ ๙๒

นายสาโรซ ชิต ทรงสวัส ดื้

๐๒ ๐๑๒ ๖๓

ว่า ที่ ร.ต.ธิต ิ มั่น เขตกิจ

๐๒ ๐๑๒ ๙๓

นายทรงสิท ธึ๋ สุข ุม วานิซ

๐๒ ๐๑๒ ๖๔

นายสมเกีย รติ ธงชัย เลิศ

๐๒ ๐๑๒ ๙๔

นายวซิร วิท ย์ วีระสุฃ

๐๒ ๐๑๒ ๖๔

นายภาคภูม ิ เชิด ชัย ภูม ิ

๐๒ ๐๑๒ ๙๔

นายบุณ ยกฤต สะอาด

๐๒ ๐๑๒ ๖๖

นายณัฐ วุฒ ิ พงษ์จ ีน

๐๒ ๐๑๒ ๙๖

นายศัก รืน ทร์ ริษ ฎานนท์

๐๒ ๐๑๒ ๖๗

นายอิท ธิพ งษ์ ริน ทยุง

๐๒ ๐๑๒ ๙๗

นายธัน ยบูร ณ์ เพชรช่ว ย

๐๒ ๐๑๒ ๖๘

นายภาณ ุพ งศ์ ไตรพรพงศ์พ ัน ธุ

๐๒ ๐๑๒ ๙๘

นายอนุพ งษ์ ครุฑ น้อย

๐๒ ๐๑๒ ๖๙

นายวีร พล สุนันท์

๐๒ ๐๑๒ ๙๙

นายบรรณวิข ญ์ เขตมรคา

๐๒ ๐๑๒ ๗ ๐

นายวิศ รุต ปริส ุท ธิก ุล

๐๒ ๐๑๓ ๐๐

นายพิท ัก ษ์ เรือ งประสม

๐๒ ๐๑๒ ๗ ๑

นายพลภัท ร์ ศรัท ธาทิพ ย์ก ุล

๐๒ ๐๑๓ ๐๑

นายวริท ธี้ เรือ งประสม

๐๒ ๐๑๒ ๗ ๒

นายณัฐ พงศ์ ปีญ โญสุข

๐๒ ๐๑๓ ๐๒

นายไทยคม ภามัง

๐๒ ๐๑๒ ๗ ๓

นายพิร ดนย์ ตัน ติว ราพัน ธ์

๐๒ ๐๑๓ ๐๓

นายประสิท ธิ้ ชัย รุ่ง เรือ ง

๐๒ ๐๑๒ ๗ ๔

นายบุญ ฤทธิ้ แสงดาว

๐๒ ๐๑๓ ๐๔

นายธีร ะพงษ์ คงหวัง

๐๒ ๐๑๒ ๗ ๔

นายนพดล แสงอรุณ

๐๒ ๐๑๓ ๐๔

นายนุช สารื หยีป อง

๐๒ ๐๑๒ ๗ ๖

นายกิต ิภ ัท ธ์ รุ่งเรือ ง

๐๒ ๐๑๓ ๐๖

นายวรวัฒ น่ ตาละลัก ษณ์

๐๒ ๐๑๒ ๗ ๗

นายธิต ิ'วุฒ ิ ขาวดอกรัก

๐๒ ๐๑๓ ๐๗

ร.ต.ธนานุร ัก ษ์ ดะรงค์

๐๒ ๐๑๒ ๗ ๘

นายเพิ่ม พงศ์ สุว รรณรัก ษ์

๐๒ ๐๑๓ ๐๘

นายจรืย ศัก ดิ้ บุญ จริง

๐๒ ๐๑๒ ๗ ๙

นายวรปรัช ณ์ หุตะโกวิท

๐๒ ๐๑๓ ๐๙

นายศุภ เสกฃ์ บุญ ยัง

๐๒ ๐๑๒ ๘ ๐

นายศุภ ฤกษ์ แสงทอง

๐๒ ๐๑๓ ๑๐

นายไธพัต ย์ ธัญ วงษ์

๐๒ ๐๑๒ ๘ ๑

นายราชัน แก้ว สุร ิ' วงศ์

๐๒ ๐๑๓ ๑๑

นายวรรณวัฒ น์ คงสำราญ

๐๒ ๐๑๒ ๘๒

นายณิซ ากร รัก ษ์ย ศ

๐๒ ๐๑๓ ๑๒

นายบุณ ญกร ปรมานุก ูล สุฃ

๐๒ ๐๑๒ ๘๓

นายสุร ศัก ดี้ เสนา

๐๒ ๐๑๓ ๑๓

นายนพณัฐ วิไลคิริ

๐๒ ๐๑๒ ๘๔

นายอัม ริน ทร์ เทีย นศาสตร์

๐๒ ๐๑๓ ๑๔

นายณัฐ ชัย บุญ ปทุม พงศ์

๐๒ ๐๑๒ ๘๔

นายอาทิต ย์ บับ ภีร ์

๐๒ ๐๑๓ ๑๔

นายธนชัย ไขแสง

๐๒ ๐๑๒ ๘๖

น ายก ล ศ

เ ท ีย ม น ุช

๐๒ ๐๑๓ ๑๖

น าย

๐๒ ๐๑๒ ๘๗

นายอรรถพล ภูศรื

๐๒ ๐๑๓ ๑๗

นายธารืน ทร์ อุป ฐาก

๐๒ ๐๑๒ ๘๘

นายมงคล วิว ุฒ ิ

๐๒ ๐๑๓ ๑๘

นายไตรภพ ริน ยะ

๐๒ ๐๑๒ ๘ ๙

นายนคริน ทร์ เค้า แคน

๐๒ ๐๑๓ ๑๙

นายกุล วัฒ นา โต๊ะ เตบ

๐๒ ๐๑๒ ๙๐

นายอรรถพงษ์ อ่อ นพลี

๐๒ ๐๑๓ ๒ ๐

นายสรวิซ ญ์ ถิ่น นาร่อ ง

อนุว ัฒ น์ คำช ื่น
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๐๒๐๑๓๒๑ นายสุพ ลทิต ย์ หนองม่วง

0๒๐๑๓๔๑ นายยิ่ง ยศ พึ่งแพง

๐๒๐๑๓๒๒ นายบุญ ขวัญ เมือ ง แย้ม มีศ รี

๐๒๐๑๓๔๒ นายไวกูณ ฑ์ ไพโรจน์ฤทธี้กุล

๐๒๐๑๓๒๓ นายชลวิท ย์ สุข จัน ทร์

๐๒๐๑๓๔๓ นายเจนณรงค์ ชูน ครพัฒ น์

๐๒๐๑๓๒๔ นายอนัน ทโชค อิน เอก

๐๒๐๑๓๔๔ นายปีญ ญา อัก ษรพรมราซ

๐๒๐๑๓๒๔ นายธัน วา พึ่งกริม

๐๒๐๑๓๔๔ นายพรรษา ภู่บ ุบ ผากาญจน

๐๒๐๑๓๒๖ นายกฤษณ์ สอนสำแดง

๐๒๐๑๓๔๖ นายพิท ัก ษ์ ฃัด ทจัน ทร์

๐๒๐๑๓๒๗ นายคิว กร สุจริต

๐๒๐๑๓๔๗ นายธิต ิส รณ์ โล่ห ์ว นิซ ชัย

๐๒๐๑๓๒๘ นายวสุร ัต น์ สุฃชูศรี

๐๒๐๑๓๔๘ นายณัฐ นัน ท์ โล่ห์วนิ'ซ'ชัย

๐๒๐๑๓๒๙ นายณัฐ ซนน คงเมก

๐๒๐๑๓๔๙ นายกฤษฐาพัฒ น์ เอี้ย วกฤตยากร

๐๒๐๑๓๓๐ นายฤทธิร งค์ ปิญ ญาพูล

๐๒๐๑๓๖๐ นายป็ย นัน ท์ สีดา

๐๒๐๑๓๓๑ นายสิท ธิโ ชค บุญ นวม

๐๒๐๑๓๖๑ นายธนะชัย กระแสกุศ ล

๐๒๐๑๓๓๒ นายยัน ต์ค ฑา ภิร มย์ซ ม

๐๒๐๑๓๖๒ ว่า ที่ ร.ต.ธนวรรธน์ ปัญ ญาพร

๐๒๐๑๓๓๓ นายปพนรัซ ย์ บุญ สิน

๐๒๐๑๓๖๓ นายชัต ติย ะ หร่า ยขุน ทด

๐๒๐๑๓๓๔ นายเกษมสัน ต์ ร้อ ยสิ

๐๒๐๑๓๖๔ นายเกีย รติศ ัก ดิ, เหมือ นศรี

๐๒๐๑๓๓๔ นายสงกรานต์ ดอกไม้ห อม

๐๒๐๑๓๖๔ นายดามพ์ สุว รรณรัต น์

๐๒๐๑๓๓๖ นายธนพล ฝืนสนิท

๐๒๐๑๓๖๖ นายวัน ชัย วัน ต๊ะ

๐๒๐๑๓๓๗ นายณัฐ พงศ์ นาคประทุม

๐๒๐๑๓๖๗ นายปิย ะราช เสลานนต์

๐๒๐๑๓๓๘ นายอธิว ัต ร เปีย ทอง

๐๒๐๑๓๖๘ นายจิโ รจ กาญ'จนศ'กด

๐๒๐๑๓๓๙ นายวิศ รุต ใจงูเหลือ ม

๐๒๐๑๓๖๙ นายพิฒ นราชย์ เจริญ ศรี

๐๒๐๑๓๔๐ ว่า ที่ร ้อ ยตรีว ิร ัต น์ โตเมศน์

๐๒๐๑๓๗๐ นายสุร พงษ์ สุรมิตร

๐๒๐๑๓๔๑ นายธนวัฒ น์ แจ้งผล

๐๒๐๑๓๗๑ นายมีน พัฒ น์ พยาบาล

๐๒๐๑๓๔๒ นายกิต ิพ งษ์ บุญ เรศ

๐๒๐๑๓๗๒ นายณัฐ วัฒ น์ วังไธสง

๐๒๐๑๓๔๓ นายชิน ภัท ร อิน ทร์ส ุว รรณ

๐๒๐๑๓๗๓ นายสมลัก ษณ์ งามเกาะ

๐๒๐๑๓๔๔ นายโยธิน ป้อ งปาน

๐๒๐๑๓๗๔ นายกฤษฎา กองแก้ว

๐๒๐๑๓๔๔ นายวีร พงศ์ ภูม ิภ าค

๐๒๐๑๓๗๔ นายวซิร วิซ ญ์ มาซา

๐๒๐๑๓๔๖ นายวซิร วิซ ญ์ อุ่นใจ

๐๒๐๑๓๗๖ นายวราวุฒ ิ บุญ พ่ว ง

๐๒๐๑๓๔๗ นายจัก รกฤษณ์ สัก ลัน เทิย ะ

๐๒๐๑๓๗๗ นายทวีศ ัก ดี้ กุล วงษ์

๐๒๐๑๓๔๘ นายจารุก ิต ตี้ แสงเชีย ว

๐๒๐๑๓๗๘ นายอัษ ฎาวุธ สวนจัน ทร์

๐๒๐๑๓๔๙ นายพุท ธสิญ จน์ โสภานุม าศ

๐๒๐๑๓๗๙ นายเทวิน ทร์ ทิพ ย์ส ุข ุม

๐๒๐๑๓๔๐ นายธนภัท ร โพธึ๋สว่าง

๐๒๐๑๓๘๐ นายซลากร เกาประโคน
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๐๒๐๑๓๘๑ นายศัก ริน ทร์ โต๊ะ อาจ

o เ£)o (ริ)(ริ^(ริ)(ริ) นายธีร ภัท ร นํ้ารอบ

๐๒๐๑๓๘๒ นายจรัญ ธร สาคร

๐๒๐๑๔๑๒ นายวัช ริน ทร์ แก้ว ประดิษ ฐ์

๐๒๐๑๓๘๓ นายศัก ดา กงทอง

๐๒๐๑๔๑๓ นายธีร ะพล แสนทวีสุข

๐๒๐๑๓๘๔ นายกฤติก านต์ หิร ัญ ศรี

๐๒๐๑๔๑๔ นายธิต ิว ุฒ ิ สังข์ทอง

๐๒๐๑๓๘๔ นายปรมิน ทร์ ซลซลา

๐๒๐๑๔๑๔ นายอนรรฆ นัน ทศรีว ิว ัฒ น์

๐๒๐๑๓๘๖ นายธัญ วัฒ น์ โตนิล

๐๒๐๑๔๑๖ นายสิร วิซ ญ์ คงนุ้ย

๐๒๐๑๓๘๗ นายซญานนท์ พุท ธลก

๐๒๐๑๔๑๗ นายพิพ ัฒ น์ เพีย รราช

๐๒๐๑๓๘๘ นายมหัท ธนะ เจริญ เมือ ง

๐๒๐๑๔๑๘ นายธราดล บุญ ประเสริฐ

๐๒๐๑๓๘๙ นายศิร ิซ ัย รัต นสัม ฤทธิ้

๐๒ ๐๑๔๑๙ นายจตุร วิธ เที่ย งจรรยา

๐๒ ๐๑๓๙๐ นายชายสิน ธุ ทันใจ

๐๒๐๑๔๒๐ นายธีร ะ พรหมช่ว ย

๐๒ ๐๑๓๙๑ นายธนชัย ป่น วิถี

๐๒๐๑๔๒๑ นายซิษ ณุพ งศ์ วงษ์เม่น

๐๒๐๑๓๙๒ นายธนิท ธิ ด้ว งหิร ัญ

๐๒๐๑๔๒๒ นายซวัล ณัฐ ตัน วิพ ัฒ น์

๐๒๐๑๓๙๓ นายอิน ทัซ เสาะแสวง

๐๒๐๑๔๒๓ นายธนากร นวจิน ดาพงศ์

๐๒๐๑๓๙๔ นายอิส สระพงศ์ ซิง รัม ย์

๐๒๐๑๔๒๔ นายวรพล สงชุม

๐๒๐๑๓๙๔ นายหฤษฎ์ สุว รรณรัต น์

๐๒๐๑๔๒๔ นายวีร ะนัน ท์ กลิ่น เนตร

๐๒๐๑๓๙๖ นายทวีศ ัก ดี้ แก้ว กับ เพชร

๐๒๐๑๔๒๖ นายพีร ณัฐ ภู่อ ภิส ิท ธิ้

๐๒๐๑๓๙๗ นายกัญ จน์ ฤทธี้แ รงกล้า

๐๒๐๑๔๒๗ นายศัก ดิ้ด นัย สุข เกษร

๐๒๐๑๓๙๘ นายจิร าวัฒ น์ ศรีด ี

๐๒๐๑๔๒๘ นายอัย ยะ เกลีย วพัน ธ์ร ัศ มี

๐๒๐๑๓๙๙ นายเกีย รติก ร คงเขีย ว

๐๒๐๑๔๒๙ นายวาทิศ ด่า นรุ่ง เจริญ

๐๒๐๑๔๐๐ นายณภัท ร ธีร ะประภา

๐๒๐๑๔๓๐ นายทยุต ทองบุญ เหลือ

o 1ร)o (รินo
(3 )

(ร )

นายพายุ โยนยาน

๐๒๐๑๔๓๑ นายธีร ยุท ธ สุกหอม

๐๒๐๑๔๐๒ นายฆเนศ เสนีย ์ช ัย

๐๒๐๑๔๓๒ นายพีซ ฌุต ม์ หาญพละ

๐๒๐๑๔๐๓ นายเจษฎากร ปานสุว รรณ

๐๒๐๑๔๓๓ นายปริญ ญา สุว รรณวงษ์

๐๒๐๑๔๐๔ นายหาดเพชร แดงฉํ่า

๐๒๐๑๔๓๔ นายกฤษฎา คล่อ งเซิง ศร

๐๒๐๑๔๐๔ นายธนวัฒ น์ สมมิตร

๐๒๐๑๔๓๔ นายอธิพ ัฒ น์ ยอดทอง

๐ เอ ๐ ® ๔ ๐ ๖

0 ๒๐๑๔๓๖

น ายพ น ธ ก ร

พ ร ้อ ม จ ิต ร

นายอรรถพล ทิพย์คำ

๐๒๐๑๔๐๗ นายจตุพ ร บัวแสน

๐๒๐๑๔๓๗ นายณัฐ ธีร ์ กมลรัต นเศรษฐ์

๐๒๐๑๔๐๘ นายสุเมธี อิน คำเชื้อ

๐๒๐๑๔๓๘ นาย'วุฒ ิธ วัช พรหมมณี

๐๒ ๐๑๔๐๙ นายธนพล รัตนพัน ธ์

๐๒๐๑๔๓๙ นายเฉลิม เกีย รติ ชุน เพ็ซ แก้ว

o 1ร)o (ริ) (ริ)o นายธนวิท ย์ ซมภูแสน

๐๒๐๑๔๔๐ นายวิภ ู สัง ข์อ ยู่ศ ิร ิ

(si

เอกสารแนบ ๔๔

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๑๔๔๑ นายวรท หนองใหญ่

0๒๐๑๔๗๑ นายชัย ณรงค์ จุลโลบล

๐๒๐๑๔๔๒ นายกษิด ี้เดช เทพรอด

๐๒๐๑๔๗๒ นายธนวัฒ น์ ศุภ ลัก ษณ์

๐๒๐๑๔๔๓ นายยิ่ง ศัก ดิ้ ชุม ตรี

๐๒๐๑๔๗๓ นายณภัท ร นิภ ารัก ษ์

๐๒๐๑๔๔๔ นายพรหมเพชร พรมลิข ิต

๐๒๐๑๔๗๔ นายสิร ิพ งศ์ โพธสุวรรณ

๐๒๐๑๔๔๔ นายสิน ประสงค์ หาชุน ทด

๐๒๐๑๔๗๔ นายจีร ากร ไชยเชษฐา

๐๒๐๑๔๔๖ นายฐาปกรณ์ กายราช

๐๒๐๑๔๗๖ นายเทพนริน ทร์ ทองส่งโสม

๐๒๐๑๔๔๗ นายศุภ ฤกษ์ อุย บอน

๐๒๐๑๔๗๗ นายวัจ น์ก ร กุศ ลรัต น์

๐๒๐๑๔๔๔ นายอภิส ิท ธิ้ พิณ เสนาะ

๐๒๐๑๔๗๘ นายบัน เทิง แซ่หลี

๐๒๐๑๔๔๙ นายพลกฤต ศรีม ่วง

๐๒๐๑๔๗๙ นายจารุซ า จัน ทร์เส็ง

๐๒๐๑๔๔๐ นายอดิเทพ จ่า ยอ่อ ง

๐๒๐๑๔๘๐ นายซิษ ณพงศ์ สุด ทองคง

๐๒๐๑๔๔๑ นายกรวิซ ญ์ สาระวงศ์

๐๒๐๑๔๘๑ นายรุ่ง รดิศ สีด าวงศ์

๐๒๐๑๔๔๒ นายอิท ธิก ร เกษตรเอี่ย ม

๐๒๐๑๔๘๒ นายอฑิย ะ วงศ์ศ ิล ปี

๐๒๐๑๔๔๓ นายจิร ายุ วิท ยารัฐ

๐๒๐๑๔๘๓ นายยุท ธ1ช ัย แพ่ง ศรีส าร

๐๒๐๑๔๔๔ นายธนภูม ิ เสรีเวสารัต น์

๐๒๐๑๔๘๔ นายทศพล ซาวพลทอง

๐๒๐๑๔๔๔ นายณัฐ ภัท ร จัน ทรสุก รี

o ๒o ๑ ๔๔๔ นายนริน ทร์ธ ร แจ่ม จำรัส

๐๒๐๑๔๔๖ นายอภิส ิท ธี้ จัน ทร์ร ัก ษา

๐๒๐๑๔๘๖ นายธัญ เทพ อุล มาร

๐๒๐๑๔๔๗ นายพีร วิซ ญ์ เพชรศรี

๐๒๐๑๔๘๗ นายชิน าธิป ท้ว มสมบุญ

๐๒๐๑๔๔๘ ว่า ที่ร ้อ ยตรีส รายุท ธ สามพี่น ้อ ง

๐๒๐๑๔๘๘ นายสหรัฐ ปีน เจริญ

๐๒๐๑๔๔๙ นายมนัส นัน ท้ จัน ตา

๐๒๐๑๔๘๙ นายธาดาพงศ์ โนนะบุตร

๐๒๐๑๔๖๐ นายบุณ ยากร หมายสูนคำ

๐๒๐๑๔๙๐ นายอัฐ พร ชูข ุม

๐๒๐๑๔๖๑ สิบ ตรีช นะศึก เชยชื่น

๐๒๐๑๔๙๑ นายธนพล ทองกลับ

๐๒๐๑๔๖๒ นายษณกร นวลแก้ว

๐๒๐๑๔๙๒ นายพีร ะยุท ธ คนคล่อ ง

๐๒๐๑๔๖๓ นายมานพ ชัน อ่อน

๐๒๐๑๔๙๓ นายสิท ธิช ัย สับสนอง

๐๒๐๑๔๖๔ นายณ.บดิน ทร์ พิบ ูล ย์

๐๒๐๑๔๙๔ นายกฤษฎา สำราญพิท ัก ษ์

๐๒๐๑๔๖๔ นายฐาปกรณ์ สีหะไกร

๐๒๐๑๔๙๔ นายศรราม พานซะน้อ ย

๐๒ ๐๑๙๖๖ นายเอกพร หาแสน

๐๒๐๑๔๙๖

๐๒๐๑๔๖๗ นายธิต ิว ัช ร ด้ว งน้อ ย

๐๒๐๑๔๙๗ นายรัช กาล พิท ัก ษ์ส งคราม

๐๒๐๑๔๖๘ นายสัณ หณัฐ ใจทน

๐๒๐๑๔๙๘ นายลายคราม สกุล ยืน ยง

๐๒๐๑๔๖๙ นายไวยรัต น์ ประแก้ว

๐๒๐๑๔๙๙ นายลัง กราช ปาลทิพ ย์

๐๒๐๑๔๗๐ นายปฏิภ าณ กาญจนพิม าย

๐๒ ๐๑๔๐๐ นายเดชรัต น์ พรหมชูแ ก้ว

น า ย ก ัน ต ภ ณ

ศ ร ีร า ม
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๐๒๐๑๕๐๑ นายกิต ติภ ูม ิ มืส ุว รรณ์

๐๒๐๑๔๓®) นายนายวิภ าส สกุล ภาพนิม ิต

๐๒๐๑๔๐๒ นายทศพร พัน ธ์เลิศ

๐๒๐๑๔๓๒ นายพสกร เสีย งกล่อ ม

๐๒๐๑๔๐๓ นายประนต สระแก้ว

๐๒๐๑๔๓๓ นายธีร พล ผาใต้

๐๒๐๑๔๐๔ นายธนโชค แสงแก้ว

๐๒๐๑๔๓๔ นายบัญ ญพนต์ รัตนะโกสิน

๐๒๐๑๔๐๔ นายฮาพิซ ลาเต๊ะ

๐๒๐๑๔๓๔ นายปริญ ญา เงาศรี

๐๒๐๑๔๐๖ นายประจัก ษ์ เตีย วบู๊

๐๒๐๑๔๓๖ นายกฤตภาส มงคลศุภ วาร

๐๒๐๑๔๐๗ นายนายไพศาล สมควร

๐๒๐๑๔๓๗ นายไชยวัฒ น์ เจริญ วงศ์

๐๒๐๑๕๐ Gs นายสมรัก ษ์ ดำราม

๐๒๐๑๔๓๘ นายณัฐ วีร ์ โตสงคราม

๐๒ ๐๑๔๐๙ นายศุภ ณัฐ วงศ์อ ัศ วนฤมล

๐๒๐๑๔๓๙ นายจัก ษ์ฐ ภัท ร์ จัน ทร์ก ลั่น

๐๒๐๑๔๑๐ นายสุร ิย า อุน านุย า

๐๒๐๑๔๔๐ นายรัช ซานนท์ นวลคำ

๐๒๐๑๕๑๑ นายจัก รภัท ร มีสุฃ

๐๒๐๑๔๔๑ นายสุท ธิภ ัท ร วิช าบุว ัฒ น์

๐๒๐๑๕๑๒ นายจัก รพงษ์ วงศ์เดือ น

๐๒๐๑๔๔๒ นายธเนศพล นนทธิ

๐๒๐๑๔๑๓ นายสิร ธีร ์ ยกแก้ว

๐๒๐๑๕๔๓ นายพงศกร พิเศษสิท ธ

๐๒๐๑๔๑๔ นายธนกฤต ไทรพงษ์พ ัน ธุ

๐๒ ๐๑ ๕๕๕ นายโสพล สุขเสริม

๐๒๐๑๔๑๔ นายศตวรรษ รัตนบุร ี

๐๒๐๑๔๔๔ นายฐิต ิน ัน ท์ ปัก เคระเต

๐๒๐๑๔๑๖ นายกิต ติพ งษ์ มีแ ก้ว

๐๒๐๑๔๔๖ นายธนากร ดวงแก้ว

๐๒๐๑๔๑๗ นายอภิเซษฐ หวานเส

๐๒๐๑๔๔๗ นายภาบุม าศ คงประจัน ทร์

๐๒๐๑๕๑ G9 นายกิต ติส ัก ดิ้ ธนาวุฒ ิ

๐๒๐๑๔๔๘ นายศุภ ลัก ษณ ์ บุญ คุ้ม อยู่

๐๒๐๑๔๑๙ นายเรวัต ร ชัย ยา

๐๒๐๑๔๔๙ นายเขมภ์ เกษพอง

๐๒๐๑๔๒๐ นายสุท ธิน ัน ท์ ชุม พลศรี

๐๒๐๑๔๔๐ นายวซากร ทวีโชติวรกุล

๐๒๐๑๔๒๑ นายสัก ดิ้น ริน ทร์ ต๊ะ อ้า ย

๐๒๐๑๔๔๑ นายจิร าบุว ัฒ น์ สุขตะ

๐๒๐๑๔๒๒ นายนัน ทวัฒ น์ วงศ์ว านโต๊ะ ชุน

๐๒๐๑๔๔๒ นายวีร ยุท ธ ภัก พวง

๐๒๐๑๔๒๓ นายเจตนิพ ัน ธ์ จตุพ รเจริญ ชัย

๐๒๐๑๔๔๓ นายวงศ์เมือ ง เมือ งน้อ ย

๐๒๐๑๔๒๔ นายพงศ์ย ศ พงศ์ว ัฒ นาวิจ ิต ร

๐๒๐๑๔๔๔ นายวัช ริน ทร์ พงษไทย

๐๒๐๑๔๒๔ นายนัน ท์น ิพ ัท ธ์ วิล าชัย

๐๒๐๑๔๔๔ นายพลากร พึ่ง สอนรัก ษ์

0๒0๑๔๒๖ นายอัค รพล บุญ ภัก ดี

0 ๒๐๑๔๔๖

๐๒๐๑๔๒๗ นายเรือ งวิท ย์ เอี่ย มน้อ ย

๐๒๐๑๔๔๗ นายเกษมสัน ต์ อนุกูล

๐๒๐๑๔๒๘ นายธนาสัน ต์ จัน ทร์ส ุด

o ๒o (ริ)๕๕£ร นายธนกร สมประสงค์

๐๒๐๑๔๒๙ นายสิท ธิพ ล ไพสีท า

๐๒๐๑๔๔๙ นายชัย ยุท ธ หนูนิล

๐๒๐๑๔๓๐ นายเอกชัย ศรีท องแก้ว

๐๒๐๑๔๖๐ นายธนัต ถ์ ทวิผ ล

น า ย ส ุร ว ิท ย ์ ป ร ะ ส ิท ธ ิส ร

จ ัณ ์น ิ' /
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๐๒ ๐๑๔ ๖๑

นายวีร ณัฐ ทองพรรณ

๐๒๐๑๔๙๑ นายศรัญ ธวัฌ น์ บุญ รอด

๐๒ ๐๑๔ ๖๒

นายนัก รบ รัต นประสิท ธี้

๐๒๐๑๔๙๒ นายบัณ ฑิต จัน ทรศรี

๐๒ ๐๑๔ ๖๓

นายณัซ พล เนตรแก้ว

๐๒๐๑๔๙๓ นายศุภ กิจ อรุณ แสงสว่าง

๐๒ ๐๑๔ ๖๔

นายกฤษณะ ไชยแก้ว

๐๒๐๑๕๘๕ นายณัฐ ซนน รัต นมงคล

๐๒ ๐๑๔ ๖๔

นายนิว ัฒ น์ช ัย ชาติไ ทย

๐๒๐๑๔๙๔ นายปีน เพชร จัน ทิม าลย์

๐๒ ๐๑๔ ๖๖

นายดลลัน ตี้ กาญจนเพ็ญ

๐๒๐๑๔๙๖ นายภาคภูม ิ ลํ้าประเสริฐ

๐๒ ๐๑๔ ๖๗

นายจัก รอรุณ ฉิ้มงาม

๐๒๐๑๔๙๗ นายธนา เพลิน จิต ต์

๐๒ ๐๑๔ ๖๘

นายฐิต ิน ัน ท์ โมสิน

๐๒๐๑๔๙๘ นายณัฐ วุฒ ิ กระฉอดนอก

๐๒ ๐๑๔ ๖๙

นายรวิพ ล บุญ เรือ ง

๐๒๐๑๔๙๙ นาย,ว ีร ยุท ธ วัน ชูเพลิด

๐๒ ๐๑๔ ๗ ๐

นายวิช ชาธร กางถิ่น

๐๒ ๐๑๖๐๐ นายนัน ทวุฒ ิ สินธ์ชัย

๐๒ ๐๑๔ ๗ ๑

นายอนุว รรตน์ เอีย ดปราบ

๐๒ ๐๑๖๐๑ นายอะฟานดี แว

๐๒ ๐๑๔ ๗ ๒

นายนัฐ พงษ์ จิ๋ว เครือ

๐๒๐๑๖๐๒ นายดุร งค์ก ร ไผ่งาม

๐๒ ๐๑๔๗ ๓

นายเจตริน จัน ทร์เลิศ

๐๒๐๑๖๐๓ นายณัฐ ปกรณ์ หวัง เลี้ย งกลาง

๐๒ ๐๑๔ ๗ ๔

นายจัก รี จำปาศรี

๐๒ ๐๑๖๐๔ นายวิบ ูล ย์ ศุก ลสกุล

๐๒ ๐๑๔ ๗ ๔

นายณัฐ พงศ์ ตาใจ

๐๒ ๐๑๖๐๔ นายกฤชนนท์ ประสาทนํ้าเงิน

๐๒ ๐๑๔ ๗ ๖

นายศุภ พัฒ น์ วัฒ นภิน ัน ท์ซ ัย

๐๒ ๐๑๖๐๖ นายณัฑ เรศ แย้ม สมพงษ์

๐๒ ๐๑๔๗ ๗

นายศุภ กฤต ใจใหญ่

๐๒๐๑๖๐๗ นายณัฐ ฤทธึ๋ เย็น สุข

๐๒ ๐๑๔ ๗ ๘

นายอมรศัก ดิ้ ดีส ุบ ิน ทร์

๐๒๐๑๖๐๘ นายเนติล ัก ษณ์ เย็น สุข

๐๒ ๐๑๔ ๗ ๙

นายนัท ธกฤต ชูไกรไทย

๐๒ ๐๑๖๐๙ นายสุเอม ชูพ ัน ธ์

๐๒ ๐๑๔ ๘ ๐

นายพงศธร บุญ ทูล

๐๒ ๐๑๖๑๐ นายกิต ติ ดวงศรี

๐๒ ๐๑๔ ๘ ๑

นายโอภาส ซาลู

๐๒ ๐๑๖๑๑ นายปวิน ท์ บัว ผิน

๐๒ ๐๑๔ ๘๒

นายธนวิร ์ เอี่ย มพลอยศรี

๐๒๐๑๖๑๒ นายวิท ูร ย์ มิล เจริญ

๐๒ ๐๑๔ ๘๓

นายประภาส จัน ทร์แ ปลง

๐๒๐๑๖๑๓ นายเซษฐ์ด นัย คุ้ม เรือ ง

๐๒ ๐๑๔ ๘ ๔

นายศรายุท ธ ภูษ ิต

๐๒ ๐๑๖๑๔ นายธนกฤต นิ่มลอง

๐๒ ๐๑๕ ๘๕

นายนพดล ใจปลา

๐๒ ๐๑๖๑๔ นายรณชัย งามสมบัต ิ

๐๒ ๐๑๔ ๘ ๖

น ายธ น าก ร

0๒ ๐๑๖ ๑๖

๐๒ ๐๑๔ ๘๗

นายกฤติเดช ธรฤทธี้

๐๒๐๑๖๑๗ นายเนติพ งศ์ สีป าน

๐๒ ๐๑๔ ๘๘

นายวรายุท ธ อาษาศรี

๐๒๐๑๖๑๘ นายณัฐ วุฒ ิ พรมอ้น

๐๒ ๐๑๔ ๘ ๙

นายภาดิน คำโกน

๐๒ ๐๑๖๑๙ นายสุป ระซา หนูจัน ทร์

๐๒ ๐๑๔ ๙๐

นายณัฐ กุล จรรยาเจริญ กุล

๐๒๐๑๖๒๐ นายฐิต ิพ งศ์ ฉิม มา

ป าน ะโป ย

น า ย ก ฤ ษ ณ ์ ป ูเ ว ส า

--------cW"
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๐๒ ๐๑๖๒ ๑

นายวิซ ยุต ม์ สายพงษ์

๐๒๐๑๖๕๑ นายพิษ ณุ ตัน เจริญ

๐๒ ๐๑๖๒ ๒

นายณัฐ วุฒ ิ พวงดอกไม้

๐๒๐๑๖๔๒ นายสิท ธิโ ชค พุ่ม เฉลา

๐๒ ๐๑๖๒ ๓

น าย1ซ ัช วัต ร์ ช่อ เลิ่ย ม

๐๒๐๑๖๔๓ นายณัซ นัน ท์ วงศ์แ สงธรรม

๐๒ ๐๑๖๒ ๔

นายเจตณ้ฐ รัก น้อ ย

๐๒๐๑๖๔๔ นายปิย ฉัต ร ซาวคำ

๐๒ ๐๑๖๒ ๔

นายไชยา สาลาด

๐๒๐๑๖๔๔ นายณัฐ ศั'กด ลิ่ม ทัศไนย

๐๒ ๐๑๖๒ ๖

นายฉัต รชนะ ซะรุม รัม ย์

๐๒๐๑๖๔๖ นายธานี ยีย ากุล

๐๒ ๐๑๖๒ ๗

นายกัม ปนาท นพภาษี

๐๒๐๑๖๔๗ นายนัท ธี ยัง อ้น

๐๒ ๐๑๖๒ ๘

นายสุช าครีย ์ คำมา

๐๒๐๑๖๔๘ นายภัท รเดช รัก ษาแสง

๐๒ ๐๑๖๒ ๙

นายกตัญ ณู สมวงศ์

๐๒๐๑๖๔๙ นายร่ม ธรรม อาภาบุษ ยพัน ธุ

๐๒ ๐๑๖๓ ๐

นายไทราษฎร์ เสนขวัญ แก้ว

๐๒ ๐๑๖๖๐ นายอิท ธิพ ัท ธ์ ท้ว มลี้

๐๒ ๐๑๖๓ ๑

นายชยุต อังสุโชติเมธี

๐๒ ๐๑๖๖๑ นายศิร คม ศรศิล ฟ้

๐๒ ๐๑๖๓ ๒

นายบอย ลำใยผล

๐๒๐๑๖๖๒ นายอับ ดุล เล๊า ะ บิน อูม า

๐๒ ๐๑๖๓ ๓

นายวุฒ านนท์ พิน ิจ

๐๒๐๑๖๖๓ นายอัฑ ฒ์ เกีย รติค ีร ีร ัต น์

๐๒ ๐๑๖๓ ๔

นายหฤษฎ์ เพชรนิต ย์

๐๒๐๑๖๖๔ นายคำรณ สีเกิ้ง

๐๒ ๐๑๖๓ ๔

นายกฤษณพงศ์ ขมบุห รั่น

๐๒๐๑๖๖๔ นายอภิช าติ มะยูโซ๊ะ

๐๒ ๐๑๖๓ ๖

นายยศวิร ์ เกิด ปลั่ง

๐๒ ๐๑๖๖๖ นายนัฏ ฐนนท์ พัฌ นวงศา

๐๒ ๐๑๖๓ ๗

นายพซรพล สิน สำอาง

๐๒๐๑๖๖๗ นายวรัญ ณู บุญ บิญ ญา

๐๒ ๐๑๖๓ ๘

นายสุเกษม บิท มเสวี

0๒0๑๒๒Gs ว่า ที่ ร.ต.พีร ะพนธ์ ศรีแ ก้ว

๐๒ ๐๑๖๓ ๙

นายธนกฤต สลุงอยู่

๐๒ ๐๑๖๖๙ นายศิร วิท ย์ สุข สบาย

๐๒ ๐๑๖๔ ๐

นายอรรถพล ทองโพธี้ศรี

๐๒๐๑๖๗๐ นายธิต ิว ุฒ ิ แก้ว เกตุ

๐๒ ๐๑๖๔ ๑

นายสัต ยา สิโสภา

๐๒๐๑๖๗๑ นายอิส รพงษ์ บุญ ประเสริฐ

๐๒ ๐๑๖๔ ๒

นายรัก เล่ย ์ เรือ งอ่อ น

๐๒๐๑๖๗๒ นายวิษ ณุ หงษ์ภ ูม ี

๐๒ ๐๑๖๔ ๓

นายอากีต โด

๐๒๐๑๖๗๓ นายกิต ติธ ัช เมือ งแดง

๐๒ ๐๑๖๔ ๔

นายกิต ติศ ัก ดิ้ คิร ิช าญ

๐๒๐๑๖๗๔ นายโซติก ะ มูล พัฒ น์

๐๒ ๐๑๖๔ ๔

นายบริพ ัต ร โชติก ลาง

๐๒๐๑๖๗๔ นายณัฐ พล ร่ว มพรภาณุ

0๒ 0๑๖ ๔ ๖

น ายธ น พ ล

0๒ 0๑๖๗ ๖ นายอลงกรณ์ โพธิ้สว่าง

๐๒ ๐๑๖๔ ๗

นายไพรซยนต์ ไชยลิ้น ฟ้า

๐๒๐๑๖๗๗ นายซญานิน บุญ ลพ

๐๒ ๐๑๖๔ ๘

นายวรพล คุณ ชื่น

๐๒๐๑๖๗๘ นายรัช กร โต๋ว ตระกูล

๐๒ ๐๑๖๔ ๙

นายชาติช าย พวงกนก

๐๒๐๑๖๗๙ นายนิต ิก ร ดาราเย็น

๐๒ ๐๑๖๔ ๐

นายกุล ธร วรรณชิต

๐๒๐๑๖๘๐ นายณัฐ ภูม ิ นวลภัก ดี

แส งศ รี

เอกสารแนบ ๔๙

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๑๖๘๑ ว่า ที่ร ้อ ยตรีเพ็ซ ร ประภาพัก ตร์
๐๒๐๑๖๘๒ นายอาณัต ิ รัก พืช
๐๒๐๑๖๘๓ นายราชัน ย์ มงคลรัต น์
๐๒๐๑๖๘๔ นายพงษ์เดช ฤทธิ้ว ิร ุฬ ห์
๐๒๐๑๖๘๔ นายฉัต รชัย อุไรประเสริฐ
๐๒๐๑๖๘๖ นายพรเทพ ทัด เทีย ม
๐๒๐๑๖๘๗ นายธาวิน กุล หกูล
๐๒๐๑๖๘๘ นายพงศ์ฤ ทธี้ ลือโฮ้ง
๐๒ ๐๑๖๘๙ นายอรรถชัย ดวงใหญ่
๐๒ ๐๑๖๙๐ นายครองคำ สุพล
ol£)0(9) <DG^(5) นายโชคพิพ ัฒ น์ สุว รรณมัย
๐๒๐๑๖๙๒ นายวัจ น์ก ร แก้ว ละเอีย ด
๐๒๐๑๖๙๓ นายธนพล เนีย มเปรม
๐๒ ๐๑๖๙๔ นายรัง สรรค์ ขวัญ จริง
๐๒ ๐๑๖๙๔ นายภาณ ุภ ัท ร โภชนุก ูล
๐๒ ๐๑๖๙๖ นายจัก รพัน ธุ อดทน
๐๒๐๑๖๙๗ นายวัซ รพงศ์ ผาดี
๐๒๐๑๖๙๘ นายภาณ ุภ ัท ร ตัน ติส ุข ารมย์
๐๒ ๐๑๖๙๙ นายสุก ฤษฏิ้ ทิพโอสถ
๐๒๐๑๗๐๐ นายธนัท เสฏฐ์ วงศ์ว นิซ ทวี
๐๒๐๑๗๐๑ นายภัค พงษ์ มาลา
๐๒๐๑๗๐๒ นายกฤตเมธ แว่น ศรีท อง
๐๒๐๑๗๐๓ นายภูม ิพ ัฒ น์ ตัน ติส ุข ารมย์
๐๒๐๑๗๐๔ นายวนรัช พัน ธุพ ิพ ัฒ น์
๐๒๐๑๗๐๔ นายสัน ติ คำพัน ธ์
๐๒ 0๑๗๐๖ นายกิต ติพ งศ์ ศรีม ณี
๐๒๐๑๗๐๗ นายอาเนซ เมือ งยม
๐๒๐๑๗๐๘ นายอนัน ต์ อภัย ศรี
๐๒๐๑๗๐๙ นายเจษฎา อยู่ด ี
๐๒๐๑๗๑๐ นายวุฒ ิไ กร เงิม สัน เทีย ะ

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๑๗๑๑
๐๒๐๑๗๑๒
๐๒๐๑๗๑๓
๐๒๐๑๗๑๔
๐๒๐๑๗๑๔
๐๒๐๑๗๑๖
๐๒๐๑๗๑๗
๐๒๐๑๗๑๘
๐๒๐๑๗๑๙
๐๒๐๑๗๒๐
๐๒๐๑๗๒๑
๐๒๐๑๗๒๒
๐๒๐๑๗๒๓
๐๒๐๑๗๒๔
๐๒๐๑๗๒๔
๐๒๐๑๗๒๖
๐๒๐๑๗๒๗
๐๒๐๑๗๒๘
๐๒๐๑๗๒๙
๐๒๐๑๗๓๐
๐๒๐๑๗๓๑
๐๒๐๑๗๓๒
๐๒๐๑๗๓๓
๐๒๐๑๗๓๔
๐๒๐๑๗๓๔
๐๒๐ร)๗๓๖
๐๒๐๑๗๓๗
๐๒๐๑๗๓๘
๐๒๐๑๗๓๙
๐๒๐๑๗๔๐

ซื่อ - นามสกุล
นายคิร ิศ ัก ดี้ สูด ธานี
นายอดิเทพ อรุณ
นายเจษฎา สัท ธรรมนุว งศ์
นายนราธิป เหมือ นพิท ัก ษ์
นายศุภ วิซ ญ์ พิม วิล ัย
นายสยมภู ภู่ร ะหงษ์
นายพงศกร บ้เญญานุก ิจ
นายภัล ยกฤต กุล กิต ติส วัส ดี้
นายสิท ธิศ ัก ดิ้ สุธ ิต ะพัน ธ์
นายธีร เดช มาลาวงษ์
นายมุส ลิม มะยาชิง
นายอิส ซาฮัม ดอรอเอง
นายอัฟ ฟาน ตุล ยศัก ดี้
นายนพดล ดงพงษ์
นายวัซ รพล สุข สำราญ
นายภาณ ุพ งศ์ คิร ิไ พบูล ย์
นายอัซ รีย ์ ซี
นายจรัญ ภูอ ากิจ
นายณัฐ ธีร ์ คิร ิส ุร ิย ภัก ดึ๋
นายอรรฆพร ฤทธิป ิก ุล
นายอรรถพล วุ่นหนู
นายอาทิต ย์ พึ่ง สัง วรณ์
นายเกรีย งกมล พึ่งตนเอง
นายจิต รกร อ่อนคำ
นายเกีย รติศ ัก ดิ้ ศุภ รัต น์
นายเสกสัน ติ้ ตรีนก
นายคิร ิพ จน์ วิส ัย
นายกรกช บุญ แก้ว
นายพีร วัส ศรีคำ
นายอรรถวิท ย์ กวีก ิจ บัณ ฑิต

เอกสารแนบ ๕๐

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๑๗๔๑ นายอัฟ นัน ต์ เจะเตะ

๐๒๐๑๗๗๑ นาย'วิศ ิษ ฎ์ ทิพ ย์พ ิม ล

๐๒๐๑๗๔๒ นายจัก รพัน ธุ บุญ ใหญ่

๐๒๐๑๗๗๒ นายอุด ม แพพืเน

๐๒๐๑๗๔๓ นายณัฐ ดนัย เลาหพงศ์ส มบูร ณ์

๐๒๐๑๗๗๓ นายสุร เ'ซษฐ สุน ทรวิโรจน์

๐๒๐๑๗๔๔ นายจิณ ณวัต ร บุพ พัณ หสมัย

๐๒๐๑๗๗๔ นายอลงกรณ์ พุ่มไสว

๐๒๐๑๗๔๕ นายวิซ รพล ฮิเท้ง

๐๒๐๑๗๗๕ นายวรซัย วรรณาพรม

๐๒๐๑๗๔๖ นายเฃมชาติ จากเครือ

๐๒๐๑๗๗๖ นายสุร ภาส ชัยดำ

๐๒๐๑๗๔๗ นายไพรัต น์ ติว ุต านนท์

๐๒๐๑๗๗๗ นายอิส รา จัน ทราช

๐๒๐๑๗๔๘ นายธิต ิภ ัท ร นิท ธยุ

๐๒๐๑๗๗๘ นายอัฑ ฒ์ อัญ ซลิส ัง กาศ

๐๒๐๑๗๔๙ นายทัก ษ์ด นัย ขาวทอง

๐๒๐๑๗๗๙ นายนิต ิ พัน ธุย ุล า

๐๒๐๑๗๕๐ นายปริว รรต เสือ ลายตลับ

๐๒๐๑๗๘๐ นายแวกามารูด ิง อาแว

๐๒๐๑๗๕๑ นายกริช วัจ น์ อัง กูร ธีร พัฒ น์

๐๒๐๑๗๘๑ นายจัก รพงศ์ บัว นาค

๐๒๐๑๗๕๒ นายจิร าวัฒ น์ นุ่ม มีช ัย

๐๒๐๑๗๘๒ นายกัม ปนาท เพื่เองสำรวจ

๐๒๐๑๗๕๓ นายศุภ วิซ ญ์ อุ่น ฤกษ์

๐๒๐๑๗๘๓ นายอมรเทพ จัน ทร์ว งศ์

๐๒๐๑๗๕๔ นายวสวัต ติ้ สุว รรณทิพ ย์

๐๒๐๑๗๘๔ นายณัฐ พงษ์ ตาละลัก ษณ์

๐๒๐๑๗๕๕ นายณัฐ พล การถาง

๐๒๐๑๗๘๕ นายมนต์ม นัส เปีย ปลูก

๐๒๐๑๗๕๖ นายปิย พงษ์ กมลภิว งศ์

๐๒๐๑๗๘๖ นายวรวัฒ น์ อิน พาเพีย ร

๐๒๐๑๗๕๗ นายอภิส ิท ธิ้ ทองย้อ ย

๐๒๐๑๗๘๗ นายเพีย รภัท ร ภัท รกุล ศรี

๐๒๐๑๗๕๘ นายคุณ ากรณ์ แก้ว ประดิษ ฐ์

๐๒๐๑๗๘๘ นายวรวิณ อิน พาเพีย ร

๐๒๐๑๗๕๙ นายปณิธ าน ทูล วงศ์

๐๒๐๑๗๘๙ นายกิต ติน ัฐ ศรีจ ำรัส

๐๒๐๑๗๖๐ ว่า ที่ ร.ต.เริง ชัย โพธี้เจริญ

๐๒๐๑๗๙๐ นายปีย ะพจน์ ถาวร

๐๒๐๑๗๖๑ นายอนุช ิต ทาระลัย

๐๒๐๑๗๙๑ นายณ์ฐ ชัย พึ่ง พระคุณ

๐๒๐๑๗๖๒ นายทวีเกีย รติ กวีว ัฒ น์

๐๒๐๑๗๙๒ นายคำนึง เข็ม ทอง

๐๒๐๑๗๖๓ นายสิร ิช ัย จุล รัก ษ์

๐๒๐๑๗๙๓ นายภณโชติ เหล่า งาม

๐๒๐๑๗๖๔ นายกฤติ ฉวีร ัก ษ์

๐๒๐๑๗๙๔ นายเจษฎาพร อุด ม

๐๒๐๑๗๖๕ นายชนะภัท ร เทพบุต รดี

๐๒๐๑๗๙๕ นายมงคล นาควิโ รจน์

0๒ 0๑๗ ๖๖

0๒ 0๑๗ ๙๖ นายทนงศัก ส์ ใจบุญ

น า ย ณ ัฐ ว ัฒ น ์ แ ส ง จ ัน ท ร ์

๐๒๐๑๗๖๗ นายกฤษณะ บนสูงเนิน

๐๒๐๑๗๙๗ ว่า ที่ร ้อ ยตรีส มชาย ยมประโคน

๐๒๐๑๗๖๘ นายสุร เซษฐ์ จัน ทรัต นะ

๐๒๐๑๗๙๘ นายนัฐ วุฒ ิ หอมสมบัต ิ

๐๒๐๑๗๖๙ นายพรภวิษ ย์ นาคแย้ม

๐๒๐๑๗๙๙ นายพิช ัย นุซ เซ๊าะ

๐๒๐๑๗๗๐ นายอธิว ัฒ น์ ประเสริฐ กุล

นายสรศั
ก ดิ แซ่แ ต้---------------------- A
๐๒๐๑๘๐๐ ____ะ
----------------

เอกสารแนบ

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๑๘๐๑ นายอมรเทพ เพชรโสม

๐๒๐๑๘๓๑ นายรฐนนท์ กาญจนพรหม

๐๒๐๑๘๐๒ นายศัก ดา สร้อ ยสุว รรณ์

๐๒๐๑๘๓๒ จ่า อากาศโทรุ่ง โรจน์ บุญ มาก

๐๒๐๑๘๐๓ นายฐาปกรณ์ สุ'ปิญ ญารัต น์

๐๒๐๑๘๓๓ ว่า ที่ร ้อ ยตรีเ ยี่ย ม แก้ว พิช ัย

๐๒๐๑๘๐๔ นายนนท์ กล้า จอหอ

๐๒๐๑๘๓๔ นายสุร ศัก ดี้ รองเดช

๐๒๐๑๘๐๕ นายศิร าวิซ ญ์ โพธิภ ัก ดี

๐๒๐๑๘๓๔ นายอมรศัก ดิ' จูเ จี่ย

๐๒๐๑๘๐๖ นายธนกฤต ทวิซสังข์

๐๒๐๑๘๓๖ นายสราวุธ เต่า ทอง

๐๒๐๑๘๐๗ นายวรวัฒ น์ ธรรมรัก ษ์

๐๒๐๑๘๓๗ นายณัฐ พงษ์ แจ้ง อัก ษร

๐๒๐๑๘๐๘ นายณัฐ ปศัล ภวิท ญ์ คงทัน

๐๒๐๑๘๓๘ นายหัฎ ฐกร เรือ งระยนต์

๐๒ ๐๑๘๐๙ นายชัซ วาล สิง ห์ป ระเสริฐ

๐๒๐๑๘๓๙ นายซญานนท์ เวีย งนาค

๐๒๐๑๘๑๐ นายเสฏฐวุฒ ิ ใบดำรงศัก ดิ้

๐๒๐๑๘๔๐ นายธนวิซ ญ์ ประทุม วงศ์

๐๒๐๑๘๑๑ นายณ์ฐ ธัญ ศรีป ทุม านุร ัก ษ์

๐๒๐๑๘๔๑ นายฤทธิ,รงค์ เดชะสูง เนิน

๐๒๐๑๘๑๒ นายรัก ดี รัต นมาตร

๐๒๐๑๘๔๒ นายอนุพ งศ์ สมปาน

๐๒๐๑๘๑๓ นายสุท ธิพ งศ์ เส่น เพิย ว

๐๒๐๑๘๔๓ นายศุภ วีซ ญ์ เพชรรัต น์

๐๒๐๑๘๑๔ นายคิว พงศ์ พลธรรม

๐๒๐๑๘๔๔ นายวีร พงศ์ วงศ์จ ิร รัต น์

๐๒๐๑๘๑๔ นายกิต ติศ ัก ดิ้ เตซะวงศ์

o ๒o ๑ ๘ ๕๕ นายรัฐ พงษ์ พร้อ มประดิษ ฐ

๐๒๐๑๘๑๒ นายพุฒ ิพ งศ์ สุข กํ่า

๐๒๐๑๘๔๖ นายอริย ธัซ พิบ ูล ย์

๐๒๐๑๘๑๗ นายอรรถกร อิน เฉลิม

๐๒๐๑๘๔๗ นายอำนาจ เกตุท ิพ ย์

๐๒๐๑๘๑๘ นายธีร ะพล หิน เมือ งเก่า

0๒๐๑๘๕๘ นายเสฏฐวุฒ ิ บุญ คิร ิว รวัฒ น์

๐๒ ๐๑๘๑๙ นายจงรัก ษ์ ชูพ ระบาท

๐๒๐๑๘๔๙ นายเอกพัน ธ์ แสงดี

๐๒๐๑๘๒๐ นายพุฒ ิพ งศ์ พุท ธวงศ์

๐๒๐๑๘๔๐ นายเกษมสัน ต์ หนูบ ุ้ย

๐๒๐๑๘๒๑ นายอัก คคม ฉิม พาลี

๐๒๐๑๘๔๑ นายณ'ฐกานต์ สุก ระมณี

๐๒๐๑๘๒๒ นายดนุพ ร พรหมศรี

๐๒๐๑๘๔๒ นายจัก รกฤษณ์ ปิโย

๐๒๐๑๘๒๓ ว่า ที่ ร.ต.คิฎ ฒิภ ัต ธรรมเกสร

๐๒๐๑๘๔๓ นายภาณ ุพ งศ์ อาจองค์

๐๒๐๑๘๒๔ นายนเรศ ป้นทอง

๐๒๐๑๘๔๔ นายอดิศ ัก ่ด ึ๋ มั่น เขีย ว

๐๒๐๑๘๒๔ นายสิท ธิเดช หมั่น หลิน

๐๒๐๑๘๔๔ นายศตวรรษ พัน ธ์พ งศ์

๐๒๐๑๘๒๖ น าย1ซญา'นนท์ รัศมีโชติ

๐๒๐๑๗๔๖

๐๒๐๑๘๒๗ นายธนวัน ต์ พรเลิศ รัง สรรค์

๐๒๐๑๘๔๗ นายภาคภูม ิ ไพบูล ย์

๐๒๐๑๘๒๘ นายนิธ ิศ เมือ งทัง

๐๒๐๑๘๔๘ นายจิร สิน สอนแก้ว

๐๒๐๑๘๒๙ นายณัฐ นนท์ ศรคิร ิ

๐๒๐๑๘๔๙ นายสิท ธิช ัย พวงทอง

๐๒๐๑๘๓๐ นายฐิต ิว ัฒ น์ บูร ณกูล

๐๒๐๑๘๖๐ นายธวัช ,ชัย ฝ่า ยจตุร ัด

น า ย ป ล า ย ณ เร ศ

ก ล า ง น ้อ ย

๕!ริ)

เอกสารแนบ ๕๒

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๑๘๖๑ นายพีร พัฒ น์ บัวดำ

o เ£)o (ร) (ริ) นายธนพัฒ น์ จัน ทะหงษ์

๐๒๐๑๘๖๒ นายสมเกีย รติ รัต นกระจ่า ง

๐๒๐๑๘๙๒ นายวิท วัส ไพศาลพงศ์

๐๒๐๑๘๖๓ นายนพกร สุว รรณชาตรี

๐๒๐๑๘๙๓ นายวิท วัส วิน ิจ สิท ธิพ งศ์

๐๒๐๑๘๖๔ นายธัน ยบูร ณ์ พึ่งกุศ ล

๐๒๐๑๘๙๔ นายสุร ณัฏ ฐ แซ่ลิ่ม

๐๒๐๑๘๖๔ นายพงษ์ศ ัก ดิ๋ เข็ม ทอง

๐๒๐๑๘๙๔ สิบ ตำรวจเอกพชรพล สุว รรณวงศ์

๐๒๐๑๘๖๖ นายณัฐ พงษ์ สุว รรณภัก ดี

๐๒๐๑๘๙๖ นายนาอีม นิมะ

๐๒๐๑๘๖๗ นายสุรศัก ดิ, สุป้นตี

๐๒๐๑๘๙๗ นายยศพล เพ็ซ รนารี

o lo o (ริ)£ร<D

o k)o (ริ) (ot£s นายจัก ริน สวัสดิส าร

นายณรงค์ว ิท ย์ ซื่อ หลาย

๐๒๐๑๘๖๙ นายภานุ เรือ งชัย

๐๒ ๐๑๘๙๙ นายพฤทธิ, แพทย์ช าญเวชซ์

๐๒๐๑๘๗๐ นายวชิร ะ ศรีโห้มี

๐๒ ๐๑๙๐๐ นายพงศ์ภ รณ์ ชูน าค

๐๒๐๑๘๗๑ นายอิท ธิพ งษ์ สุว รรณรัต น์

๐๒ ๐๑๙๐๑ นายธนวรรษ สงยัง

๐๒๐๑๘๗๒ นายกฤติก านต์ ผัดผล

๐๒๐๑๙๐๒ นายธนวัฒ น์ ฉิม พระราช

๐๒๐๑๘๗๓ นายนพพล พงศ์บ ุญ ญานุภ าพ

๐๒๐๑๙๐๓ นายณัฐ พล จัน ทร์เชื้อ

๐๒๐๑๘๗๔ นายจีร ะศัก ดิ, ชัต ติว ัง

๐๒ ๐๑๙๐๔ นายชาญวิช า ซมเชย

๐๒๐๑๘๗๔ นายสุรศัก ดิ, คำมณี

๐๒ ๐๑๙๐๔ นายนพอนนต์ งามขำ

๐๒๐๑๘๗๖ นายอีร ฟัน อูม า

๐๒ ๐๑๙๐๖ นายวัช รพงษ์ วิท ยาประภากร

๐๒๐๑๘๗๗ นายธนภูม ิ จงประสิทธิ,

๐๒๐๑๙๐๗ นายวัน ชัย อิน ทป้ต

๐๒๐๑๘๗๘ นายจิร าวุฒ ิ จิต จัก ร

๐๒ ๐๑๙๐๘ นายภาณ ุว ัฒ น์ สมานคำ

๐๒๐๑๘๗๙ นายอนุร ัก ษ์ ศรีล าน

๐๒ ๐๑๙๐๙ นายณธรรศ ทวีศ รี

o lso (ริ)G sC sO นายเฉลิม พร จัน ทวงศ์
๐๒๐๑๘๘๑ นายก้อ งเกีย รติ เหมจิน ดา

o k)o (ริ) (ริ)o นายจัก รกฤษ วงษ์สนิท
o เ£)o (ริ)G^!(ริ)(ริ) นายทวีศ ัก ดี้ แสงสุรีย์'วงศ์

๐๒๐๑๘๘๒ นายธีร พงศ์ พุท ธสุข า

๐๒๐๑๙๑๒ นายสุรศัก ดิ, จัน ทรัง ษี

๐๒๐๑๘๘๓ นายหรัณ ย์ แหลมไธสง

๐๒ ๐๑๙๑๓ นายวรุต ม์ ไชยเทศ

๐๒๐๑๘๘๔ นายจิน ดา บุญ มา

๐๒ ๐๑๙๑๔ นายกัน ตพัฒ น์ เกิด ประเสริฐ

0 เ£)

0

o (ริ) £ร £9( s i นายปพนน์ศ รณ์ สิ่ว สำแดงเดช

เ£)o (ริ)

Gs

«D

น า ย ถ ว ีพ ัฒ น ์ ส ุภ า ษ ิต

๐๒ ๐๑๙๑๔ นายนัท ดนัย เปีย มเจีย ก

0 ๒ ๐๑๙๑๖

น ายพ ซ ร

ศ าล าค ราม

๐๒๐๑๘๘๗ นาย'วัช รพงศ์ ฝาระมี

๐๒ ๐๑๙๑๗ นายธีร วัฒ น์ ศรีร ะษา

๐๒๐๑๘๘๘ นายพีร ะพัฒ น์ รัต นพัน ธ์

o 1ร)o (ริ) (ริ)£9 นายธนภัท ร พงษ์ธะนะ

๐๒๐๑๘๘๙ นายสาทิส ซดช้อ ย

๐๒ ๐๑๙๑๙ นายสิร ิท ัต ต์ ซมซะนัด

๐๒ ๐๑๘๙๐ นายธีร ชาติ ศรีส ุช าติ

นายศภณั
รัต นวราหะ
๐๒๐๑๙๒๐ ____
___ ธ"______
_______________ C

เอกสารแนบ ๕๓

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๑๙๒๑ นายธณาพล เพ็ง เที่ย ง

๐๒๐๑๙๕๑ นายอนัน ต์ เมืองสุข

๐๒๐๑๙๒๒ นายวิธ วิน ท์ สุข นิต ย์

๐๒๐๑๙๕๒ นายสุร ิย ะ ชาติอ ภิต ัก ดี้

๐๒๐๑๙๒๓ นายพิศ ิษ ฐ์ เรือ งเกษมพงศ์

๐๒๐๑๙๕๓ นายชาติช าตรี ทัพ อาษา

๐๒๐๑๙๒๔ นายนาวารี มะเซ็ง

๐๒๐๑๙๕๔ นายธนพล ศรีล ำใย

๐๒๐๑๙๒๕ นายปรัช ญา กรมขุน ทด

๐๒๐๑๙๕๕ นายสุพ จน์ ซาวนาเสีย ว

๐๒๐๑๙๒๖ นายนัน ทกะ เคีย งคู่

๐๒๐๑๙๕๖ นายรัช ทพณ พงษ์ศ รีเพ็ช ร

๐๒๐๑๙๒๗ นายคุภ ชัย ตรีท ัศ น์

๐๒๐๑๙๕๗ นายภาณ ุส รณ์ สัง ข์ว ิเศษ

๐๒๐๑๙๒๘ นายธีร วัฒ น์ ทองเมือ ง

0เ£)0(ริ) G's'Cs^Gs นายวุฒ ิช ัย กลึง สาตร์

๐๒๐๑๙๒๙ นายธนากร นิ่ม เรือ ง

๐๒๐๑๙๕๙ นายธีร วัฌ น์ บุญ เจือ

๐๒๐๑๙๓๐ นายปิย ณฐ ขำกลับ

๐๒ ๐๑๙๖๐ นายณุร ัก ศรีโกมุท

๐๒ ๐๑๙๓๑ ว่า ที่ร ้อ ยตรีธ ีร เมธ ข่า ทิพ ย์พ าที

๐๒ ๐๑๙๖๑ นายภาณ ุพ งศ์ รัต นวงษ์

๐๒๐๑๙๓๒ นายสมชัย ละออ

๐๒๐๑๙๖๒ นายปฐมพร สำราญสุข

๐๒๐๑๙๓๓ นายนิต ิพ ล ศรีแ สงแก้ว

๐๒๐๑๙๖๓ นายหทัย บุต รสุท ธิว งศ์

๐๒๐๑๙๓๔ นายเวชยัน ต์ เงยชัย

๐๒ ๐๑๙๖๔ นายปริญ ญา สร้อ ยสิงห์

๐๒๐๑๙๓๕ นายธีร เดช แก้ว ธรรมมา

๐๒๐๑๙๖๕ นายอธิป ติ วิท ัก ษาบุต ร

๐๒๐๑๙๓๖ นายณัฐ พัน ธ์ ซื่อ นาม

๐๒ ๐๑๙๖๖ นายธนกฤต เอี่ย มละออ

๐๒๐๑๙๓๗ นายศรีธ นา พัน ธ์ค ำวัง

๐๒๐๑๙๖๗ นายกีร ทรัพ ย์ ปาทาน

๐๒๐๑๙๓๘ นายพรเทพ เจริญ จิต ต์

๐๒๐๑๙๖๘ นายจัก รพัน ธ์ แสงจัน ทร์

๐๒๐๑๙๓๙ นายชิษ ณุพ งศ์ เชื้อ ทอง

๐๒ ๐๑๙๖๙ นายจัก รพัน ธ์ ไพศาล

๐๒๐๑๙๔๐ นายศัก ริน ทร์ รัก ษาเขตต์

๐๒๐๑๙๗๐ นายซาณิน แก้ว แกมเพ็ช ร์

๐๒๐๑๙๔๑ นายปภัง กร สุว รรณแปง

๐๒๐๑๙๗๑ นายสิร วิซ ญ์ รัต นคงสวัส ดี้

๐๒๐๑๙๔๒ นายธวัช ชัย เส็งเมือ ง

๐๒๐๑๙๗๒ นายกิต ติพ งษ์ ไชยรัต น์

๐๒๐๑๙๔๓ นายนภดล แก้ว สพาน

๐๒๐๑๙๗๓ นายสุร วุฒ ิ หมื่น อิน กรูด

๐๒๐๑๙๔๔ นายณฐกร สหกโร

๐๒๐๑๙๗๔ นายปรัช ญา คงสมุทร

๐๒๐๑๙๔๕ นายคมชาญ บุญ ประสงค์

๐๒๐๑๙๗๕ นายพีร วัส ศึก ขยาด

๐๖๐®๙๔๖

น ายน น ท

วัต ร ดีป ัน

0๒ 0๑๙๗ ๖

น า ย ว ิซ ซ ุพ ง ศ ์ ท ิพ ย ์ส ิง ห ์

๐๒๐๑๙๔๗ นายสิท ธิพ ร โม้ทอง

๐๒๐๑๙๗๗ นายธนกร บุต ราซ

๐๒๐๑๙๔๘ นายชาญวิท ย์ ชัย บุญ เรือ ง

๐๒๐๑๙๗๘ นายพิช ิต ชัย เนีย มอยู่

๐๒๐๑๙๔๙ นายณัฐ ซนน เชิด ชู

๐๒๐๑๙๗๙ นายทัต พล ใบทอง

๐๒๐๑๙๕๐ นายอภิโ ชติ สอนศรี

๐๒๐๑๙๘๐ นายภารี คิม พงษ์

เอกสารแนบ ๔๔

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒ ๐๑๙๘๑ นายนิร ัญ จัน ทร์แ ก้ว

๐๒๐๒๐๑๑ นายวิร ัต น์ งามขำ

๐๒๐๑๙๘๒ นายกฤตวัฒ น์ เมยไธสง

๐๒๐๒๐๑๒ นายพศวัต กลมป้อ ง

๐๒๐๑๙๘๓ นายโอภาส แสนทวีสุข

๐๒๐๒๐๑๓ นายอนิร ุท ธ์ คงขำนาญ

o 1ร)o (s)ot £9(si นายกิต ติค ุณ สุข ขาว

๐๒๐๒๐๑๔ นายฟาร์ร ุต แวดอเลาะ

0

k) 0

(ร ิ) ( o

\

(รั๊^ นายยุท ธนา เฉกแสงทอง

๐๒๐๒๐๑๔ นายรุส ลาม ดอเล๊า ะ

๐๒๐๑๙๘๖ นายพลากร วงศ์ก าฬสิน ธ์

๐๒๐๒๐๑๖ นายโรจนฤทธี้ ไซยสาร

๐๒๐๑๙๘๗ นายพิพ ัฒ น์ ธรรมทิน นะ

๐๒๐๒๐๑๗ นายนิธ ิว ัฒ น์ พรบัณ ฑิต

๐๒๐๑๙๘๘ นายสรวิศ จอมแก้ว

๐๒๐๒๐๑๘ นายบุณ ยกร ใจมีธ รรม

๐๒ ๐๑๙๘๙ นายจิร าพนธ์ พรหมมีเนตร

๐๒๐๒๐๑๙ นายชัซ พงศ์ แสงศรี

๐๒ ๐๑๙๙๐ นายจิร าศัพ ท์ พรหมมีเนตร

๐๒๐๒๐๒๐ นายภูม ิพ รรณ อิน ทขัน ตี

๐๒ ๐๑๙๙๑ นายสุภ าษิต เข็ม กลัด มุก ต์

๐๒๐๒๐๒๑ นายทศพล มีช ู,บท

๐๒๐๑๙๙๒ นายณรงค์ฤ ทธี้ มงคลอุด มฤทธึ๋

๐๒๐๒๐๒๒ นายไพศาล ทุม มา

๐๒๐๑๙๙๓ นายซวัล วิท ย์ ทาแหยม

๐๒๐๒๐๒๓ นายมานิต ย์ บุญ ภัก ดี

๐๒ ๐๑๙๙๔ นายภัท รพล พิศ าลเศรษฐกุล

๐๒๐๒๐๒๔ นายเสรีภ าพ ยิ้มเพืเอง

๐๒ ๐๑๙๙๔ นายกิต ติโ ชค ปีน นาค

๐๒๐๒๐๒๔ นายเกีย รติพ ิพ ัฒ น์ ดวงขำ

๐๒ ๐๑๙๙๖ นายกัน ตวิซ ญ์ พรหมทอง

๐๒๐๒๐๒๖ นายศุภ ฤกษ์ จัน ทะ

๐๒๐๑๙๙๗ นายศราวุธ ห่อหุ้ม

๐๒๐๒๐๒๗ นายทศพล อนรรฆมงคล

๐๒ ๐๑๙๙๘ นายพิส ิท ธึ๋ แก้ว กาญจน์

๐๒๐๒๐๒๘ นายวรพล โพธี้ศรีท อง

๐๒ ๐๑๙๙๙ นายจตุพ ร พลการ

๐๒๐๒๐๒๙ นายซูต ิพ งษ์ คำแป้ง ใจ

๐๒๐๒๐๐๐ นายกฤษประซา ผาสุข

๐๒๐๒๐๓๐ นายธราดล อุ่น เมือ ง

๐๒๐๒๐๐๑ นายวีร ยุท ธ วิจ ารณ ์

๐๒๐๒๐๓๑ นายธนาคม เมธาวัฒ นานุว งศ์

๐๒๐๒๐๐๒ นายซาตรี คล้า ยเงิน

๐๒๐๒๐๓๒ นายอัค รเดซ เทพเดซา

๐๒๐๒๐๐๓ นายสกฤษฎ์ ทองมีบ ัว

๐๒๐๒๐๓๓ นายบุญ เสริม นํ้า จัน ทร์

๐๒๐๒๐๐๔ นายทัต พงศ์ ต้น ดา

๐๒๐๒๐๓๔ นายธีร พล จัน ทศรี

๐๒๐๒๐๐๔ นายโกวิท บัว ชูก ้า น

๐๒๐๒๐๓๔ นายอารีย ะ เมือ งจัน ทร์

๐๒๐๒๐๐๖

๐๒๐๒๐๓๖ นายวงศ์ส ถิต ย์ นรลัก ษณ์

น า ย ส ร ว ิศ

ป ้ญ ญ า ส า

๐๒๐๒๐๐๗ นายอรรถพล ทำดีก ุล

๐๒๐๒๐๓๗ นายอานัน ท์ วงศ์แ หวน

๐๒๐๒๐๐๘ นายปริญ ญา เรือ งอร่า ม

๐๒๐๒๐๓๘ นายประดิษ ฐ์ พลธรรม

๐๒๐๒๐๐๙ นายคมกรีซ วรรณพัน ธ์

๐๒๐๒๐๓๙ นายเจนวิท ย์ รอดเงิน

๐๒๐๒๐๑๐ นายณัฐ พล แย้ม พุฒ

๐๒๐๒๐๔๐ นายวงศกร ปานสัง ข์
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๐๒๐๒๐๔๑ นายศรายุท ธ ธรรมประดิษ ฐ์

๐๒๐๒๐๗๑ นายกิต ติธ ัช สนธิขันธ์

๐๒๐๒๐๔๒ นายเจษฎา คิร ิส มบูร ณ์

๐๒๐๒๐๗๒ นายฐาปนพงษ์ กองทอง

๐๒๐๒๐๔๓ นายธนภูม ิ ไพศาลพงศ์

๐๒๐๒๐๗๓ นายกฤษฎา วิเชีย รบุต ร

๐๒๐๒๐๔๔ นายอานนท์ วิน ธิจ ัก ร์

๐๒๐๒๐๗๔ นายสัน ติ เกาะแก้ว

๐๒๐๒๐๔๔ นายฮีล มี ดือ ราแม

๐๒๐๒๐๗๔ นายเรือ งโรจน์ หน่อ เรือ ง

๐๒๐๒๐๔๖ นายซาญชัย จัน ทร์พ า

๐๒๐๒๐๗๖ นายสหรัศ ม์ หมื่นสอน

๐๒๐๒๐๔๗ นายคัม ภีร ์ อังกระโทก

๐๒๐๒๐๗๗ นายมาโนซ ไทยนุก ูล

๐๒๐๒๐๔๘ นายธนกฤต ลาภวุฒ ิพ จน์

๐๒๐๒๐๗๘ นายสิท ธิช ัย โตธิน า

๐๒๐๒๐๔๙ นายวศิน สุดใจ

๐๒๐๒๐๗๙ นายจัก ราวุธ สิร ิธ ราพงศ์

๐๒๐๒๐๔๐ นายอาทิต ย์ คลายแก้ว

๐๒๐๒๐๘๐ นายกิต ติพ งศ์ สร้อ ยนาก

๐๒๐๒๐๔๑ นายศุภ กร พรหมประเสริฐ

๐๒๐๒๐๘๑ นายศิร สิท ธิ้ สุค นธศิร ิพ ร

๐๒๐๒๐๔๒ นายธนัซ ใจแปง

๐๒๐๒๐๘๒ นายพลวัฒ น์ เชีย วอัศ วะ

๐๒๐๒๐๔๓ นายธเนศ พรหมลือ

๐๒๐๒๐๘๓ ว่า ที่ร ้อ ยตรีภ ัท รวัต รัต นมา

๐๒๐๒๐๔๔ นายพซรพล เภาอ่อ น

๐๒๐๒๐๘๔ นายสวัส ดี้ ไพรพฤกษ์

๐๒๐๒๐๔๔ นายพลวัต ร นภาพรรณราย

๐๒๐๒๐๘๔ นายวซิร ญาณ์ สามใจ

๐๒๐๒๐๔๖ นายเมธี สุข ศรีน วล

๐๒๐๒๐๘๖ นายธนวิซ ญ์ โตยะบุต ร

๐๒๐๒๐๔๗ นายวริน ทร ง่า ยดี

๐๒๐๒๐๘๗ นายรวิน ัน ท์ โกสัย ยะนนท์

๐๒๐๒๐๔๘ นายสาธิต สุร ิย ัน ต์

๐๒๐๒๐๘๘ นายจิต รกร ครูป ระเสริฐ

๐๒๐๒๐๔๙ นายอภิว ุฒ ิ นันตรี

๐๒๐๒๐๘๙ นายพิท ูร ธีร กิด ากากร

๐๒๐๒๐๖๐ นายวัศ กร หวังสัน ติธ รรม

๐๒๐๒๐๙๐ นายธรรมนูญ น้อ ยเทพ

๐๒๐๒๐๖๑ นายเนติพ งศ์ รัก ทองจัน ทร์

๐๒๐๒๐๙๑ จ่า อากาศเอกจีร ศัก ดี้ บัว บุญ เลิศ

๐๒๐๒๐๖๒ นายศุภ กิต ติ้ ทองดี

๐๒๐๒๐๙๒ นายมูฮ ำหมัด เฟาชัน หะยีเจะแว

๐๒๐๒๐๖๓ นายณัฐ วุฒ ิ ธรรมโชติ

๐๒๐๒๐๙๓ นายชัย รัต น์ ตัน ติว ัฒ น์

๐๒๐๒๐๖๔ นายทัก ษิน อยู่ร ัต น์

๐๒๐๒๐๙๔ นายภูร ิฤ ต เพรีย วพานิซ

๐๒๐๒๐๖๔ นายกฤษนะ พรมคำ

๐๒๐๒๐๙๔ นายปิย ฉัต ร ฉุย ฉาย

0๒๐๒๐๖๖

๐๒๐๒๐๙๖ นายปิต ยารัก ษ์ ยิ้ม อร

น า ย อ า น น ท ์ ส า ค ีร ี

๐๒๐๒๐๖๗ นายไวยวิท ย์ ชัน ทวิช ัย

๐๒๐๒๐๙๗ นายเอกพล ถนนแก้ว

๐๒๐๒๐๖๘ นายจัก รพัน ธุ ภูห มอก

๐๒๐๒๐๙๘ นายสมประสงค์ บุญ มีส ุข

๐๒๐๒๐๖๙ นายทรงยุท ธ์ แก้ว ขาว

๐๒๐๒๐๙๙ นายวสัน ต์ รุ่ง เรือ ง

๐๒๐๒๐๗๐ นายจัก รพงษ์ สีคำ

๐๒๐๒๑๐๐ นายอรรถพร วรรณศรี
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๐๒๐๒๑๐๑ นายคณิศ ร วงษ์ร ัก ษ์

๐๒๐๒๑๓๑ นายณัฐ วุฒ ิ สงไชย

๐๒๐๒๑๐๒ นายธนานนท์ นิยม

๐๒๐๒๑๓๒ นายอนุช ิต ระวังงาน

๐๒๐๒๑๐๓ นายอภิศ ัก ดิ อิน ธิ,ร ัก ษ์

๐๒๐๒๑๓๓ นายณรัณ วุฒ ิ สุข ประเสริฐ

๐๒๐๒๑๐๔ นายกิต ติศ ัก ดิ้ หนูช ่ว ย

๐๒๐๒๑๓๔ นายเดซาธร สายคำฟู

๐๒๐๒๑๐๔ นายอารอฟิต ดอเล๊า ะ

๐๒๐๒๑๓๔ นายยุส รี งอฟูแ ล

๐๒๐๒๑๐๖ นายอัษ ฎาวุฒ ิ สุบงกซ

๐๒๐๒๑๓๖ นายสากล จิร วัฒ น์ก ุล

๐๒๐๒๑๐๗ นายซยิน ไทรสำลี

๐๒๐๒๑๓๗ นายสุเทพ คำแหง

๐๒๐๒๑๐๘ นายมูฮ ำหมัด สาและ

๐๒๐๒๑๓๘ นายกวิน ทร์ บุต ร์ศ รี

๐๒๐๒๑๐๙ นาย1ซ าญชัย พุท ธิช นม์

๐๒๐๒๑๓๙ นายวงศกร ฟิก น่ว ม

๐๒๐๒๑๑๐ นายจิร วัฌ น์ อุด มญาติ

๐๒๐๒๑๔๐ นายใหม่ อิน ต๊ะ เสน

๐๒๐๒๑๑๑ นายภาณ ุว ัฒ น์ พัวพัน ธุ

๐๒๐๒๑๔๑ นายธนายุต นาคพัน ธุ

๐๒๐๒๑๑๒ นายอรรณพ นิลนนท์

๐๒๐๒๑๔๒ น ายเจษฎา คำเอี่ย ม

๐๒๐๒๑๑๓ นายพลวัต วัจ นามัย

๐๒๐๒๑๔๓ นายวโรตม์ เพชรช่ว ย

o เ£)o 1ร)(9)

นายธนิภ ัท ร์ โพธสุ่ม

๐๒๐๒๑๔๔ นายธุว านนท์ มาศหิร ัญ

จ่า เอกขัน ติ เผ่า ภูร ี

๐๒๐๒๑๔๔ นายธนัต ถ์ เจริญ สุข

G ) (ร 1

o 1ร)o 1ร)(ริ)(ริ)

(& 1

๐๒๐๒๑๑๖ นายศศิพ งศ์ บุญ คง

๐๒๐๒๑๔๖ นายธีร พงษ์ ชอบทำกิจ

๐๒๐๒๑๑๗ นายภคพล จารุก ิต ติย นตร์

๐๒๐๒๑๔๗ นายเนติพ งษ์ สมหารวงศ์

๐๒๐๒๑๑๘ นายทรงกลด จัน ทร์ม ณี

๐๒๐๒๑๔๘ นายชัย วัฒ น์ นาคพงษ์

๐๒๐๒๑๑๙ นายปรีช า สาระวาท

๐๒๐๒๑๔๙ นายไกรวิท ย์ เชื้อ ปรุ

๐๒๐๒๑๒๐ นายปกรณ์ สุท ธิย ั่ง ยืน

๐๒๐๒๑๔๐ นายปญญา เอี่ย มวรรณะ

๐๒๐๒๑๒๑ นายปฏิว ัฒ ิฐ ์ นุต ตะไลย์

๐๒๐๒๑๔๑ นายธรรวา บุญ คิร ิข ัย

๐๒๐๒๑๒๒ นายขัย กมล อาจวิช ัย

๐๒๐๒๑๔๒ นายฟูอ าดี พุท ธพงศ์

๐๒๐๒๑๒๓ นายพัน ธนัน ท์ จัน ทร์ล ิ้ม

๐๒๐๒๑๔๓ นายดุส ิต พรมกุล

๐๒๐๒๑๒๔ นายญาณพจน์ ทิพ ย์พ ิม ล

๐๒๐๒๑๔๔ นายอิษ ฎา จิน ุก ูล

๐๒๐๒๑๒๔ นายอนิร ุต วัน เพ็ญ ลอยพิน ิจ

๐๒๐๒๑๔๔ นายอาณัต ิ หงษ์จ ัน ทร์

๐๒๐๒๑๒๖ นายวุฒ ิพ งษ์ เซี่ยงวุ่น

๐๒๐๒๑๔๖ นายกิต ิว ัฒ น์ กุล ทนัน ท์

๐๒๐๒๑๒๗ นายกาณฑ์เดช ภู่น ภาอำพร

๐๒๐๒๑๔๗ นายปฏิภ าณ วิเชีย ร

๐๒๐๒๑๒๘ นายพนมกร สอนมาก

๐๒๐๒๑๔๘ นายอภิช าติ สิร ิท ัศ นคุณ

๐๒๐๒๑๒๙ นายมีข ัย เตโช

๐๒๐๒๑๔๙ นายคมสรร ด้ว งฤทธี้

๐๒๐๒๑๓๐ นายนรภัท ร นามสมุท รานุก ูล

๐๒๐๒๑๖๐ นายสุท ธิศ ิษ ฏ์ ชูม นตรี
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๐๒๐๒๑๖๑ นายสิร ิภ พ ช้า งเปีย

๐๒๐๒๑๙๑ นายณฐภพ ณ นครพนม

๐๒๐๒๑๖๒ นายกนกพล สุน ทรนันท์

๐๒๐๒๑๙๒ นายปรีช าชาญ นาห่อ ม

๐๒๐๒๑๖๓ นายปิย วัฒ น์ สงเกิด

๐๒๐๒๑๙๓ นายพิช ญา เผือ กมณี

๐๒๐๒๑๖๔ นายวีร พงศ์ คงสัม มา

๐๒๐๒๑๙๔ นายธีร ภัท ร์ อาจเดช

๐๒๐๒๑๖๕ นายสฤษฏ์ เชาว์ป รีช า

๐๒๐๒๑๙๕ นายเสวก เศีย รอุ่น

๐๒๐๒๑๖๖ นายมนัส เจะเฮาะ

๐๒๐๒๑๙๖ นายโพซฌงค์ เอี่ย มสำอางค์

๐๒๐๒๑๖๗ นายคณพศ รัต นรัต น์

๐๒๐๒๑๙๗ นายกนก ห้อ งพ่ว ง

๐๒๐๒๑๖๘ นายอนุร ัก ษ์ ชุว านนท์

๐๒๐๒๑๙๘ นายกล้า ณรงค์ สุขแก้ว

๐๒๐๒๑๖๙ นายภัก ดี อำพัน กาญจน์

๐๒๐๒๑๙๙ นายกฤษฎา สุท ธ์พ ัฒ นกุล

๐๒๐๒๑๗๐ นายธนากร เซ่น รัม ย์

๐๒๐๒๒๐๐ นายศาสตราวุธ พรมณี

๐๒๐๒๑๗๑ นายสิท ธิช ัย รุ่งยิ้ม

๐๒๐๒๒๐๑ นายนิธ ิพ ัฒ น์ พัน ธนาเสวี

๐๒๐๒๑๗๒ นายเผ่า เพชร ศรีส ิท ธิเวช

๐๒๐๒๒๐๒ นายสุร ิย า ทิตะโคตร

๐๒๐๒๑๗๓ นายอุด มศัก ดิ, ทองสดุด ี

๐๒๐๒๒๐๓ นายสุท ธิศ ัก ดิ, แสงมี

๐๒๐๒๑๗๔ นายเจตน์ พวงศิล ปี

๐๒๐๒๒๐๔ นายศุภ ซัย เฉลิม เกียรติ,

๐๒๐๒๑๗๕ นายปฏิม ากร ใจเอื้อ

๐๒๐๒๒๐๕ นายกิต ติพ ศ ครองสวัสติ, กุล

๐๒๐๒๑๗๖ นายธนกร คำชื่น

๐๒๐๒๒๐๖ นายเอกสิท ธิ้ ยืน ยง

๐๒๐๒๑๗๗ นายวีร ะพงษ์ สืบ เชื้อ

๐๒๐๒๒๐๗ นายนิต ิศ ัก ดิ, นายะสุฃ

๐๒๐๒๑๗๘ นายกษิด ิศ ด่า นถาวรเจริญ

๐๒๐๒๒๐๘ นายพรเทพ สุข บรรจง

๐๒๐๒๑๗๙ นายซนาธิป ช้อ งรัก

๐๒๐๒๒๐๙ นายธัญ พงศ์ จัน ทร์เด่น

๐๒๐๒๑๘๐ นายอนุส รณ์ เขื่อนสอง

๐๒๐๒๒๑๐ นายอภิร ัก ษ์ วัช ราพงษ์

๐๒๐๒๑๘๑ นายวรธัซ มะนะสุน ทร

๐๒๐๒๒๑๑ นายวทัญ ญ ตรีร ะกุล วณิช ย์

๐๒๐๒๑๘๒ นายขจรยศ รติช าติพ งศ์พ ัน ธ์

๐๒๐๒๒๑๒ นายบุญ ฤทธี้ ภูร ิป าณิก

๐๒๐๒๑๘๓ จ.ส.ท.ณัฐ พล กัน ทะ

๐๒๐๒๒๑๓ นายพรพงษ์ พลภาณุม าศ

๐๒๐๒๑๘๔ นายไกรสรศักดิ, เมาะราษี

๐๒๐๒๒๑๔ นายเฉลิม เกีย รติ ผ่อ งสามสวน

๐๒๐๒๑๘๕ นายโฆษิต รุท ระวณิช

๐๒๐๒๒๑๕ นายนัฐ พงษ์ ทิพ เสนา

0๒0๒๑๘๖ นายทรงอภิส ิท ธี้ กีจ เธาว์

0๒0๒๒๑๖ นายเจษฎา บุญ เอื้อ

๐๒๐๒๑๘๗ นายธีร ์ภ วิศ คัน ศรวสิษ ฐ์

๐๒๐๒๒๑๗ นายเมธา อิน ทร์แ ก้ว

๐๒๐๒๑๘๘ นายนพอนัน ต์ ปฏิท ิน

๐๒๐๒๒๑๘ นายฉัต รชัย พันธ์ดี

๐๒๐๒๑๘๙ นายทัศ พล ยั่ง ยืน

๐๒๐๒๒๑๙ นายซิษ ณุซ า ยอดเจริญ

๐๒๐๒๑๙๐ นายวัช รกิต ิ จ่า แก้ว

๐๒๐๒๒๒๐ นายธนกฤซ ชูห มุน

เอกสารแนบ ๕๘

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

0๒0๒๒๒๑ นายจุร ิน ทร์ มั่นคง

0๒0๒๒๕๑ นายทศพร กุย ปวง

0๒0๒๒๒๒ นายชยานนท์ วุฒิโต

0๒0๒๒๕๒ นายอภิร ัก ษ์ แก้ว ประเสริฐ

0๒0๒๒๒๓ นายสิท ธิศ ัก ดี้ ย่อ งข่า ย

0๒0๒๒๕๓ นายศุภ โชค พรวุฒ ิก ูล

0๒0๒๒๒๔ นายหัส ดิน แผ่ว สูง เนิน

0๒0๒๒๕๔ นายวีร ภัท ร อรรถมานะ

0๒0๒๒๒๕ นายฆนนาท ศรประดิษ ฐ์

0๒0๒๒๕๕ นายวซิร วิท ย์ กระหวาย

0๒0๒๒๒๖ นายปรัช ญา จ้อ ยปลื้ม

0๒0๒๒๕๖ นายนิต ิพ ล อิน ทร์ชู

0๒0๒๒๒๗ นายภูม ิ เชีย วขจรเขต

0๒0๒๒๕๗ นายรัต นะ ถาวรกัล ป,ช ัย

0๒0๒๒๒๘ นายนฤภัท ร กิจ ธัญ ญะสัม พัน ธ์

0๒0๒๒๕๘ นายอานนท์ สุจ จิต รจูล

0๒0๒๒๒๙ นายกรพงศ์ แสงมณี

0๒0๒๒๕๙ นายพรเทพ รัตนบุร ี

0๒0๒๒๓0 นายพบธรรม ปรีช า

0๒0๒๒๖0 นายกษิด ิ้เดช อยู่ด ี

0๒0๒๒๓๑ นายเอกวิส ุท ธี้ ชัย วงศ์

0๒0๒๒๖๑ นายธาราดล ทองทรัพ ย์

0๒0๒๒๓๒ นายกัง วาล หิร ัญ วิร ิย ะ

0๒0๒๒๖๒ นายอภิส ิท ธี้ รวยทรัพ ย์ส ิน

0๒0๒๒๓๓ นายวรพล เกิด แก้ว

0๒0๒๒๖๓ นายปรมิน ทร์ ทองคำ

0๒0๒๒๓๔ นายอริย ะ กู้ก ้อ งเกีย รติ

0๒0๒๒๖๔ นายสิว พรรณ ผิว งาม

0๒0๒๒๓๕ นายนัฐ ภูม ิ แตงอ่อ น

0๒0๒๒๖๕ นายณฐนนท ปานสุว รรณ์

0๒0๒๒๓๖ นายปิย วัฒ น์ สายเจริญ

0๒0๒๒๖๖ นายอาซือ มี กำแย

0๒0๒๒๓๗ นายธนบดี จึง'ชัยนัน ท์

0๒0๒๒๖๗ นายภัท รพงษ์ ไทยประดิษ ฐ์

0๒0๒๒๓๘ นายสรายุท ธ บุต รเสงี่ย ม

0๒0๒๒๖๘ นายจิร พงศ์ ชัด วิช ัย

0๒0๒๒๓๙ นายพุท ธิพ งษ์ เอี่ย มกลิ่น

0๒0๒๒๖๙ นายอนุพ งษ์ มะเลโลหิต

0๒0๒๒๔0 นายฉัต รชัย ช่างดี

0๒0๒๒๗0 นายกษาปณ ์ ศรีโสภา

0๒0๒๒๔๑ นายพงษ์ส ิท ธิ้ อภัย ทูล

0๒0๒๒๗๑ นายชาตรี จิพ ะ,ไชย

0๒0๒๒๔๒ นายสิร ิร าช ภูน ุซ อภัย

0๒0๒๒๗๒ นายจิน ตวัฒ น์ เด่น ดวง

0๒0๒๒๔๓ นายสมภพ หงษ์ท อง

0๒0๒๒๗๓ นายอรรถพล วงศา

0๒0๒๒๔๔ นายศริน ธร สุวรรณ

0๒0๒๒๗๔ นายเทพอาทิต ย์ มีจ ิต ร

0๒0๒๒๔๕ นายธนภูม ิ แก้ว เพ็ซ ร์

0๒0๒๒๗๕ นายวิเ ชีย ร บุญ ตัน

0๒0๒๒๔๖

น าย

มารุว ัน

หะแว

0๒0๒๒๗๖

น าย

กัญ จน์

จ ัน ท ร ์น ิธ ิ

0๒0๒๒๔๗ นายวุฒ ิช ัย สมวัน

0๒0๒๒๗๗ นายนัน ทวัฒ น์ ชุม อ่อ น

0๒0๒๒๔๘ นายนิว ัฒ น์ พลพา

0๒0๒๒๗๘ นายภาณ ุว ัฒ น์ จัน ทร์ห อม

0๒0๒๒๔๙ นายวงศกร ฤทธิเด1ซ

0๒0๒๒๗๙ นายกัน ต์ก ริน ทร์ ศรีอ รรคจัน ทร์

0๒0๒๒๕0 นายอธิณ ัฐ แก้ว ชูก ุล

0๒0๒๒๘0 นายนราธร แสงมณี

/

เอกสารแนบ ๕๙

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ขื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๒๒๘๑ นายธนดล แก้ว เปีย

๐๒๐๒๓๑๑ นายวชิร ะพัน ธ์ สุร าษฎร์ม ณี

๐๒๐๒๒๘๒ นายคณาซิป พิล าปุร ณะ

๐๒๐๒๓๑๒ นายมนต์ธ ัช ดิก ขุน ทด

๐๒๐๒๒๘๓ นายวัช รากร ผางจัน ทร์ด า

๐๒๐๒๓๑๓ นายพีร เดช ชาญศิล ปี

๐๒๐๒๒๘๔ นายภูว ริน สารสูงเนิน

๐๒๐๒๓๑๔ นายบุญ สิร ิ หวังสุข

๐๒๐๒๒๘๕ นายสรณ์ส ิร ิ โก'วัฒน'ชัย

๐๒๐๒๓๑๕ นายกวี ดวงใจบุญ

๐๒๐๒๒๘๖ นายฐิต ิพ งศ์ พิริพ ล

๐๒๐๒๓๑๖ นายภาคภูม ิ ไกรไทยศรี

๐๒๐๒๒๘๗ นายวิท วัส เครือ จัก ร์

๐๒๐๒๓๑๗ นายกิต ติส ัก ดี้ สุข เกษม

๐๒๐๒๒๘๘ นายปีญ ญารัต น์ สุภ รัต น์

๐๒๐๒๓๑๘ นายธนพัฒ น์ พฤกษชาติ

๐๒๐๒๒๘๙ นายสุร ิย า หมัดชูโชติ

๐๒๐๒๓๑๙ นายเฉลิม วิท ย์ ศรีส ุว รรณ

๐๒๐๒๒๙๐ นายศรัณ ย์ นิลกลัด

๐๒๐๒๓๒๐ นายอิส มาน ดอเลาะ

๐๒๐๒๒๙๑ นายวัฒ นา ขวัญ เริง ใจ

๐๒๐๒๓๒๑ นายชาตรี แพงแสง

๐๒๐๒๒๙๒ นายณัฐ วัต ร ไทยเกษม

๐๒๐๒๓๒๒ นายพลวัฒ น์ การบรรจง

๐๒๐๒๒๙๓ นายปฏิล ัก ษณ์ ทองอิน ทร์

๐๒๐๒๓๒๓ นายภัท รธร อุฬ ารสกุล สำรุด

๐๒๐๒๒๙๔ นายปฐมพร ไชยจิต ร

๐๒๐๒๓๒๔ นายทรงวุฒ ิ เลิศ ชนะเกีย รติก ุล

๐๒๐๒๒๙๕ นายยงยุท ธ พงศืพ ีร ะ

๐๒๐๒๓๒๕ นายไกรเซษฐ์ ซุ่ม เชย

๐๒๐๒๒๙๖ นายติณ ณภพ จั่นสิว

๐๒๐๒๓๒๖ นายอาดิล ใบนานา

๐๒๐๒๒๙๗ นายมรุพ ล ช่ว ยกุล

๐๒๐๒๓๒๗ นายณัฐ พล หับ พรหม

๐๒๐๒๒๙๘ นายภัค กร กิจ นอกพุด ซา

๐๒๐๒๓๒๘ นายธนกฤต บัว เนี่ย ว

๐๒๐๒๒๙๙ นายเพชราวุธ ศรีม ่ว ง

๐๒๐๒๓๒๙ นายดนุก ิจ สิงห์โต

๐๒๐๒๓๐๐ นายเอกราช บุญ ช่ว ย

๐๒๐๒๓๓๐ นายพีร ัช ,ช ัย ยอดแสง

๐๒๐๒๓๐๑ นายธนหัต เกษมรัต น์

๐๒๐๒๓๓๑ นายวัช ระ หอมจัน ทร์

๐๒๐๒๓๐๒ นายณัฐ ฑากร สุขทอง

๐๒๐๒๓๓๒ นายธนกฤต ใจกระจ่า ง

๐๒๐๒๓๐๓ นายขจรพงศ์ บรรลือ ทรัพ ย์

๐๒๐๒๓๓๓ นายมุก สิส บิน มาหามะ

๐๒๐๒๓๐๔ นายณัฐ พล ปานุร าช

๐๒๐๒๓๓๔ นายปีญ ญาวุฒ ิ อ่อ นชาติ

๐๒๐๒๓๐๕ นายลิป ปกร ซีทุ่ง

๐๒๐๒๓๓๕ นายธนัท เดีย วนุก ูล ธรรม

๐๒๐๒๓๐๖

๐๒๐๒๓๓๖ นายธีร พัฒ น์ จริย าพงษ์

น า ย อ น ว ิท ย ์ ต ัน ต ิท ว ีร ัต น ์

๐๒๐๒๓๐๗ นายทศพล เนาวนัด

๐๒๐๒๓๓๗ นายพรพิพ ัฒ น์ โสธนะ

๐๒๐๒๓๐๘ นายกฤตภาส เรีย บร้อ ย

๐๒๐๒๓๓๘ นายตระการ ส่งเสริม

๐๒๐๒๓๐๙ นายสรวิช ญ์ คำดี

๐๒๐๒๓๓๙ พ.อ.ต.ณัฐ พล วงศ์จ ัน ทรา

๐๒๐๒๓๑๐ นายนิต ิร ัฐ จวงพลงาม

๐๒๐๒๓๔๐ ----------------------------------------------นายไชยพัฒ น์ สวัสดผล
— เะะะ

เอกสารแนบ ๖๐

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
0๒0๖๓๔๑
๐๒๐๒๓๔๒
๐๒๐๒๓๔๓
๐๒๐๒๓๔๔
๐๒๐๒๓๔๔
๐๒๐๒๓๔๖
๐๒๐๒๓๔๗
๐๒๐๒๓๔๘
๐๒๐๒๓๔๙
๐๒๐๒๓๔๐
๐๒๐๒๓๔๑
๐๒๐๒๓๔๒
๐๒๐๒๓๔๓
๐๒๐๒๓๔๔
๐๒๐๒๓๔๔
๐๒๐๒๓๔๖
๐๒๐๒๓๔๗
๐๒๐๒๓๔๘
๐๒๐๒๓๔๙
๐๒๐๒๓๖๐
๐๒๐๒๓๖๑
๐๒๐๒๓๖๒
๐๒๐๒๓๖๓
๐๒๐๒๓๖๔
๐๒๐๒๓๖๔
๐๒๐๒๓๖๖
๐๒๐๒๓๖๗
๐๒๐๒๓๖๘
๐๒๐๒๓๖๙
๐๒๐๒๓๗๐

ซื่อ - นามสกุล
นายธีรภัทร รอดนำพา
ว่าที่ ร.ต.สรศักดี้ ทองรุธ
นายซาตรี ทองด้วง
นายสุพ ิช ญ ์พงษ์ ซาวไทย
นายซนนน ลิ่มวัน
นายพศวัต แซ่คู้
นายภาวิซ คณะเวทย์
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎากร ทองพรหม
นายชินวัตร ไทยเกษม
นายพรภวิษย์ ชูช่วย
นายพงศ์พิสุทธิ้ แซเผือก
ว่าที่ร้อยตรีฟาฮัญย์ หมัดสอิ
นายพิทักษ์ชัย อาษาธง
นายจตุพร กาวชู
นายธนะฤทธี้ คำเอื้อ
นายซวลิต สุวรรณมณี
นายธีรพงศ์ หนูคง
นายประจักษ์ นันท1ชัย
นายยศภัทร ทองคำชุม
นายทัศนัย ทองดอนทุ่ม
นายกิตตภพ บุญวิเศษ
นายณัซพล ศิริพันธุ
นายธราเทพ วงศ์อุดมจินดา
นายภูริซ มธุรสโกศล
นายณรงค์คักดี้ ศรีสังข์
น า ย ฉ ัต ร ช ัย

ไ ซ ย เด ช

นายศุภกิตตี้ ภักดี
นายกษิดี้เดซ คงอ่อน
นายสมกนก ชัยทอง
นายณัฐภัทร พรมศรี

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๒๓๗๑ นายซลธร บุตรโคตร
๐๒๐๒๓๗๒ นายตั้ง ปณิธ าน เนื่อ งกลิ่ม
๐๒๐๒๓๗๓ นายปฏิภ าณ ปราซญาพัน ธ์
๐๒๐๒๓๗๔ นายกำพล ทิพ ชัย
๐๒๐๒๓๗๔ นายฤทธิ'ไกร อิน ต๊ะฃัติ
๐๒๐๒๓๗๖ นายอภิส ิท ธี้ ชูณ รงค์
๐๒๐๒๓๗๗ นายพุท ธพล ทองมา
๐๒๐๒๓๗๘ นายธฤต แผ่ว สูง เนิน
๐๒๐๒๓๗๙ นายโซคชัย ฉิม วัย
๐๒๐๒๓๘๐ นายตะวัน พลกระโทก
๐๒๐๒๓๘๑ นายปภาวัต ร ทำดี
๐๒๐๒๓๘๒ นายธีร ะศัก ดี้ ทวีจ ิต ร์
๐๒๐๒๓๘๓ นายซญาน์ว ัต ศรีท อง
๐๒๐๒๓๘๔ นายกฤษฎา แสงจัน ทร์
๐๒๐๒๓๘๔ นายวรพงษ์ พุ่ม สุว รรณ
๐๒๐๒๓๘๖ นายปรัช ญา วงศ์จ ัน ทร์
๐๒๐๒๓๘๗ นายพงษ์น ริน ทร์ เครือโสม
๐๒๐๒๓๘๘ นายพงศ์ศ ิร ี ถิรวัฒ น์ธ นกร
๐๒๐๒๓๘๙ นายพรเทพ ละม้า ย
๐๒๐๒๓๙๐ นายกฤต โพนะตะ
๐๒๐๒๓๙๑ นายธนภัท ร แจ,มรุจ ี
๐๒๐๒๓๙๒ นายอภิว ัฒ น์ ภัท รพงศ์พ ัน ธ์
๐๒๐๒๓๙๓ นายไพศาล คำสุน ี
๐๒๐๒๓๙๔ นายเศรษฐกิจ ผิว เงิน
๐๒๐๒๓๙๔ นายจัก รกฤษณ์ เทพสมบูร ณ์
๐๒๐๒๓๙๖ นายสราวุฒ ิ สุข สำราญ
๐๒๐๒๓๙๗ นายกนกพล จารุจ ิน ดาพล
๐๒๐๒๓๙๘ นายสรรพสิท ธี้ คงสอน
๐๒๐๒๓๙๙ นายโยธิน ยอดแก้ว
๐๒๐๒๔๐๐ นายธนกฤต พุฒ ิเนาวรัต น์
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๐๒๐๒๔๐๑ นายกัน ต์พ งษ์ กัล ปพฤกษ์ช ัย

๐๒๐๒๔๓๑ นายภูร ีศ ัก ด ทวะซาลี

๐๒๐๒๔๐๒ นายนาวิน คงทอง

๐๒๐๒๔๓๒ นายทิน กร แสนอภัย

๐๒๐๒๔๐๓ นายต่อ ลาภ แดงมูล

๐๒๐๒๔๓๓ น าย1ชิน'วัตร์ เสาะแสวง

๐๒๐๒๔๐๔ นายณัฎ ฐวุฒ ิ นุ่นโชติ

๐๒๐๒๔๓๔ นายธนดล ศรวารี

๐๒๐๒๔๐๔ นายสุร เซษฐ์ ไพรศูน ย์

๐๒๐๒๔๓๔ นายภัท ราวุธ อุ่น พิช ัย

๐๒๐๒๔๐๖ นายพิท ัก ษ์ ช่ว ยดำรงค์

๐๒๐๒๔๓๖ นายกิจ พัฒ น์ ไชยสุน ัน ท์

๐๒๐๒๔๐๗ นายภวนัน ท์ ประดิษ ฐ์อ ภัย

๐๒๐๒๔๓๗ นายชัย รัต น์ คำเปล่ง

๐๒๐๒๔๐๘ นายถิร ายุ ทิพ ย์พ ิง คํ

๐๒๐๒๔๓๘ นายธนโชติ หงสเนตร

๐๒๐๒๔๐๙ นายปฏิภ าณ เยาวรัต น์

๐๒๐๒๔๓๙ นายอมรเทพ มีรอด

๐๒๐๒๔๑๐ นายวิเ ชีย ร จัน ทร์อ ิน ทร์

๐๒๐๒๔๔๐ นายเจษฎาวุฒ ิ รอดเงิน

๐๒๐๒๔๑๑ ว่า ที่ ร.ต.เกรีย งไกร วงษ์ท องดี

๐๒๐๒๔๔๑ นายจิร ยุท ธ ศรีส ุว รรณ

๐๒๐๒๔๑๒ นายปีต ิภ ัท ร กลางชัย ศรี

๐๒๐๒๔๔๒ นายทิป ไตย โซยะสิท ธี้

๐๒๐๒๔๑๓ นายสมชาย กัว ะชุน ทด

๐๒๐๒๔๔๓ นายจิณ ณวัต ร์ อิน ธิศ ัก ดึ๋

๐๒๐๒๔๑๔ นายณัฐ กิต ติ้ อุ่น'โพธึ๋ดี

๐๒๐๒๔๔๔ นายกัน ธร ล่อ งชุม

๐๒๐๒๔๑๔ นายโสภณ ผ่อ งประภา

๐๒๐๒๔๔๔ นายกิต ติค ุณ สีหะสิงห์

๐๒๐๒๔๑๖ นายนคริน ทร์ ละเมาะ

๐๒๐๒๔๔๖ นายพัช รพงษ์ เหลืองธรรมโชติ

๐๒๐๒๔๑๗ ว่า ที่ ร.ต.ทัต พลฒ์ บัว ชาว

๐๒๐๒๔๔๗ นายชิน วัต ร แย้ม มะลิ

๐๒๐๒๔๑๘ นายบรรดาศัก ดิ๙ มาตรา

๐๒๐๒๔๔๘ นายฤทธิ'ไกร เบิก บาน

๐๒๐๒๔๑๙ นายปภาวิน เสถีย รวาณิช

๐๒๐๒๔๔๙ นายธนวัฒ น์ เมือ งจัน ทรี

๐๒๐๒๔๒๐ นายชาติช าย นิท ัศ น์ส ัน ติว งศ์

๐๒๐๒๔๔๐ นายณัฐ วัต ร สำแดงพัน ธ์

๐๒๐๒๔๒๑ นายสุร ศัก ดี้ แชเชีย ว

๐๒๐๒๔๔๑ นายภัณ ฑ์อ เนก ศรีช ุม พวง

๐๒๐๒๔๒๒ นายปวริศ จิต ต์'จำนงศ์

๐๒๐๒๔๔๒ นายณัฐ พงษ์ พิม พ์ส วรรค์

๐๒๐๒๔๒๓ นายภานุว ัฒ น์ แซ่เซีย ว

๐๒๐๒๔๔๓ นายติธ ิ'ชัย สุว รรณปทุม

๐๒๐๒๔๒๔ นายสาธิต สิท ธิชัย

๐๒๐๒๔๔๔ นายวโรตม์ อยู่ส ำราญ

๐๒๐๒๔๒๔ นายณัฐ วุฒ ิ อนุกูล

๐๒๐๒๔๔๔ นายสุเมธ ลำนัย
๐๒๐๒๔๔๖ นายพงศกร เปล่ง ศรีง าม

olsok) (รา!ว๖

น ายอ รรถ ก ร

เ ท พ ส ิท ธ ี้

๐๒๐๒๔๒๗ นายนฤเบศน์ มีส วัสํดี้

๐๒๐๒๔๔๗ นายชญานนท์ น้อ ยฤทธิ้

๐๒๐๒๔๒๘ นายกษิด ี้เดช กลิ่น พิบ ูล ย์

๐๒๐๒๔๔๘ นายวิช ยา มณีเครือ

๐๒๐๒๔๒๙ นายอรัญ บุญ โม๊ะ

๐๒๐๒๔๔๙ นายมนัส นัน ท์ มานพ

๐๒๐๒๔๓๐ นายปาลวัฒ น์ อิส สอาด

นายทศพล เถาสละ
๐๒๐๒๔๖๐ -----------------------------------------------------------------------------£ะะ
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๐๒ ๐๒ ๔ ๖๑

นายวีร ะศัก ด์ โนนสว่าง

๐๒๐๒๔๙๑ นายนวัซ รอดรัก ษา

๐๒ ๐๒ ๔ ๖๒

นายยรรยง นูน น้อ ย

๐๒๐๒๔๙๒ นายชัย วีร ์ เกิด สาย

๐๒ ๐๒ ๔๖๓

นายเตซน์ ทองดี

๐๒๐๒๔๙๓ นายกรีฑ า คงพยัค ฆ์

๐๒ ๐๒ ๔๖๔

นายอนุพ งศ์ รัตนบุรี

๐๒๐๒๔๙๔ นายภวัต สุข วงศ์

๐๒ ๐๒ ๔๖๔

นายเอกชัย แก้ว บุต รดี

๐๒๐๒๔๙๔ นายไชยปราการ มาหล้า

๐๒ ๐๒ ๔ ๖๖

นายซวนนท์ เกื้อ จอก

๐๒๐๒๔๙๖ นายแบงค์ ดีโนนอด

๐๒ ๐๒ ๔ ๖๗

นายชัย พัฒ น์ ดอกไม้

๐๒๐๒๔๙๗ นายอุก กฤษฏ์ จารุม า

๐๒ ๐๒ ๔ ๖๘

นายกิต ติธ ัช เทพสุต

๐๒๐๒๔๙๘ นายลัท ธิพ งศ์ ฆ้อ งส่งเสียง

๐๒ ๐๒ ๔ ๖๙

นายเดชวิซ ญ์ สุรจิต

๐๒๐๒๔๙๙ นายศิร ภัส สร ปัน เจีย ง

๐๒ ๐๒ ๔ ๗ ๐

นายชัย นิล ทองเปลว

๐๒๐๒๔๐๐ นายธีร ะวัฒ น์ ศรีบ ุญ เรือ ง

๐๒ ๐๒ ๔๗ ๑

นายพฤทธี้ พัน ธ์ว ิช ัย

๐๒๐๒๔๐๑ นายไอมัน มือ เย๊า ะ

๐๒ ๐๒ ๔ ๗ ๒

นายสหสมวงศ์ นาสมวงศ์

๐๒๐๒๔๐๒ นายณภัท ร เล้ง ประถม

๐๒ ๐๒ ๔๗ ๓

นายปรัช ญา วีร ะไพฑูร ย์

๐๒๐๒๔๐๓ นายปัญ ญา พรามพิท ัก ษ์

๐๒ ๐๒ ๔ ๗ ๔

นายศุภ กิจ ถาตา

๐๒๐๒๔๐๔ นายวุฒ ิช ัย ปัญ ญารัม ย์

๐๒ ๐๒ ๔ ๗ ๔

นายกรกซ โกศล

๐๒๐๒๔๐๔ นายสมประสงค์ นวลมาก

๐๒ ๐๒ ๔ ๗ ๖

นายวริน ทร จวบกระโทก

๐๒๐๒๔๐๖ นายนัฐ พงษ์ พรมศัก ดิ้

๐๒ ๐๒ ๔๗ ๗

นายณัฐ กัณ ฑ์ จิร ัก ษา

๐๒๐๒๔๐๗ นายกิต ติพ ัฒ น์ คุ้ม ทรัพ ย์

๐๒ ๐๒ ๔ ๗ ๘

นายจิร วัฒ น์ สมภัก ดิ้

๐๒๐๒๔๐๘ นายธนภัท ร พรำพหุร ัต น์

๐๒ ๐๒ ๔ ๗ ๙

นายพิท ยา พงศ์ท วีส มบัต ิ

๐๒๐๒๔๐๙ นายเอกริน ทร์ มีท รัพ ย์

๐๒ ๐๒ ๔๘๐

นายบิ)ยณัฐ กันตี

๐๒๐๒๔๑๐ นายธนะพัฒ น์ ตรีธ รรมพิน ิจ

๐๒ ๐๒ ๔ ๘๑

นายอำนาจ แก้ว รวม

oteote) (£๑๑ นายวิช ยา อุ่น เมือ ง

๐๒ ๐๒ ๔๘๒

นายเปรมศัก ดึ๋ คงกระพัน

๐๒๐๒๔๑๒ นายรัช ขานนท์ ใบเตย

๐๒ ๐๒ ๔ ๘๓

นายวัซ รธรรม เกตุท อง

๐๒๐๒๔๑๓ นายธนรัก ษ์ ใจดี

๐๒ ๐๒ ๔๘๔

นายปฏิพ ล กลิ่น ขจร

๐๒๐๒๔๑๔ นายปริน ทรี ตรีธ รรมพิน ิจ

๐๒ ๐๒ ๔๘๔

นายวรปรัซ ญ์ ศึก หาญ

๐๒๐๒๔๑๔ นายกิต ติธ ัช พรหมโลก

0๒ 0๒ ๔ ๘ ๖

น า ย ป ร ิญ ญ า

0๒0๒๔ร)๖ นายศรัณ ญ์ จัก รแก้ว

๐๒ ๐๒ ๔ ๘๗

นายอนัน ตพงศ์ บิ)ยะเฃตต์

๐๒๐๒๔๑๗ นายพีร ณัฐ เหนี่ย วย้อ ย

๐๒ ๐๒ ๔๘๘

นายณัฐ ภพ เจตนาพิท ัก ษ์ก ุล

๐๒๐๒๔๑๘ นายเนติธ ร ธรรมวิช ชาบูร ณ์

๐๒ ๐๒ ๔ ๘๙

นายอุก ฤษฏ์ ไทยงามศิล ป

๐๒๐๒๔๑๙ นายณัฐ วุฒ ิ นาทสวรรค์

๐๒ ๐๒ ๔ ๙๐

นายคฑาเดช รุ่งแจ้ง

๐๒๐๒๔๒๐ นายนพชัย สุมา

โค ยาม า

^

CM'
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เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๒๕๒๑ นายธีรพล ศีลมั่น
๐๒๐๒๕๒๒ นายวราสิทธี้ แซ่คั่น
๐๒๐๒๕๒๓ นายโชติพัฒน์ นิลผาย
๐๒๐๒๕๒๔ นายณัฐพนธ์ ขามกุล
๐๒๐๒๕๒๕ นายธีระพัฒ น์ เวชกุล
๐๒๐๒๕๒๖ นายศุภ ณัฐ วงศ์ชุมภู
๐๒๐๒๕๒๗ นายธวัช,ชัย หนูหอม
๐๒๐๒๕๒๘ นายทักษิณ อินตะมะ
๐๒๐๒๕๒๙ นายศรัญ ณู รักไทย
๐๒๐๒๕๓๐ นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ศรี
๐๒๐๒๕๓๑ นายธนวรรษ คล้ายกองนา
๐๒๐๒๕๓๒ นายนพรุจ เกษมสงคราม
๐๒๐๒๕๓๓ นายณัฐวุฒ ิ เอียดเรือง
๐๒๐๒๕๓๔ นายณิฐ กิต ตึ๋ แสงพรต
๐๒๐๒๕๓๕ นายภูริภ ัท ร แก้วอ่อน
๐๒๐๒๕๓๖ นายซยกร บุญซีวกุล
๐๒๐๒๕๓๗ นายภาณุพ งศ์ เคนทวาย
๐๒๐๒๕๓๘ นายปณตพล ศิริศักดิ้วัฒ นา
๐๒๐๒๕๓๙ นายคณุต ม์ บุญวงศ์
๐๒๐๒๕๔๐ นายซวัลวิท ย์ จิตต์กำแหง
๐๒๐๒๕๔๑ นายศุภ กรัณ ย์ เลียงวงษ์สันต์
๐๒๐๒๕๔๒ นายภคพล วัฒนะบุปผา
๐๒๐๒๕๔๓ นายนิมัรวาน นิโด
๐๒๐๒๕๔๔ นายซยชนม์ เปรมานนท์
๐๒๐๒๕๔๕ นายพลากร กุดกันยา
๐๒๐๒๕๔๖ น า ย ธ ีร ะ พ ัฒ น ์ บ ุร า ณ ร ม ย ์
๐๒๐๒๕๔๗ นายอรุษ ซูชัยศรี
๐๒๐๒๕๔๘ นายรัฐพล แพงพันธ์
๐๒๐๒๕๔๙ นายนรเซษฐ ชุนทองเพชร
๐๒๐๒๕๕๐ นายจักรรินทร์ ภิรมย์คซ

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๒๕£๑ นายกัน ตภณ คงมั่น
๐๒๐๒๕๕๒ นายเจนวิท ย์ กาญจนวงศ์
๐๒๐๒ <£<£๓ นายซาพีเอี มะยีน,ต
๐๒๐๒๕๕๔ นายอลงกต เรืองสวัสดิ้
๐๒๐๒๕๕๕ นายโกมล กล่อมเกตุ
๐๒๐๒๕๕๖ นายสุรศักดิ้ ถิตย์อำไพ
๐๒๐๒๕๕๗ นายนพรุจ จิตร์เพิ่ม
๐๒๐๒๕๕๘ นายกิต ติช ัย พรมส้มซ่า
๐๒๐๒๕๕๙ นายธีรภัท ร์ สาดประดับ
๐๒๐๒๕๖๐ นายปองพล เกื้อสกุล
๐๒๐๒๕๖๑ นายอนวัตร วงศ์อ๊อด
๐๒๐๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีวริท ธี้ บุญเกษม
๐๒๐๒๕๖๓ นายนพกร กุซโร
๐๒๐๒๕๖๔ นายวศิน เนินใหม่
๐๒๐๒๕๖๕ นายอดิส รณ์ มุ่งย่อมกลาง
๐๒๐๒๕๖๖ นายวิช าญชัย บัวทรัพย์
๐๒๐๒๕๖๗ นายพีสิทธี้ ศรีวงศ์สุข
๐๒๐๒๕๖๘ นายอัค รวิท ย์ พาณิชย์นววิธ
๐๒๐๒๕๖๙ นายเจตน์ส ฤษฎี้ ไทยพัฒนา
๐๒๐๒๕๗๐ นายระพีพ ัฒ น์ นิตุธร
๐๒๐๒๕๗๑ นายวัซรศักดิ้ จักสาน
๐๒๐๒๕๗๒ นายธรุตม์ นาวีกิจ
๐๒๐๒๕๗๓ นายนัทธพงศ์ พวงมาลี
๐๒๐๒๕๗๔ นายศรัญ ญ สิงห์อินทร์
๐๒๐๒๕๗๕ นายนพดล อินทนี
๐๒๐๒๕๗๖ น า ย ส ิท ธ ิพ ัน ธ ์ ค ำ ผ ิว
๐๒๐๒๕๗๗ นายอิบรอฮีม มะนอ
๐๒๐๒๕๗๘ นายปิย ภัก ส์ ยาดิบ
๐๒๐๒๕๗๙ นายวรกฤต ธนัซกรองกุล
๐๒๐๒๕๘๐ นายสุธีชาติ โพธารินทร์

เอกสารแนบ ๖๔

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐ ๒ ๐ !อ ๔ ๘ ๑

นายธีระชัย พรหมชนะ

๐๒ ๐๒ ๔ ๘ ๒

นายณัฐพล กองจันทา
นายวรวิท ย์ อ่อนชื่นจิตร
นายชาญณรงค์ อินทรเทศ
นายณัฐพล เลาหบุตร

๐๒ ๐๒ ๔๘ ๓
๐๒ ๐๒ ๔๘๔
๐๒ ๐๒ ๔๘๔
๐๒ ๐๒ ๔๘๖
๐๒ ๐๒ ๔๘๗
๐๒ ๐๒ ๔๘ ๘
๐๒ ๐๒ ๔ ๘ ๙
๐๒ ๐๒ ๔๙๐
๐๒ ๐๒ ๔๙๑

นายกฤติธี ศรีรักษา
นายซุติพ ัฒ น์ น้อยกร
นายวีรวุฒ ิ อ่อนชื่นจิตร
นายกฤษดา ปันพิพัฒน์
นายเพชรวิท ย์ อิ่มประไพ
นายศตวรรษ นาเมือง

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๒๖๑๑ นายชิตพงศ์ อาเทศ
๐๒๐๒๖๑๒ นายประสิทธี้ ศักดา
๐๒๐๒๖๑๓ นายรัชซานนท์ ปีนใจ
๐๒๐๒๖๑๔ นายลืนวัตร แจ่มช้อย
๐๒๐๒๖๑๔ นายซญานิน ศรีประดิษฐ์
๐๒๐๒๖๑๖
๐๒๐๒๖๑๗
๐๒๐๒๖๑๘
๐๒๐๒๖๑๙

นายณัฐวุฒ ิ ชนะภัย
นายอัซรัฟ อาแว
นายถิรวัฒ น์ รัตนมณี
นายธนิษฐ์ โสภา
๐๒๐๒๖๒๐ นายปภาวิซ ญ์ จันเส
๐๒๐๒๖๒๑ นายธานี ตุรงคินานนท์
๐๒๐๒๖๒๒ นายปารเมศ หุ่นสร้ออยทอง

๐๒ ๐๒ ๖๐๑

นายสกลรัชกร เหลืองอ่อน
นายราชเวช มุมทอง
นายกิตตินันท์ หรุ่นสูงเนิน
นายเฉลิมพล สุทธิตังกวิเชียร
ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา
นายอยุท ธ์ พุฒทอง
นายภูมิบ ดิน ทร์ บุตรหลี
นายเติม ภูม ิ ชูชื่น
นายศุภ มิต ร หอมกลิ่น
นายธนพล เชื้อเมืองพาน

๐๒ ๐๒ ๖๐๒

นายเจษฎา เทียนไชยมงคล

๐๒๐๒๖๒๓ นายกฤษเศรณ์ เกี้ยวทัพ
๐๒๐๒๖๒๔ นายอลงกรณี ศรนราย
๐๒๐๒๖๒๔ นายอภิสิท ธิ้ ตั้งตระกูลไพศาล
๐๒๐๒๖๒๖ นายวรวุฒ ิ ซื่อผาสุข
๐๒๐๒๖๒๗ นายภัท รวัฒ น์ กาญจนาธิจัฒน์
๐๒๐๒๖๒๘ นายจิร ศัก ดี้ แสนจันทร์
๐๒๐๒๖๒๙ นายพงศ์ป วีร์ สัตระ
๐๒๐๒๖๓๐ นายเจตสริน ทร์ หงษ์ทอง
๐๒๐๒๖๓๑ นายชัย ยศ ภานุรัตน์
๐๒๐๒๖๓๒ นายไพฑูรย์ รัตน์วิไสย์

๐๒ ๐๒ ๖๐๓

นายเลิศ ชาย เลิศธัญทวี
นายอามิง สือแม
นายจีรวัตร ไพรินทร์
น า ย น ฤ เ บศ วงค์คำจ ัน ท ร ์
นายปรัช ญา ใจยะสาร
นายภูษ ิต นุตผลิน
นายกริชกร เจริญ วาที
นายพัฒ นคุณ บุญเรือง

๐๒๐๒๖๓๓
๐๒๐๒๖๓๔
๐๒๐๒๖๓๔
๐๒๐๒๖๓๖
๐๒๐๒๖๓๗
๐๒๐๒๖๓๘
๐๒๐๒๖๓๙
๐๒๐๒๖๔๐

๐๒ ๐๒ ๔ ๙๒
๐๒ ๐๒ ๔ ๙๓
๐๒ ๐๒ ๔๙๔
๐๒ ๐๒ ๔ ๙๔
๐๒ ๐๒ ๔๙๖
๐๒ ๐๒ ๔ ๙๗
๐๒ ๐๒ ๔๙๘
๐๒ ๐๒ ๔๙๙
๐๒ ๐๒ ๖๐๐

๐๒ ๐๒ ๖๐๔
๐๒ ๐๒ ๖๐๔
๐๒ ๐๒ ๖๐๖
๐๒ ๐๒ ๖๐๗
๐๒ ๐๒ ๖๐๘
๐๒ ๐๒ ๖๐๙
๐๒ ๐๒ ๖๑๐

นายกนกศัก ดิ้ สุรัตน์เสนีย์
นายชาตรี สุขเจริญ
นายอภิน ันท์ โหยหวล
นายณัฐ พงษ์ ลัภนะวิวรรธน์
นายภัซภูมิน ทร์ ศศิฤกษ์
นายนนท์ปวิธ จิระฤทธิพันธ์
นายมานพ ด้วงพูล
นายวัน ชัย ภิญโญผล

เอกสารแนบ ๖๕

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๒๖๔๑
๐๒๐๒๖๔๒
๐๒๐๒๖๔๓
๐๒๐๒๖๔๔

ซื่อ - นามสกุล
ว่าที่ร้อยตรีบัณ ฑิต ฝ่ายไทย
นายณัฐ พงษ์ จ่อแก้ว
นายทักษิน ทองหนัน
นายสิรวิซญ์ ปิญ จาระ

๐๒๐๒๖๔๔ นายปฏิญ าณ บรมโคต
๐๒๐๒๖๔๖ นายตะวัน สนิทพันธ์
๐๒๐๒๖๔๗ นายเกียรติกุญ ซร แสงเรืองฤทธึ๋
๐๒๐๒๖๔๘ นายพงษ์ดนัย มั่นคง
๐๒๐๒๖๔๙ นายนิธิวิท ย์ คิริบูรณ์
๐๒๐๒๖๔๐
๐๒๐๒๖๔๑
๐๒๐๒๖๔๒
๐๒๐๒๖๔๓
๐๒๐๒๖๔๔
๐๒๐๒๖๔๔

นายภัทรพล ชายอวด
นายมงคล แก้วบุญศรี
นายณัฐพงษ์ พวงสกุล
นายธนศักดี้ เอิบอิ่ม
นายวีระ มีวงษ์
นายพีรพล โมคศักดิ้

๐๒๐๒๖๔๖
๐๒๐๒๖๔๗
๐๒๐๒๖๔๘
๐๒๐๒๖๔๙

นายปริญ ญา แก้วผอม
นายวัฒ นา คิริมาสกุล
ส.ต.อ.เกียรติศ ักดี้ อักษรเขต
นายวรยุทธ ชนะสัตย์

๐๒๐๒๖๖๐ นายธนพล ชัยแก้ว
๐๒๐๒๖๖๑ นายธาราวัฒ น่ วงษ์เสนา
๐๒๐๒๖๖๒ นายจีรพงษ์ เจิมพูล
๐๒๐๒๖๖๓ นายวสุพล ตันเจริญ
๐๒๐๒๖๖๔ นายวุฒ ินันท์ พูลคิลฟ้
๐๒๐๒๖๖๔ นายภานุส รณ์ วาสนามงคล
๐๒๐๒๖๖๖ นายซานน สินธุขัย
๐๒๐๒๖๖๗ นายกรวิซญ์ วงศ์ม ะเกลือ เก่า
๐๒๐๒๖๖๘ นายเฉลิมพล ถนอมวงศ์
๐๒๐๒๖๖๙ นายภูวเมศฐ์ ปิยะธานีคิลป๋
๐๒๐๒๖๗๐ นายคุภ กร พูลเพิ่ม

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๒๖๗๑ นายธนกร ขวัญใจ
๐๒๐๒๖๗๒ นายภัค กฤษ เปรมปรี
๐๒๐๒๖๗๓ นายธีรพงษ์ สุขส-วัสดิ้
๐๒๐๒๖๗๔ นายอิดรีส เจ๊ะมะลื
๐๒๐๒๖๗๔ นายพงศกร ปานเนียม
๐๒๐๒๖๗๖ นายเนติพ งศ์ โปร่งใจ
๐๒๐๒๖๗๗ นายอนิรุต นาครอด
๐๒๐๒๖๗๘ นายอานัส แวอูมา
๐๒๐๒๖๗๙ นายปกาสิต ตะบุตร
๐๒๐๒๖๘๐
๐๒๐๒๖๘๑
๐๒๐๒๖๘๒
๐๒๐๒๖๘๓
๐๒๐๒๖๘๔
๐๒๐๒๖๘๔
๐๒๐๒๖๘๖
๐๒๐๒๖๘๗
๐๒๐๒๖๘๘

นายณัฐวุฒ ิ อาษา
นายสุธี รอดบุญส่ง
นายฮามีม เหลนพ่วง
นายณฐกฤต แก้วเจริญผล
นายรุ่งกิจ รัตนผล
นายนพรัตน์ อนุสนธิ้
นายณัฐ ชัย สายบุตร
นายจุล ทรรศน์ รัตตะรังสี
นายวรวุฒ ิ ศรีดงกลาง

๐๒๐๒๖๘๙ นายณธรรศ ลาสูน
๐๒๐๒๖๙๐ นายพงศกร ฉัตรศรี
๐๒๐๒๖๙๑
๐๒๐๒๖๙๒
๐๒๐๒๖๙๓
๐๒๐๒๖๙๔
๐๒๐๒๖๙๔
๐๒๐๒๖๙๖
๐๒๐๒๖๙๗
๐๒๐๒๖๙๘
๐๒๐๒๖๙๙
๐๒๐๒๗๐๐

นายซานน ถานะ
นายญาณพัฒ น์ กาญจนรัตน์
นายอานนท์ รักญาติ
นายเจตสรัญ ไหมชาว
นายเบญจรงณ์ ขำสา
นายภัทรกร ภารา
นายพงศกร ไซยมุคิ
นายศักรินทร์ ไกรนาพงษ์
นายภาณุพ งศ์ ปวงคำ
นายภูพ ิพ ัฒ น์ ศรีสว่าง

เอกสารแนบ ๖๖

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๒๗๐๑
๐๒๐๒๗๐๒
๐๒๐๒๗๐๓
๐๒๐๒๗๐๔

ซื่อ - นามสกุล
นายณัฏ ฐวัฒ น์ สุทธิไสย
นายชัย ณรงค์ กุลทอง
นายเจริญ เกีย รติ คุณสุทธิ้
นายสิทธิชัย สิงเจริญสุข
นายภูริว ัจ น่ เลิศสุฃธนานันท์
นายวิศรุต บุญเซ็น
นายณัฐนนท์ พรหมจรรย์
นายปฏิภ าณ กาญจนะประยูร
นายนายพซรพล ศรีประดิษฐ์

๐๒๐๒๗๐๔
๐๒๐๒๗๐๖
๐๒๐๒๗๐๗
๐๒๐๒๗๐๘
๐๒๐๒๗๐๙
๐๒๐๒๗๑๐ นายปริญ ญา สวนศรี
๐๒๐๒๗๑๑ นายสิทธิโชค วังคีรี
๐๒๐๒๗๑๒ นายศิวนาถ พรหมจรรย์
๐๒๐๒๗๑๓ นายอิศ ราพงษ์ รัตนภรณ์
๐๒๐๒๗๑๔ นายภาณุว ิท ย์ ทับพรหม
๐๒๐๒๗๑๔ นายวัชรพงค์ พิบูลย์
๐๒๐๒๗๑๖ นายกษิด ี้เดช ซมนา
๐๒๐๒๗๑๗ นายฐนกร เมฆอรุณ
๐๒๐๒๗๑๘ นายธนาธิป รัตนศักดิ้
๐๒๐๒๗๑๙ นายเอกภพ รอดอยู่
๐๒๐๒๗๒๐ นายเอกสิทธึ๋ ใจแก้ว
๐๒๐๒๗๒๑ นายธนพัฒ น์ ชูศรี
๐๒๐๒๗๒๒ นายชุลกิฟลี ฮัจยีมูฮัมมัด
๐๒๐๒๗๒๓
๐๒๐๒๗๒๔
๐๒๐๒๗๒๔
0๒๐๒๗๒๖
๐๒๐๒๗๒๗
๐๒๐๒๗๒๘
๐๒๐๒๗๒๙
๐๒๐๒๗๓๐

นายชัยวุฒ ิ พรวศิน
นายธนวัฒน่ จันทร์หอม
นายทรรศน ศิริไพศาลกุล
น า ย ก ร ิช เ พ ช ร

อ ัม ภ ร ัต น ์

นายวาสุเทพ คล้ายเพชร
นายธีรพัฒ น์ จันทาวาส
นายกิต ติกร แก้วกาญจน์
นายคณุต ม์ ธำรงศักดิ้

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๒๗๓๑ นายบดินทร์ บุญเรือง
๐๒๐๒๗๓๒ นายวิศ รุต รุ่งรัตนชวาลา
๐๒๐๒๗๓๓ นายธวัช'ชัย จันทร์แจ่ม
๐๒๐๒๗๓๔ นายอภิรัต น์ กระวินทร์
๐๒๐๒๗๓๔ นายธนบดินทร์ สงวนวงษ์
๐๒๐๒๗๓๖ นายธนกฤต สุวรรณบันดิษฐ์
๐๒๐๒๗๓๗ นายธนากร หาญกิจรุ่ง
๐๒๐๒๗๓๘ ว่าที่ร.ต.วุฒิไกร มังคะรินทร์
๐๒๐๒๗๓๙ นายระพิพ ัฒ น์ เรืองสวัสดี้
๐๒๐๒๗๔๐ นายเปรมเจริญ ศรีประเสริฐ
๐๒๐๒๗๔๑ นายพซร ชีวนิ โรจนวิทย์
๐๒๐๒๗๔๒ นายโชติ เดชภิรัตนมงคล
๐๒๐๒๗๔๓ นายกะบีส หมีนหลี
๐๒๐๒๗๔๔ นายพิท ยุต ม์ ไทยเกิด
๐๒๐๒๗๔๔ นายสหภาพ แวอาแซ
๐๒๐๒๗๔๖ นายอาทิต ย์ เลิศตระกูล
๐๒๐๒๗๔๗ นายคุณ ากร ทองธรรมชาติ
๐๒๐๒๗๔๘ นายสุท าเซษฐ์ มะรุม
๐๒๐๒๗๔๙
๐๒๐๒๗๔๐
๐๒๐๒๗๔๑
๐๒๐๒๗๔๒

นายบุญ ญฤทธี้ นินเกล็ด
นายสุภ ณ สุขอนันต์
นายทศพล ทองกระจ่าง
นายชวลิต แก้วเชียว

๐๒๐๒๗๔๓ นายสุริยัน กัณหา
๐๒๐๒๗๔๔ นายพิช ิต ชัย แสงรัตนวิไลกูล
๐๒๐๒๗๔๔
๐๒๐๒๗๔๖
๐๒๐๒๗๔๗
๐๒๐๒๗๔๘
๐๒๐๒๗๔๙
๐๒๐๒๗๖๐

นายพงษ์ป รีชา ศรีจันทร์ฉาย
น า ย ป ฏ ิพ ัฒ น ์ บ ุญ โ ช ต ิ

ว่าที่ร.ตธนพัฒน์ ชินพงศ์
นายวิซนาถ หล้าเหนือ
นายเดโซพล อยู่ม ากญาติ
นายวืระยุท ธ ชูสงค์

เอกสารแนบ ๖๗

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
0๖๐๒๗๖๑
๐๒๐๒๗๖๒
๐๒๐๒๗๖๓
๐๒๐๒๗๖๔
๐๒๐๒๗๖๔
๐๒๐๒๗๖๖

ซื่อ - นามสกุล
นายศราวุฒ ิ วงษ์ทอง
นายอดิศร ทองแท้
นายธีรภัท ร์ ราชรักษ์
นายอภิสิทธี้ โชติรัตนอมรกิจ
นายธนพล พุฒพ'รึก
นายวิโรจน์ สุพิทักษ์
นายสยุมพร เนียมมาลัย
นายธนะพล สมบัติมหาโชค
นายณัฐพงศ์ ทมาภรณ์
นายคฑาวุธ พัวพันธ์พงษ์

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๒๗๙๑
๐๒๐๒๗๙๒
๐๒๐๒๗๙๓
๐๒๐๒๗๙๔
๐๒๐๒๗๙๔

๐๒๐๒๗๖๗
๐๒๐๒๗๖๘
๐๒๐๒๗๖๙
๐๒๐๒๗๗๐
๐๒๐๒๗๗๑ นายนิติ นนท์คลัง
๐๒๐๒๗๗๒ ว่าที่ ร.ต.พงศ์เทพ ทรงคาศรี
๐๒๐๒๗๗๓ นายพรรณเดช นาสมพงษ์
๐๒๐๒๗๗๔ นายภวิน ท์ เครือจันทร์
๐๒๐๒๗๗๔ นายสุรเกียรติ แก้วแสนเมือง
๐๒๐๒๗๗๖ นายธนากร ขำมี
๐๒๐๒๗๗๗ นายเจษฎา สอนสิทธี้
๐๒๐๒๗๗๘ นายอัครกรณ์ วรรณะ
๐๒๐๒๗๗๙ นายสุคซา ชวัญ เกลี้ยง
๐๒๐๒๗๘๐ นายปราโมทย์ โสภาพันธรัตน์
๐๒๐๒๗๘๑ นายคิวกร อนีวรรตนกูล

นายฮาชัน สาและ
นายวสุธร ยิ่งมาก
นายอโนชา เจริญวรรณ
นายอานนท์ สุนันทารอด
นายอิษ ฎา ประสพสินธุ
๐๒๐๒๗๙๖ นายกรกซ ตรีวรชัย
๐๒๐๒๗๙๗ นายศุภ ณัฐ นันตะกูล
๐๒๐๒๗๙๘ นายธวัช'ชัย อินใจ
๐๒๐๒๗๙๙ นายอนุตร ขำเจริญ
๐๒๐๒๘๐๐ นายเจตนีพ ิฐ การุณ รักษ์
๐๒๐๒๘๐๑ นายกันต์ธร ห่อนาค
๐๒๐๒๘๐๒ นายณัฐ ปคัล ภ์ เครือยศ
๐๒๐๒๘๐๓ นายฉัต รชัย ช่วงชัย
๐๒๐๒๘๐๔ นายชัต ติยะ สุขสะเกษ
๐๒๐๒๘๐๔ นายปาณภัท ร เครือยศ
๐๒๐๒๘๐๖ นายอาทิพ งศ์ แสนสิทธี้
๐๒๐๒๘๐๗ นายศุภ กาญจน์ ทิปรักษพันธ์
๐๒๐๒๘๐๘ นายฐิต ิพ งษ์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์
๐๒๐๒๘๐๙ นายคิรวัซ รุ่งเจริญ
๐๒๐๒๘๑๐ นายสุรัตน์ มหาพราหมณ์
๐๒๐๒๘๑๑ นายธนาชัย เรื่อศรีจันทร์

๐๒๐๒๗๘๒ นายอิทธิฤทธี้ กลิ่นเจริญ

๐๒๐๒๘๑๒ นายจัก รพงษ์ แคว้นครฉิม

๐๒๐๒๗๘๓
๐๒๐๒๗๘๔
๐๒๐๒๗๘๔
0๒๐๒๗๘๖
๐๒๐๒๗๘๗
๐๒๐๒๗๘๘
๐๒๐๒๗๘๙
๐๒๐๒๗๙๐

๐๒๐๒๘๑๓
๐๒๐๒๘๑๔
๐๒๐๒๘๑๔
0๒0๒๘๑๖
๐๒๐๒๘๑๗
๐๒๐๒๘๑๘
๐๒๐๒๘๑๙
๐๒๐๒๘๒๐

นายสาริศ หนูเจริญ
นายภฤศ ลินีซดา
นายธัน ยบูรณ์ ไพจิตรรัตนะ
น ายก ฤ ต ต ฤ ณ

ฃ อ วรก ล าง

นายวิช ัย คิล าเรียม
นายวิน ัย บุญทา
นายธนวัฒน์ ไชยพร
นายทรงวุฒ ิ แก้วเกษ

นายรซิษฐ์ จันทร์แก้ว
นายคมกฤษณ์ คล้ายวงษ์
นายคมชาญ พนารินทร์
น า ย ธ น 'ว ัฒ น ์ แ ห ล ่ป ้อ ง

นายชินภัทร วงศ์คม
นายปฐมพงศ์ จันทร์เครือ
นายนครินทร์ ถนอม
นายอรรถวิท พูลทอง

เอกสารแนบ ๖๘

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๒๘๒๑ นายมณเมฆ บุญบาล
๐๒๐๒๘๒๒ นายใจวิซญ์ ชำร้าย
๐๒๐๒๘๒๓ นายสิทธิชัย สีห์รา
๐๒๐๒๘๒๔ นายธนพล โง่นแน่น
๐๒๐๒๘๒๕ นายกิตตินันท์ จันทร์แป้น
๐๒๐๒๘๒๖
๐๒๐๒๘๒๗
๐๒๐๒๘๒๘
๐๒๐๒๘๒๙
๐๒๐๒๘๓๐
๐๒๐๒๘๓๑
๐๒๐๒๘๓๒
๐๒๐๒๘๓๓
๐๒๐๒๘๓๔
๐๒๐๒๘๓๕
๐๒๐๒๘๓๖

นายสหรัฐ มานพ
นายรัฐพล เศรษฐ์วิชัย
นายณัฐ กิต ติ้ จริตรัม ย์
นายกฤษณะ วังแสน
นายจักรพันธ์ คชสิงห์
นายอรุณ ชัย อภิซาติวรนันท์
นายกฤซทัต เลี่ยมนาค
นายณัฐดนัย อุ่นคำ
นายภาณุพ ัฒ น์ สุรภี
นายกวีรัช จารัตน์
นายณ์ซพล ละอองเทพ
นายรุสกัน เจะเฮาะ
นายวสันต์ วันตะ
นายสมชาย นํ้า'ใจธาร
นายพันธการ กลิ่นชาติ

๐๒๐๒๘๓๗
๐๒๐๒๘๓๘
๐๒๐๒๘๓๙
๐๒๐๒๘๔๐
๐๒๐๒๘๔๑ นายธิติวุฒ ิ เรือนทอง
๐๒๐๒๘๔๒ นายราซภัฎ ปวงสุข
๐๒๐๒๘๔๓
๐๒๐๒๘๔๔
๐๒๐๒๘๔๕
๐๒๐๒๘๔๖
๐๒๐๒๘๔๗
๐๒๐๒๘๔๘
๐๒๐๒๘๔๙
๐๒๐๒๘๕๐

นายอภินพ เพชรโยธา
นายณัฐพีระ ธนพิชัยศิลป้
นายสิทธิชัย คงโสมา
นายณัฐกร วัฒนา
นายภคพล ศรัทธาปิติ
นายภูริพ ัฒ น์ ตาดอยู่
นายวิศนุ ชื่นบาน
นายโซฎก วนิซยาโกศล

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๒๘๕๑
๐๒๐๒๘๕๒
๐๒๐๒๘๕๓
๐๒๐๒๘๕๔
๐๒๐๒๘๕๕
๐๒๐๒๘๕๖
๐๒๐๒๘๕๗
๐๒๐๒๘๕๘
๐๒๐๒๘๕๙
๐๒๐๒๘๖๐
๐๒๐๒๘๖๑
๐๒๐๒๘๖๒
๐๒๐๒๘๖๓
๐๒๐๒๘๖๔
๐๒๐๒๘๖๕
๐๒๐๒๘๖๖
๐๒๐๒๘๖๗
๐๒๐๒๘๖๘
๐๒๐๒๘๖๙
๐๒๐๒๘๗๐
๐๒๐๒๘๗๑
๐๒๐๒๘๗๒

ซื่อ - นามสกุล
นายภาณุวัซ ร อาจศรี
นายเจนอัก ษร สุวทันพรกูล
นายนภัทร ภักดีวิสุทธิพร
นายธนภัทร ตรุษทุ่ง
นายวิทูล เกตุพิจิตร
นายฉัต รชัย สุรดม
นายธนดล จันทร์ทิพย์
นายธีริทธิ้ โกมลบุตร
นายธรรมรัตน์ สนธิไชย
นายกุลิสร์ แก้วกัญ ญาติ
นายปิย ภูม ิ เหียดฃนทด
นายปริวัฒ น์ อินทะสีดา
นายนิติกร แก้วทูลปกรณ์
นายพิช ิตชัย กุลวงษ์
นายศราวุฒ ิ แทนมาก
นายธนัท เลิศอัครพล
นายปฏิภ าณ ปุณประวัติ
นายสันติพงษ์ เดชสันเทียะ
นายวงศกร จิตคง
นายอัศนี ดีเจริญ
นายปัณ ฑวัฒ น์ มุตตามระ
นายวัชรพงษ์ จาอ้าย

๐๒๐๒๘๗๓ นายณัฐนนทพล หอมเจริญ
๐๒๐๒๘๗๔ นายรัฐพงษ์ นามราช
๐๒๐๒๘๗๕ นายพรนารายณ์ จิรกุลศุภากรสิริ
๐๒๐๒๘๗๖ นายสิรีชัย พวงเพชร
๐๒๐๒๘๗๗ นายปิณ ณทัต เพ็ญสว่าง
๐๒๐๒๘๗๘ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐสักดี้ จิตติสักดี้
๐๒๐๒๘๗๙ นายพาลิน ท์ บุญสำเร็จ
๐๒๐๒๘๘๐ _______i
นายนิซคณ
ไซยวฒิ
--------!_---------------------^

----T-ev.

เอกสารแนบ ๖๙

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐ ๒ ๐ เอ๘ ๘ ๑
๐๒ ๐๒ ๘๘๒
๐๒ ๐๒ ๘๘ ๓
๐๒ ๐๒ ๘๘๔
๐๒ ๐๒ ๘๘๔
๐๒ ๐๒ ๘๘ ๖
๐๒ ๐๒ ๘๘ ๗
๐๒ ๐๒ ๘๘ ๘
๐๒ ๐๒ ๘๘ ๙
๐๒ ๐๒ ๘๙๐
๐๒ ๐๒ ๘๙๑
๐๒ ๐๒ ๘๙๒
๐๒ ๐๒ ๘๙๓
๐๒ ๐๒ ๘๙๔
๐๒ ๐๒ ๘๙๔
๐๒ ๐๒ ๘๙๖
๐๒ ๐๒ ๘๙๗
๐๒ ๐๒ ๘๙๘
๐๒ ๐๒ ๘๙๙
๐๒ ๐๒ ๙๐๐
๐๒ ๐๒ ๙๐๑
๐๒ ๐๒ ๙๐๒
๐๒ ๐๒ ๙๐๓
๐๒ ๐๒ ๙๐๔
๐๒ ๐๒ ๙๐๔
๐๒ ๐๒ ๙๐๖
๐๒ ๐๒ ๙๐๗
๐๒ ๐๒ ๙๐๘
๐๒ ๐๒ ๙๐๙
๐๒ ๐๒ ๙๑๐

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

นายรณกฤต บุญดีศิริพันธ์
นายภาสกร สุธรรมมา
นายตรีเพชร พุทธแดง
นายบุญนำ บุญประจวบ
นายกันต์พสิษฐ์ เทียนเส็ง
นายกัณ ฐณัฏ ฐ์ สืหรัตนปทุม
นายจิระพงศ์ วงศ์สุวรรณ
ว่าที่ ร.ต.เกีย รติศ ัก ดิ้ นวลวงศ์
นายสุรซัย ชำนาญกิจ
นายศักดึ๋สิทธี้ ยั่งยืน
นายวรัทธน์พล สมสัตย์
นายอานนท์ เมืองแก้ว
นายชาญชัย กลัญชัย
นายสุทธิพร สินโร
นายบริบ ูรณ์ บุญ ลาภ
นายสุทิน แก่นแจ่ม
นายปริญ ญา ทองใบ
นายวิษ ณุ นิ่มปล้อง
นายนัยสิทธี้ ทองขจร
นายฐิติพันธ์ ป้ญจรัตน์
นายเภสัช สุวรรณประเสริฐ
นายนัน ทิวัฌ น์ สกุณี

๐๒๐๒๙๑๑
๐๒๐๒๙๑๒
๐๒๐๒๙๑๓
๐๒๐๒๙๑๔
๐๒๐๒๙๑๔
๐๒๐๒๙๑๖
๐๒๐๒๙๑๗
๐๒๐๒๙๑๘
๐๒๐๒๙๑๙
๐๒๐๒๙๒๐
๐๒๐๒๙๒๑
๐๒๐๒๙๒๒
๐๒๐๒๙๒๓
๐๒๐๒๙๒๔
๐๒๐๒๙๒๔
๐๒๐๒๙๒๖
๐๒๐๒๙๒๗
๐๒๐๒๙๒๘
๐๒๐๒๙๒๙
๐๒๐๒๙๓๐
๐๒๐๒๙๓๑
๐๒๐๒๙๓๒

นายฐาปกรณ์ ชำนาญไพร
นายเขมชาติ แกล้วชิต
นายปริกรณ์ นระศรี
นายจตุพ ร พงศ์พยุง
นายณัฐวุฒ ิ สมัครแก้ว
นายประวิท ย์ เตียงงา
นายถิรวัฒ น์ จิรพรนันท์
นายอินทนนท์ วันชัย

๐๒๐๒๙๓๓
๐๒๐๒๙๓๔
๐๒๐๒๙๓๔
๐๒๐๒๙๓๖
๐๒๐๒๙๓๗
๐๒๐๒๙๓๘
๐๒๐๒๙๓๙
๐๒๐๒๙๔๐

ซื่อ - นามสกุล
นายเฉลิม พงษ์ สุพิมพ์
นายจิระพงศ์ สีแดง
นายปองพล ปลิวมา
นายรัชพล เล็กบำรุงสกุล
นายจิรภัท ร ชันทอง
นายกนต์ธร ผลวาทิต
นายจักษวัซ ร ไข่มุกฃ์
นายธนิต เขยเพ็ญ ศรี
นายพงษ์พ ัฒ น์ ทัศนีย์
นายธนาคาร ดวงสุดา
นายเจษฎางค์ ผลมาก
นายนิธิบุตร อินบัว
นายคชพล แก้วจันทะมา
นายวสันต์ ปองดี
ว่าที่เรืออากาศตรีรัชซานนท์ ยิ่งยงศ์
นายยุท ธการ จั่นมณี
นายเนติพ งศ์ สมพวก
นายอุรุพ งษ์ ปิดตาละเพ
นายนิธิรุจ อุไรกุล
นายเอกลัก ษณ์ โอมฤก
นายชัย วัฒ น์ บุญปก
นายสุวรรณ จันทร์เพ็ญ
นายเกีย รติค ุณ มะโนน้อม
นายกิต ติพ งศ์ ทองศรีนุ่น
นายจิรวัฒ น์ มนัส
นายภัทรพล สุขก๋า
นายติณ ณทัต สนองคุณ
นายณัฐวุฒ ิ หาญโสภา
นายเอกพัฒ น์ วิรัตน์พงษ์
นายอธิวัฒ น์ คำพรมมา

เอกสารแนบ ๗๐

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒ ๐๒ ๙๔ ๑
๐๒ ๐๒ ๙๔๒
๐๒ ๐๒ ๙๔๓
๐๒ ๐๒ ๙๔๔
๐๒ ๐๒ ๙๔๔
๐๒ ๐๒ ๙๔ ๖
๐๒ ๐๒ ๙๔ ๗
๐๒ ๐๒ ๙๔ ๘
๐๒ ๐๒ ๙๔ ๙
๐๒ ๐๒ ๙๔ ๐
๐๒ ๐๒ ๙๔ ๑
๐๒ ๐๒ ๙๔๒
๐๒ ๐๒ ๙๔ ๓
๐๒ ๐๒ ๙๔๔
๐๒ ๐๒ ๙๔๔
๐๒ ๐๒ ๙๔ ๖
๐๒ ๐๒ ๙๔๗
๐๒ ๐๒ ๙๔ ๘
๐๒ ๐๒ ๙๔ ๙
๐๒ ๐๒ ๙๖๐
๐๒ ๐๒ ๙๖๑
๐๒ ๐๒ ๙๖๒

ซื่อ - นามสกุล
นายคุภ ซัย ศรีมงคล
นายกฤษณะ ย่อมเจริญ
นายอุท ัย สีทำบุตร
นายนัดพบ ชูนพรัตน์
นายพงษ์ศกร สิงห์สี
นายปฐวี ถุทธี้เอนก
นายอดิศ ัก ดี้ อากะโรภาษ
นายศิริว ัฒ น์ คำเสมอ
นายศุภ ณัฐ นึกรักษ์
นายซนะซัย ทองคำ
นายวิน ัย คนคล่อง
นายศุภ กิจ พานิซกุล
นายภูวนาถ ป้อมเมือง
นายรัฐพงศ์ เกษรพุด
ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร หยวกจุ้ย
นายปกรณ์ หน่อทอง
นายสัมพันธ์ ชุมนวน
นายธานิน สุดตาชาติ
นายอัครวัฒ น์ ศรประสิทธิ้
นายสุรพล สาเงิน
นายณภัท ร กิตติกมลพันธุ
นายธนพล โกละกะ

๐๒ ๐๒ ๙๖๔

นายวงศกร บวรศักดิ๙สุนทร
นายสิรวิซญ์ สอนจีน
นายพงศ์พิซญะ อุปกรณ์ศิริการ

๐๒ ๐๒ ๙๖๖

น า ย ส ิร ว ีข ญ ์ ฃ ิต ต ะ ส ัง ค ะ

๐๒ ๐๒ ๙๖๓
๐๒ ๐๒ ๙๖๔

๐๒ ๐๒ ๙๖๗
๐๒ ๐๒ ๙๖๘
๐๒ ๐๒ ๙๖๙
๐๒ ๐๒ ๙๗ ๐

นายนิรันดร เหลือจาด
นายพัสกร ศรีทับทิม
นายวุฒ ิช ัย สุฃะ
นายเจนภพ เข็มทอง

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๒๘๗๑
๐๒๐๒๙๗๒
๐๒๐๒๙๗๓
๐๒๐๒๙๗๔
๐๒๐๒๙๗๔
๐๒๐๒๙๗๖
๐๒๐๒๙๗๗
๐๒๐๒๙๗๘
๐๒๐๒๙๗๙
๐๒๐๒๙๘๐
๐๒๐๒๙๘๑
๐๒๐๒๙๘๒
๐๒๐๒๙๘๓
๐๒๐๒๙๘๔
๐๒๐๒๙๘๔
๐๒๐๒๙๘๖
๐๒๐๒๙๘๗
๐๒๐๒๙๘๘
๐๒๐๒๙๘๙
๐๒๐๒๙๙๐
๐๒๐๒๙๙๑
๐๒๐๒๙๙๒
๐๒๐๒๙๙๓
๐๒๐๒๙๙๔
๐๒๐๒๙๙๔
๐๒๐๒๙๙๖
๐๒๐๒๙๙๗
๐๒๐๒๙๙๘
๐๒๐๒๙๙๙
๐๒๐๓๐๐๐

ซื่อ - นามสกุล
นายนิอัรฟาน ฮะอะ
นายวงกต ช่างสาร
นายสุรเซษฐ์ ปราสาร
นายภานุวัต ร มีงาม
นายเจษฎา แก้วคง
พ.อ.ต.เจษฎากร ทรัพย์ปรุง
นายวราวุฒ ิ หอมเดช
นายอานนท์ พรหมทัตโต
นายสุทธิพงษ์ คงสิน
นายตอเละ มะแว
นายวิวัฒ นา ปลัดอิ่ม
นายณัฐพล พิศดู
นายศักริน ทร์ เข็มทองหลาง
นายเกีย รติค ัก ดิ้ ถุนนอก
นายภาณุพ งศ์ กันจรรยา
นายอภิบ ุตร นุดจีด
นายจิรวัฒ น์ พิมสอน
นายศุภ ชัย หมื่นรัตน์
นายนัฐพงศ์ ภู,อ่อน
นายเอกวัซร สอนจีน
นายนราธร อยู่รักษา
ด.ต.สุรพงศ์ กลับแก้ว
นายอัญ กถุษ ปุญนุวงศ์
นายนที นาคชัยภูม ิ
นายคุณ านนต์ สุวรรณรัตน์
นายทศพล เทียวประสงค์
นายธีรวีร์ โรจน์ปีติรักษ์
นายศุภ กร ปล้องใหม่
นายเจษฏา จันทร์ตาก้อง
นายกษิด ิ้เดช ชูหมื่นไวย

เอกสารแนบ ๗๑

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๓๐๐๑ นายพงษ์ศ ัก ดี้ ใต้ศรีโคตร
๐๒๐๓๐๐๒
๐๒๐๓๐๐๓
๐๒๐๓๐๐๔
๐๒๐๓๐๐๔
๐๒๐๓๐๐๖
๐๒๐๓๐๐๗
๐๒๐๓๐๐๘
๐๒๐๓๐๐๙
๐๒๐๓๐๑๐
๐๒๐๓๐๑๑
๐๒๐๓๐๑๒

นายนิด ุล เลาะ สาเมาะ
นายจิรพัฒ น์ สุทธวานิซ
นายวลงกรณ์ ภาคกายี
นายชัพ วิชญ์ โผยขุนทด
นายณ'ฐพร มิอุบล
นายวิช ัย สุขโสภา
นายซวนากร อินชัน
นายปริญ วัฒ น์ ตาดสุวรรณ์
นายหัสวุฒิ สุขล้อม
นายสุวชัย ขันธ์สวัสดิ้
นายธัชพงศ์ ขวัญสงเคราะห์

๐๒๐๓๐๑๓
๐๒๐๓๐๑๔
๐๒๐๓๐๑๔
๐๒๐๓๐๑๖
๐๒๐๓๐๑๗
๐๒๐๓๐๑๘
๐๒๐๓๐๑๙
๐๒๐๓๐๒๐
๐๒๐๓๐๒๑
๐๒๐๓๐๒๒
๐๒๐๓๐๒๓

นายณัฐพล ศรีไชย
นายณภัท ร พิณ พิม าย
นายกษิด ิศ ทูลปาน
นายยงซยุต กาญจนป้ญโญ
นายอติวิซ ญ์ เหล่าขวัญ สถิตย์
นายณัฐพงศ์ อินทศร
นายวิทวัส กันทวงศ์
นายคณธัซ จันทร์เทียน
นาย'ชัยยุทธ ยอแสง
นายชาทีต ย์ ไวกสิกรณ์

๐๒๐๓๐๒๔
๐๒๐๓๐๒๔
0๒0010๒๖
๐๒๐๓๐๒๗
๐๒๐๓๐๒๘
๐๒๐๓๐๒๙
๐๒๐๓๐๓๐

จ.อ.อภิพ งศ์ วิรุหห์รัฐ
นายรังสรรค์ จันสีซา
นายขวัญ ชัย เย็นจิต
นายกฤต เปิงสูง
นายสฎายุ พ้นภัย
นายชุติพนธ์ สงเดช
นายยุท ธนา กิติ
นายอัดลี สะมะแอ

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๓๐๓๑
๐๒๐๓๐๓๒
๐๒๐๓๐๓๓
๐๒๐๓๐๓๔
๐๒๐๓๐๓๔
๐๒๐๓๐๓๖
๐๒๐๓๐๓๗
๐๒๐๓๐๓๘
๐๒๐๓๐๓๙
๐๒๐๓๐๔๐
๐๒๐๓๐๔๑
๐๒๐๓๐๔๒
๐๒๐๓๐๔๓
๐๒๐๓๐๔๔
๐๒๐๓๐๔๔
๐๒๐๓๐๔๖
๐๒๐๓๐๔๗
๐๒๐๓๐๔๘
๐๒๐๓๐๔๙
๐๒๐๓๐๔๐
๐๒๐๓๐๔๑
๐๒๐๓๐๔๒
๐๒๐๓๐๔๓
๐๒๐๓๐๔๔
๐๒๐๓๐๔๔
๒0๓๐๔๖
๐๒๐๓๐๔๗
๐๒๐๓๐๔๘
๐๒๐๓๐๔๙
๐๒๐๓๐๖๐

0

ซื่อ - นามสกุล
นายพงศกร เปรมมากรณ์
นายเอกลัก ษณ์ นนทะการ
นายวุฒ ิช ัย พรมอารัก ษ์
นายเรือ งเดช อ่อ นศรี
นายอัค รสิท ธิ้ จิต 'ชัย กรณ์
นายไอยรัซ วงศ์ส ุพ งษ์ก ุล
นายณัฐ พล คงกำเหนิด
นายฤทธิ'รณ คงศักดิ๙ศรีส กุล
นายฐนศร ภู่ช ้า ง
นายพงศ์พ ัฒ น่ เจริญ รัต น์
นายปิย ทิต ณ ลำพูน
ว่า ที่ร ้อ ยตรีอ นุซ า กรรมแต่ง
นายพีร วิซ ญ์ สายแก้ว
นายเดชจริน ทร์ จัน มานิต ย์
นายณัฐ วุฒ ิ แซ่ลิ้ม
นายภาบุว ัฒ น์ ป้ญ ญา
นายนฤบดิน ทร์ ขุน กัน
นายวิท ยา ซาหา
นายนราธร สุข ขาว
นายศรัญ ศรีว ิเชีย ร
นายวีร ชัย ทองเพ็ญ
นายชัย ณรงค์ กุล วงษ์
นายชัซ วัส ส์ คนตรง
นายจัก รกฤษณ์ ส่าสงวน
นายสุป รี สูละ
น าย ณัฐวุฒ ิ พละกุล
นายวิส ิท ธิ้ พัฒ นกิต ิก รณ์
นายอุณ วุฒ ิ จันทนะโสตส์
นายสุช าพงศ์ เดชพงษ์
นายณัธ-พงศ์
รัก เงิน-------------------------- ๘ะ:
______รั
--------------

เอกสารแนบ ๗๒

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที, ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ -นามสกุล

๐๒ ๐๓ ๐๖๔

นายพสิษฐ กาญจนเพ็ญ
นายประมินทร์ ประสานวงศ์
นายอิสสระ บุ้งทอง
นายวิทวัส พิทักษ์วรพักตร์

๐๒ ๐๓ ๐๖๔

นายณัฐวัฒ น์ ปากหวาน

๐๒ ๐๓ ๐๖๑
๐๒ ๐๓ ๐๖๒
๐๒ ๐๓ ๐๖๓

๐๒ ๐๓ ๐๖๖

นายพรจรัญ บุญปลูก
นายกฤตพงษ์ หอมกิจ
นายณัฐพล คเซนทร์ชาติ
นายนราธร ธงชัย
นายกตัญ ณู สิริเบญจวงศ์
นายปฐมพงศ์ มโนบิเยอนันต์

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๓๐๙๑
๐๒๐๓๐๙๒
๐๒๐๓๐๙๓
๐๒๐๓๐๙๔
๐๒๐๓๐๙๔
๐๒๐๓๐๙๖

ซื่อ - นามสกุล
ว่าที่ร้อ ยตรีช าญชัย พรมตา
นายณฐ'วุฒิ รักษ์จุล
นายอติวัซ ญ์ แก้วเจือ
นายศอลาฮุด ดีน คางา
นายชัยมงคล พูลสวัสดี้
นายอรรณพ สุรวาศรี
ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงษ์ เครือคำขาว
นายสถิต ย์ ดอกพวง
นายณ'ฐ วรรณโชค
นายจัก รพงศ์ บริรักษ์กิจดำรง

๐๒ ๐๓ ๐๗ ๖

นายอิสริยสรฌ์ อมรภัฒนเศรษฐา
นายเมตตา พันสุเภาดี
นายทศพล ชาติรัม ย์
นายนพดล ขอวาดกลาง
นายชัยมงคล ทองจำรูญ

๐๒๐๓๐๙๗
๐๒๐๓๐๙๘
๐๒๐๓๐๙๙
๐๒๐๓๑๐๐
๐๒๐๓๑๐๑ นายวรรณพงศ์ แย้มมา
๐๒๐๓๑๐๒ นายสมเกียรติ จงประสิทธี้
๐๒๐๓๑๐๓ นายอภิเษก แตรสังข์
๐๒๐๓๑๐๔ นายสรรพวัต วิชิตบุตร
๐๒๐๓๑๐๔ นายชาญณรงค์ เผือกรักษ์
๐๒๐๓๑๐๖ นายภูริณ ัฐ สิทธิตนเอง

๐๒ ๐๓ ๐๗ ๗

นายศศิพ งศ์ ทองพิทักษ์

๐๒๐๓๑๐๗ นายพงศธร อินทรมหา

นายกวิน พรมมิ่ง
นายภูริณ ัฐ ศรีวิบูลย์
นายบิยะ บิซซาพงษ์

๐๒๐๓๑๐๘
๐๒๐๓๑๐๙
๐๒๐๓๑๑๐
๐๒๐๓๑๑๑
๐๒๐๓๑๑๒
๐๒๐๓๑๑๓
๐๒๐๓๑๑๔
๐๒๐๓๑๑๔
๐๒๐๓๑ร)๖
๐๒๐๓๑๑๗
๐๒๐๓๑๑๘
๐๒๐๓๑๑๙
๐๒๐๓๑๒๐

๐๒ ๐๓ ๐๖๗
๐๒ ๐๓ ๐๖๘
๐๒ ๐๓ ๐๖๙
๐๒ ๐๓ ๐๗ ๐
๐๒ ๐๓ ๐๗ ๑
๐๒ ๐๓๐๗ ๒
๐๒ ๐๓ ๐๗ ๓
๐๒ ๐๓ ๐๗ ๔
๐๒ ๐๓ ๐๗ ๔

๐๒ ๐๓ ๐๗ ๘
๐๒ ๐๓ ๐๗ ๙
๐๒ ๐๓ ๐๘ ๐

๐๒ ๐๓ ๐๘ ๔

นายศรราม แก้วกลาง
นายนิเวศน์ ชาติวงษ์
นายทศพร เดือนสว่างวงษ์
นายจิณ ณวัต ร สายไทย
นายภานุเดช ปทุมสูตร

0๒ ๐ ๓ 0 ๘ ๖

น า ย ด น ัย

๐๒ ๐๓ ๐๘ ๑
๐๒ ๐๓ ๐๘๒
๐๒ ๐๓ ๐๘ ๓
๐๒ ๐๓ ๐๘ ๔

๐๒ ๐๓ ๐๘ ๗
๐๒ ๐๓ ๐๘ ๘
๐๒ ๐๓ ๐๘ ๙
๐๒ ๐๓ ๐๙๐

น ัย ย ะ พ ัด

นายเฃมรัฐ บุตรดี
นายถรินท์ จันทร์ชื่น
นายฐานพัฒ น์ อาตวงษ์
นายฆเณศวร์ วุฒิไกรมงคล

นายทศพร พรมพินิจ
นายณัฐดนัย เมืองตู่
นายธีรศักดื้ บิงกระโทก
นายพซร เหล็กกล้า
นายวีรภัท ร สุขเสริม
นายเอเชีย สุไลมาน
นายพงศ์ภวัน ภิรมย์เมือง
นายอัค รเศรษฐ์ นันท์ธนาวรกุล
นายวิรัตน์ อิสโร
นายพรหมมาตร์ ส่งอิ่ม
นายปกรณ์เกียรติ เขตรจัตุรัส
นายเอกสิท ธี้ โพธี้'หมื่น'ไวย
นายทิต าธร เกิดทองคำ

เอกสารแนบ ๗๓

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒0๓๑๒๑
๐๒๐๓๑๒๒
๐๒๐๓๑๒๓
๐๒๐๓๑๒๔

นายพลกฤษณ์ เสนา
นายภาษุ ทองศรี
นายพิษ ณุพ งษ์ เอี่ยมสำอางค์
ว่าที่ร้อ ยตรีณ ัฐภัฏ ฐ์ ขันสินธุ
๐๒๐๓๑๒๔ นายโอฬาร พวงสุนทร
๐๒๐๓๑๒๖ นายเกีย รติว ัฒ น์ เพ็งจันทร์
๐๒๐๓๑๒๗ นายอภิสิท ธี้ แสงตาล
๐๒๐๓๑๒๘
๐๒๐๓๑๒๙
๐๒๐๓๑๓๐
๐๒๐๓๑๓๑
๐๒๐๓๑๓๒
๐๒๐๓๑๓๓
๐๒๐๓๑๓๔
๐๒๐๓๑๓๔
๐๒๐๓๑๓๖
๐๒๐๓๑๓๗
๐๒๐๓๑๓๘

นายเมธี พรมดวงศรี
ว่าที่ร้อยตรีพลวัต โพนแก่น
นายพงศกร ขืนเขียว
นายภานุ เลิศป้ญญาซน
นายภัท รกานต์ ช่วยบำรุง
นายพิลิฐ นาดี
นายเจษฎากร ไชยจิตร
นายอานัน ท์ อนุกูล
นายจิรชาติ เหมราช
นายเทิด ศัก ดิ เพชรศรี
นายพิซซากร เกตุคำ

๐๒๐๓๑๓๙ นายณัฐพันธุ ช่างเภา
๐๒๐๓๑๔๐ นายพีรกิต ิ้ สิทธิดำรง
๐๒๐๓๑๔๑ นายนราธิป เทียนเพลิง
๐๒๐๓๑๔๒ นายทศพล รัตนโรจน์
๐๒๐๓๑๔๓
๐๒๐๓๑๔๔
๐๒๐๓๑๔๔
0๒0๓๑๔๖
๐๒๐๓๑๔๗
๐๒๐๓๑๔๘
๐๒๐๓๑๔๙
๐๒๐๓๑๔๐

นายอนวัช เกิดภัณฑ์
นายพงศธร ทองนุช
นายชาญขัย สุทธิ
น า ย ณ ัศ ร ูน

ยะผา

นายจิรพงษ์ คิรีสาขา
นายวัชรพงษ์ แก่นทอง
นายวิรุฬ ห์ ซุ่มมาก
นายพัสกร นาคเป้า

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๓๑๔๑
๐๒๐๓๑๔๒
๐๒๐๓๑๔๓
๐๒๐๓๑๔๔
๐๒๐๓๑๔๔
๐๒๐๓๑๔๖

ซื่อ - นามสกุล
นายณัฐศร เกียรติพ ัฒ นาชัย

นายสัญ ญเศรษฐ พันธุเพียร
นายทรงวุฒ ิ คงนุ่น
นายนรามิตร เครือแสง
นายวิทวัส ฤทธิเพซร์
นายสิริพงศ์ รักษ์ธรรมเสมอ
๐๒๐๓๑๔๗ นายภวดล เชิญ รัม ย์
๐๒๐๓๑๔๘ นายฐปณวัซร์ สีสุข
๐๒๐๓๑๔๙ นายนิธิ รัตนคิริแสงโชติ
๐๒๐๓๑๖๐ นายสมเกียรติ ย่านกลาง
๐๒๐๓๑๖๑ นายทรงวุฒ ิ มั่นคง
๐๒๐๓๑๖๒ นายธิติ แสงจันทร์
๐๒๐๓๑๖๓ นายนิติพล ควรหัด
๐๒๐๓๑๖๔ นายพงษ์สิทธี้ อรัญโสด
๐๒๐๓๑๖๔ นายอภินันท์ ศรีอ่อน
๐๒๐๓๑๖๖ นายวรุธ ทองมา
๐๒๐๓๑๖๗ นายสันติสุข ไชยบุรีนทร์
๐๒๐๓๑๖๘ นายกฤตภาส โพธี้คาย
๐๒๐๓๑๖๙ นายนิพิฐ ปันอุบล
๐๒๐๓๑๗๐ นายสุขสันต์ บุญดำรงค์
๐๒๐๓๑๗๑ นายคณิน บุญทวี
๐๒๐๓๑๗๒ นายสิรวิซญ์ สุขเพราะนา
๐๒๐๓๑๗๓ นายภาณุเมศวร์ วาสโสหา
๐๒๐๓๑๗๔ นายเกรีย งคัก ด ภูนุภา
๐๒๐๓๑๗๔ นายรัชซานนท์ มาลาทอง
0๒0๓๑๗๖ นายอภิวัน ท์ ใจธรรม
๐๒๐๓๑๗๗ นายธีรยุทธ ดีดทีโส
๐๒๐๓๑๗๘ นายปฏิพล ศรีพุทโธ
๐๒๐๓๑๗๙ นายอนันต์สิทธิ้ นิลสังข์
๐๒๐๓๑๘๐ นายณภัท ร์ เฉลิมศรีสุข

เอกสารแนบ ๗๔

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๓๑๘๑ นายศัก ดี้ช ัย ยิ่งมีมา
๐๒๐๓๑๘๒ นายสันติสุข ขาวนวล
๐๒๐๓๑๘๓ นายสันติสุข เสนะ
๐๒๐๓๑๘๔ นายรุ่งโรจน์ ศุภสิน
๐๒๐๓๑๘๔
๐๒๐๓๑๘๖
๐๒๐๓๑๘๗
๐๒๐๓๑๘๘
๐๒๐๓๑๘๙
๐๒๐๓๑๙๐
๐๒๐๓๑๙๑
๐๒๐๓๑๙๒
๐๒๐๓๑๙๓
๐๒๐๓๑๙๔

นายชลันธร เมฆฉาย
นายจัก รา มิทรวงศ์
นายนนทพล คุ้มภัย
นายวรยุท ธ กลั้งเนียม
นายภาบุพ งษ์ พลายวัง
นายณัฐสิทธี้ เทพมณี
นายอภิร ัก ษ์ วงศ์คำ
นายทรงวิท ย์ เนื่องหล้า
นายซาครินทร์ ผลเกิด
นายคงวุฒ ิ บุญธิ
๐๒๐๓๑๙๔ นายจตุพ ล ศรีเสมอ
๐๒๐๓๑๙๖ นายซยณัฐ ศรประสิทธี้
๐๒๐๓๑๙๗ นายก่อ เกีย รติ อั้นซ้าย
๐๒๐๓๑๙๘ นายจิราบุวัฒ น์ หมวกไสว
๐๒๐๓๑๙๙ นายคุณ านนต์ จำรัส
๐๒๐๓๒๐๐
๐๒๐๓๒๐๑
๐๒๐๓๒๐๒
๐๒๐๓๒๐๓
๐๒๐๓๒๐๔
๐๒๐๓๒๐๔
๐๒๐๓๒๐๖
๐๒๐๓๒๐๗
๐๒๐๓๒๐๘
๐๒๐๓๒๐๙
๐๒๐๓๒๑๐

นายปฏิวัติ จีนไทย
นายเรือ งวิท ย์ ทวีศรี
นายวิรัตน์ อิ่มใจ
นายอิทธิคักด ธงเรืองศรี
นายณีฐ พงศ์ เกลี้ยงประไพ
นายถิรวัฒ น์ แสงค้า
นายชัย วัฒ น์ รวมทรัพย์
นายเจษฎา สุขแก้ว
นายธนวุฒิ จวงพันธ์
นายวัชระ มะลิแย้ม
นายอัย การ จันต๊ะ

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๓๒๑๑ นายเวสารัช ชัยปลัด
๐๒๐๓๒๑๒ นายภูริณ ัฐ นารถสุรินทร์
๐๒๐๓๒๑๓ นายจาตุร งค์ ใจใหญ่
๐๒๐๓๒๑๔ นายสหัสชัย โถแก้วเขียว
๐๒๐๓๒๑๔ นายไพศาล วัฒนะ
๐๒๐๓๒๑๖
๐๒๐๓๒๑๗
๐๒๐๓๒๑๘
๐๒๐๓๒๑๙
๐๒๐๓๒๒๐
๐๒๐๓๒๒๑
๐๒๐๓๒๒๒
๐๒๐๓๒๒๓
๐๒๐๓๒๒๔
๐๒๐๓๒๒๔

นายอภิร ัก ษ์ พัวบัณฑิตกุล
นายผดุงเกีย รติ ภูว ญาณ
นายเจษฎากร แตงโสภา
นายสุวัฒ น์ โสภาเจริญ
นายณ'ฐต'ซานนท์ มุขแจ้ง
นายพิท ักษ์ช ัย ทองจิร ัเติก าล
นายธีระวณิช ฉายศรี
นายวซิรวิท ย์ โกสูงเนิน
นายรังสิต ศรีพรหม
นายบัณ ฑิต สำเนียงเพราะ
๐๒๐๓๒๒๖ นายอาฟ้น ดี มะรีอสะ
๐๒๐๓๒๒๗ นายปฏิพ ัท ธ์ โสมโสรส
๐๒๐๓๒๒๘ นายปฏิภ าณ ทวีคำ
๐๒๐๓๒๒๙ นายอนุชา สัญญากิจ
๐๒๐๓๒๓๐ นายจารุก ีต ต จิตรตรง
๐๒๐๓๒๓๑ นายธนกฤต ภัทรกฤตสกุล
๐๒๐๓๒๓๒ นายนิทัศน์ รัตนฉายา
๐๒๐๓๒๓๓ นายเกริกพล แก้วใส
๐๒๐๓๒๓๔ นายวิท ยา จันทร์ปีญญา
๐๒๐๓๒๓๔ นายสิรกานต์ เอื้ออรุณ
๐๒๐๓๒๓๖ น า ย อ ัส ซ ัน ม า ม ะ
๐๒๐๓๒๓๗ นายณัฐพล รอดทรัพย์
๐๒๐๓๒๓๘ นายพงศธร ลันหลี
๐๒๐๓๒๓๙ นายวรินทร สร้อยสุข
นายประทักษ์ สฃใจ
๐๒๐๓๒๔๐ ---------------------น่
— ----------------------

เอกสารแนบ ๗๔

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ -นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๓๒๔๑ นายเสรี พรหมจารี
๐๒๐๓๒๔๒ นายนรวีร์ ด้วงหว้า
๐๒๐๓๒๔๓ นายภาสกร ธิมากุล

๐๒๐๓๒๗๑ นายวุฒ ิพ งษ์ จุลคีรี
๐๒๐๓๒๗๒ นายวิศรุต มหาแก้ว
๐๒๐๓๒๗๓ นายชัยพร ซสภาพ

๐๒๐๓๒๔๔ นายชัย เกีย รติ พงประเสริฐ

๐๒๐๓๒๗๔
๐๒๐๓๒๗๔
๐๒๐๓๒๗๖
๐๒๐๓๒๗๗
๐๒๐๓๒๗๘
๐๒๐๓๒๗๙
๐๒๐๓๒๘๐
๐๒๐๓๒๘๑
๐๒๐๓๒๘๒
๐๒๐๓๒๘๓
๐๒๐๓๒๘๔
๐๒๐๓๒๘๔
๐๒๐๓๒๘๖
๐๒๐๓๒๘๗
๐๒๐๓๒๘๘
๐๒๐๓๒๘๙
๐๒๐๓๒๙๐
๐๒๐๓๒๙๑
๐๒๐๓๒๙๒
๐๒๐๓๒๙๓
๐๒๐๓๒๙๔
๐๒๐๓๒๙๔
๐๒๐๓๒๙๖
๐๒๐๓๒๙๗
๐๒๐๓๒๙๘
๐๒๐๓๒๙๙
๐๒๐๓๓๐๐

๐๒๐๓๒๔๔
๐๒๐๓๒๔๖
๐๒๐๓๒๔๗
๐๒๐๓๒๔๘
๐๒๐๓๒๔๙
๐๒๐๓๒๔๐
๐๒๐๓๒๔๑
๐๒๐๓๒๔๒
๐๒๐๓๒๔๓
๐๒๐๓๒๔๔
๐๒๐๓๒๔๔
๐๒๐๓๒๔๖
๐๒๐๓๒๔๗

นายวซิราซา ทับแถม
นายบิญ ญพนต์ ชูเกตุ
นายสหชัย ธานีรัตน์

นายณัฐพงศ์ ภิญ ญาณ
นายสิทธิพร อนุเผ่า
นายพลากร ทิพย์เนตร
นายธีระเซษฐ์ เกิดขุมทอง
นายวสภะ คงเอียด
นายชัซวาล ภู่ทอง
นายปิย พงษ์ สีโสภา

๐๒๐๓๒๔๘
๐๒๐๓๒๔๙
๐๒๐๓๒๖๐
๐๒๐๓๒๖๑
๐๒๐๓๒๖๒
๐๒๐๓๒๖๓
๐๒๐๓๒๖๔
๐๒๐๓๒๖๔
๐๒๐๓๒๖๖
๐๒๐๓๒๖๗
๐๒๐๓๒๖๘
๐๒๐๓๒๖๙
๐๒๐๓๒๗๐

นายเสริมพล พันธุทอง
นายพิซฌุตม์ นุ้ยคง
นายทนงค์ ลำมะศักดิ"
นายธีรวัฒน์ ลิ้มไพบูลย์
นายฉัตรมงคล จันหุณีย์
นายวิรากานต์ มุ่งเครือกลาง
นายศิร ิศ ัก ดี้ แซ่หยิบ
นายประดิษฐ์ สุวพร
นายณัฐซัย คะลีล้วน
นายภราดร เรืองรัมย์
นายวริศ คุ้มสิน
นายศรยุท ธ์ ห่อสังข์
นายจีรวุฒ ลือดารา

นายธัชธรรม์ กลีบสุวรรณ์
นายสมานศกดี้ ถาวร
นายพงศกร ตำเมือง

นายอารีอ มิง กาเด
นายกฤติกร เพ็ซรกุล
นายจัก รกฤษณ์ จิ๋วตน
นายวุฒ ิช ัย เนียมเปรม
นายสุบิน มืซนะ
นายอัคระ อดุลศิริ
นายอดิพ งษ์ เพ็ซรหาญ
นายไพบูลย์ ไก่จันทร์
นายซาญณรงค์ สิทธิสาตร์
นายปณัสฐ์ มากแตง
นายจิราวุธ สุขเจริญ
นายอภิซ าติ ถํ้าแก้ว
นายทรงยศ ปราสาทกลาง
นายมะดารุส เจ๊ะตู
นายกิต ติศ ัก ดิ้ ภูนวน
นายปิยะพงศ์ สุวรรณจันทร์
นายนพรัตน์ กาญจนันท์
นายสนธยา ทองอ้วน
นายเนติวิซญ์ พรมจักรีแก้ว
นายกิต ติช ัย จำซาติ
นายบดินทร์ กวินเลิศวัฒนา
นายนันทิพัฒน์ บุตรคุณ
นายมะรอบี สะน๊ะ
นายกัมปนาท ผ่อนเจริญ
นายมนตรีศักส์ ศรีจันทรวิจิตร
นายจัก รกฤษณ์ อ่อนน้อม
นายนันทพงศ์ บินทอง

เอกสารแนบ ๗๖

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ขื่อ - นามสกุล

๐๒๐๓๓๐๑ นายพสกร เจริญ บวรศักดิ้
๐๒๐๓๓๐๒ นายอดิน ันท์ จารู
๐๒๐๓๓๐๓ นายอานุภ าพ ขาวกุญชร

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๓๓๓๑ นายวุฒ ิช ัย รอดรัตน์
๐๒๐๓๓๓๒ นายศราวุธ มหาวัน

๐๒๐๓๓๐๔
๐๒๐๓๓๐๔
๐๒๐๓๓๐๖
๐๒๐๓๓๐๗

นายสุรกิต ประสมศิลป้
นายสุนัน เอ็นดู
นายอับดุลรอแม อามูดี
นายอภิสิทธํ่ พละศักดิ้

๐๒๐๓๓๓๓
๐๒๐๓๓๓๔
๐๒๐๓๓๓๔
๐๒๐๓๓๓๖
๐๒๐๓๓๓๗

๐๒๐๓๓๐๘
๐๒๐๓๓๐๙
๐๒๐๓๓๑๐
๐๒๐๓๓๑๑
๐๒๐๓๓๑๒
๐๒๐๓๓๑๓
๐๒๐๓๓๑๔
๐๒๐๓๓๑๔
๐๒๐๓๓๑๖
๐๒๐๓๓๑๗
๐๒๐๓๓๑๘

นายอำพล คงกระพันธ์
นายฉัตรชัย นาคกระแสร์
นายบูฃอรี ลือโมะ
นายศรัณ ย์ นาคเสน
นายวิโรจน์ สมภาร
นายธนพนธ์ เดชจิระกุล
นายวรวุฒ ิ รวมธรรม
นายจักรพันธ์ พันทับ
นายสถาพร รักเจริญ
นายนิช ัยดี นิฮะ
สิบเอกสุขุม อ้นทอง

๐๒๐๓๓๓๘
๐๒๐๓๓๓๙
๐๒๐๓๓๔๐
๐๒๐๓๓๔๑
๐๒๐๓๓๔๒
๐๒๐๓๓๔๓
๐๒๐๓๓๔๔
๐๒๐๓๓๔๔
๐๒๐๓๓๔๖
๐๒๐๓๓๔๗
๐๒๐๓๓๔๘ นายวรินทร ยิ้มแย้ม

๐๒๐๓๓๑๙ นายสุจินต์ แก้วดิษฐ
๐๒๐๓๓๒๐ นายศิร ิช ัย อินธรรม
๐๒๐๓๓๒๑ นายไปรวิทย์ สุทธิสาร
๐๒๐๓๓๒๒ นายธวัช'ชัย กรแก้ว
๐๒๐๓๓๒๓ นายวัชระ มากช่วย
๐๒๐๓๓๒๔ นายอิมรอน สาแม
๐๒๐๓๓๒๔ นายอนันต์สิทธี้ สายเนตร
0เ£)0๓๓1§ว๖ น า ย ธ ีร พ ล ม ูล จ ัน ท ร ์
๐๒๐๓๓๒๗ นายมานะ สุขุมาสวิน
๐๒๐๓๓๒๘ นายกรณ์ จันโม้
๐๒๐๓๓๒๙ นายชัย ณรงค์ นพรัตน์
๐๒๐๓๓๓๐ นายสุร ิย า หนูชิต

นายชนะชล โปร่งจันทึก
นายวิชิต กลางคำ
นายต้องชนะ คูณขุนทด
นายเจษฎา เดชมณี
นายวชิรนนท์ พูลสวัสดิ้
นายรัชพล พงศ์'ไพบูลย์
นายซลิต รังแก้ว
นายกนก ฐานสันโดษ
นายธนศร สุขใจเจริญพร
นายภาณุค ัก ดี้ บัวทอง
นายปณต มากจันทร์
นายกนกพล พิศนุพงศ์
นายณัฐวัฒ น์ พฤฒสิริโรจน์
นายพิตติน ัท ธ์ จันทร
นายอาทิต ย์ สุทธิคณะ

๐๒๐๓๓๔๙ นายเฟาชัน หมันโส๊ะ
๐๒๐๓๓๔๐
๐๒๐๓๓๔๑
๐๒๐๓๓๔๒
๐๒๐๓๓๔๓
๐๒๐๓๓๔๔
๐๒๐๓๓๔๔
0๒๐๓๓๔๖
๐๒๐๓๓๔๗
๐๒๐๓๓๔๘
๐๒๐๓๓๔๙
๐๒๐๓๓๖๐

นายพีรพงศ์ อรัญญิก
นายรัชพล วงษ์จาด
นายคิริเขต เวทสรากุล
นายขานนท์ นิลโท
นายธนากร เดชพร
นายเกษมสัน ต์ ชะนะภัย
น า ย อ ุป ถ ัม ภ ์ บ ุน น า ค

นายเอกณรงค์ พิลา
นายบิเ ต ิณ ชั จันทบุปาน
นายนครินทร์ พรหมอยู่
นายศุภ ัซ บิตตพัฒน์
<น*'.

ป ีร

เอกสารแนบ ๗๗

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ชื่อ - นามสกุล

0๒0๓๓๖๑ นายรณรงค์ หนูอุไร
0๒0๓๓๖๒ นายจิรพัท ธ์ เบญจศรี
0๒0๓๓๖๓ นายจักรพัฒ น์ ศรีจันทร์อ่อน
0๒0๓๓๖๙ นายณัฐซวินท์ เนียมบุญ เจือ
0๒0๓๓๖๙ นายอุเทน ใจมั่น
0๒0๓๓๖๖ นายอวิโรจน์ โยทาทูน
0๒0๓๓๖๗ นายซนาธิป ชันเกษม
0๒0๓๓๖๘ นายพลวัตร วงศ์สาวัตร
0๒0๓๓๖๙ นายกิต ติภ ัฏ ไหมละเอียด
0๒0๓๓๗0 นายทรัพ ย์ป ญญา อิ้มพัฒน์
0๒0๓๓๗๑ นายเอกสิทธิ้ ปรัชญาบำรุง
0๒0๓๓๗๒ นายรุ่งฤทธี้ ตั้งสกุล
0๒0๓๓๗๓ นายณ'ฐศักดื้ กำเหนิดแก้ว
0๒0๓๓๗๔ นายจารุว ัฒ น์ เพ็ซรรัตน์
0๒0๓๓๗๙ นายวาทิต วัฒนาศุภโชค
0๒0๓๓๗๖
0๒0๓๓๗๗
0๒0๓๓๗๘
0๒0๓๓๗๙
0๒0๓๓๘0
0๒0๓๓๘๑
0๒0๓๓๘๒
0๒0๓๓๘๓
0๒0๓๓๘๔
0๒0๓๓๘๙
0๒0๓๓๘๖
0๒0๓๓๘๗
0๒0๓๓๘๘
0๒0๓๓๘๙
0๒0๓๓๙0

นายอภิน ันท์ พูลสมบัติ
นายศุภโชค เสรีลัดดานนท์
นายวซิรวิซญ์ พิมประสาร
นายคุณ านนท์ ยิ้มละมัย
นายชุนพล ทิพย์ประวงศ์
นายชลวิท ย์ มีสิทธิ้
นายภูมิน ทร์ ศรีศักดา
นายวาฮากี สาม๊ะ
นายอดิศ ัก ดึ๋ ติฐานะ
นายสมปอง แผลงเดซา
นายธนธรณ์ ปาทา
นายนิธิพงศ์ พงศ์พิริยะจิต
นายศิร วิท ย์ ซมโฉม
นายรัซณะ แสงแดง
นายธันย์ธร สุขเรืองรอง

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

0๒0๓๓๙๑
0๒0๓๓๙๒
0๒0๓๓๙๓
0๒0๓๓๙๔
0๒0๓๓๙๙

นายศุภ กร มะโนเรศ
นายปีญ ญาฤทธี้ ทองกลิ่น
นายศักดสิทธี้ ตั้งตรีตระกูล
นายซนาธิป ชำนาญ
นายเรือ งศัก ดี้ เพ็ซรทอง

0๒0๓๓๙๖
0๒0๓๓๙๗
0๒0๓๓๙๘
0๒0๓๓๙๙
0๒0๓๔00
0๒0๓๔0๑
0๒0๓๔0๒
0๒0๓๔0๓
0๒0๓๔0๔
0๒0๓๔0๙

นายกัมพล เพ็งพรรณ
นายชลนที จันทร์อินตา
นายเนติพ งษ์ มาตแม้น
ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ จิน ดาวงศ์
นายคณิศ ร กิจธนโชค
นายชนะพัฒ น์ พึ่งพา
นายสิริพงษ์ ดิศร
นายธนวัจน์ บุญหมื่น
นายปรเมษฐ สองใหม่
นายเอกอมร อยู่อำไพ

0๒0๓๔0๖
0๒0๓๔0๗
0๒0๓๔0๘
0๒0๓๔0๙
0๒0๓๔๑0
0๒0๓๔๑๑
0๒0๓๔๑๒
0๒0๓๔๑๓
0๒0๓๔๑๔
0๒0๓๔๑๙
0๒0๓๔๑๖
0๒0๓๔๑๗
0๒0๓๔๑๘
0๒0๓๔๑๙
0๒0๓๔๒0

นายซนายุส นุ่มกรุด
นายกาญจน์ ศรีพานิซ
นายสุกฤษฏิ้ รารามนัส
นายณัฐพล คำสอน
นายอัม พุ คบสหาย
นายซลธิซา สมานรักษ์
นายเศวตพล ภู่ระหงษ์
นายชัยรัต น์ ท่อเทศ
นายพศวุฒ ิ ความเพียร
นายอินพัช บิ)ณฑะดิษ
น า ย จ ุล ก า น ต ์ บ ุญ ส น ิท

นายชาญฤทธี้ ทัฬหสิทธิชัย
นายสิทธิพร บุญแย้ม
นายชยุต ซยเสนาพงศ์
นายทรงเกืย รติ หอมจุน

เอกสารแนบ ๗๘

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ -นามสกุล

0๒๐๓๔๒๑
๐๒๐๓๔๒๒
๐๒๐๓๔๒๓
๐๒๐๓๔๒๔
๐๒๐๓๔๒๔
๐๒๐๓๔๒๖
๐๒๐๓๔๒๗
๐๒๐๓๔๒๘
๐๒๐๓๔๒๙
๐๒๐๓๔๓๐
๐๒๐๓๔๓๑
๐๒๐๓๔๓๒
๐๒๐๓๔๓๓
๐๒๐๓๔๓๔
๐๒๐๓๔๓๔
๐๒๐๓๔๓๖
๐๒๐๓๔๓๗
๐๒๐๓๔๓๘
๐๒๐๓๔๓๙
๐๒๐๓๔๔๐
๐๒๐๓๔๔๑

นายจิรยุท ธ สุรวิทย์
นายภัท รพงษ์ พันเทศ
นายอัครรินทร์ ตรีซา
นายโยธิน กิจสาลี
นายณัฐประธาน รอดเอี่ยม
ว่าที่'ร้อยตรีอนันตศักดิ้ มะโนใจ
นายวรเมธ อินทร์มา
นายธนัซ วงษ์ก่อ
นายวายุ จักรปา
นายพมลวัซร พินิตธรรมนาถ

๐๒๐๓๔๔๒
๐๒๐๓๔๔๓
๐๒๐๓๔๔๔
๐๒๐๓๔๔๔
๐๒๐๓๔๔๖
๐๒๐๓๔๔๗
๐๒๐๓๔๔๘
๐๒๐๓๔๔๙
๐๒๐๓๔๔๐

นายอภิวัฒ น์ เนียมจ้อย
นายนันทปรีชา ดมใหม่
นายทัตพิซา ยอดพานิช
นายบุญ ญวัฒ น่ แพวขุนทด
นายสหรัตน์ ยิ้มน้อย
นายพศวัต คำ:บินเสส
นายอภิช าติ ภัณหา
นายปฏิพล บุญรอด
นายปรัช ญา ศาลางาม

นายธนชัย บุญมาก
ส.ต.อ.จิรวัฒน์ เรืองโชติ
นายเอกชัย บวบทอง
นายธนภัทร แจ้งจิตร์
นายณัฐ พันธุภักดี
นายศักริน ทร์ รักษา
นายปริญ ญา ชันสันเทียะ
นายชูเกีย รติ เกตุเรน
นายเอกภพ บุญสุข
นายเมธัช วนิซซาขจรไกร
นายธนาครินทร์ ศุภราช

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒ ๐๓ ๔๔ ๑
๐๒ ๐๓๔๔๒
๐๒ ๐๓ ๔ ๔ ๓
๐๒ ๐๓๔๕ ๔
๐๒ ๐๓ ๔ ๔ ๔
๐๒ ๐๓ ๔๔๖
๐๒ ๐๓ ๔๔๗
๐๒ ๐๓๔๔๘
๐๒ ๐๓ ๔ ๔ ๙
๐๒ ๐๓ ๔ ๖๐
๐๒ ๐๓ ๔ ๖๑
๐๒ ๐๓๔๖๒
๐๒ ๐๓ ๔๖๓
๐๒ ๐๓ ๔ ๖๔
๐๒ ๐๓ ๔ ๖๔
๐๒ ๐๓ ๔ ๖๖
๐๒ ๐๓ ๔ ๖๗
๐๒ ๐๓ ๔ ๖๘
๐๒ ๐๓ ๔ ๖๙
๐๒ ๐๓๔๗ ๐

ซื่อ - นามสกุล
นายรังสิมันตุ ภู่ยางโทน
นายกฤษณะ เวกสูงเนิน
นายนรุต ม์ช ัย สุนทราน
นายพรเทพ โภคทรัพย์
นายฮานีฟ แวสะมะแอ
นายพรประสิทธี้ มุสิกร
นายทวี ชายกุล
นายซัชวลา บุณโยดม
นายเจษฎา เขียวแก้ว
นายธนันณัฎฐ สังข์วรรณะ
นายวัชระ สุภาพ
นายศักริน ทร์ ทองรักษ์
นายศรัณ ย์ภ ัท ร หิรัณ ย์รักษ์
นายพีรณัฐ บุนนาค
นายจัก รวาลย์ บุตรสามาลี
นายเอกพัน ธ์ ใจดี
นายชลทิต ย์ พซสิทธิ้
นายธนาวุฒ ิ แผ้วบริวาร
นายบดินทร์ แสงวิรุณ
นายมนตร์ศ รัณ ย์ นิรุตติกุล

๐๒ ๐๓๔๗ ๔

นายเสมอภูมิ โพธิ้หล้า
พันจ่าอากาศตรีอนุ'ฑากรณ์ อิ่มพงษ์
นายวีรยุท ธ จิตนธรรม
นายสันติสุข เชิงเขา
นายศุกร์ท วี ประกอบศรี

๐๒ ๐๓ ๔ ๗ ๖

น า ย ป ็ย ะ ช ัย

๐๒ ๐๓๔๗ ๑
๐๒ ๐๓ ๔ ๗ ๒
๐๒ ๐๓ ๔ ๗ ๓
๐๒ ๐๓๔๗ ๔

๐๒ ๐๓๔๗ ๗
๐๒ ๐๓ ๔๗ ๘
๐๒ ๐๓ ๔๗ ๙
๐๒ ๐๓ ๔๘๐

ต ่ว น ซ ะ เ อ ม

นายเจษฎากร หนูนวล
นายวิทวัส ชันทะรักษ์
นายธนวรรธน์ ศักดิ
นายเอก แย้มยล
--------------------------------------------------**=

เอกสารแนบ ๗๙

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๒๐๓๔๘๑
๐๒๐๓๔๘๒
๐๒๐๓๔๘๓
๐๒๐๓๔๘๔
๐๒๐๓๔๘๔
๐๒๐๓๔๘๖
๐๒๐๓๔๘๗
๐๒๐๓๔๘๘
๐๒๐๓๔๘๙
๐๒๐๓๔๙๐
๐๒๐๓๔๙๑
๐๒๐๓๔๙๒
๐๒๐๓๔๙๓
๐๒๐๓๔๙๔
๐๒๐๓๔๙๔
๐๒๐๓๔๙๖
๐๒๐๓๔๙๗
๐๒๐๓๔๙๘
๐๒๐๓๔๙๙
๐๒๐๓๔๐๐
๐๒๐๓๔๐๑
๐๒๐๓๔๐๒
๐๒๐๓๔๐๓
๐๒๐๓๔๐๔
๐๒๐๓๔๐๔
๐๒0๓๕0๖
๐๒๐๓๔๐๗
๐๒๐๓๔๐๘
๐๒๐๓๔๐๙
๐๒๐๓๔๑๐

ซื่อ - นามสกุล
นายปริญ ญา จันทร์สารคาม
นายฉัตรชัย นาเมือง
นายเอกกวี เชื้อชาติ
นายอามิล วัฒ น์ จำนงคโชติ
นายกฤษฎา มงคล
สิบเอกปองพล อรจุล
ว่าที่ร.ต.ฐิตเมธี คำมั่นคง
นายวิษ ณุ เอี่ยมโอฐ
นายปกาศิต รอดแพง
นายอดิศร ไกรพุฒ
นายอาทิต ย์ รัตนมณี
นายพีรวัฒ น์ โกศัยพัฒ น์
นายเฃษม ตะไลย์
นายสราวุฒ ิ ละศรีจันทร์
นายศุร วัจ ม่ ทองเทียน
นายวิทวัส ทองสุข
นายธีระชัย โพธี้คำ
นายสยามวุฒ ิ โฉมราษฎร์
นายสมชาย เหล็กจาน
นายธนาวุฒ ิ เตซะวงค์
นายภูวดล พุทธศาส
นายวัชรพงษ์ อ้วนวงค์
นายทรงพล สายรัตน์
นายอิทธิฤทธี้ สุกพราว
นายอัครวัฒ น์ บุญสุวรรณ
น า ย ก ฤ ต น ัย

อ ิน น ัน ช ัย

นายเซาวลิต วงศ์ชัน
นายพัฒ ธนศักดี้ คนยงค์
นายอภิช ัย เพียชันทา
นายจัก รี สังข์ทอง

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒ ๐๓ ๔ ๓ ๔

นายอัสมี บุตรแอ
นายสุภักฎี ปัญ ญาแก้ว
นายเกวรุต กรรณณรงค์
นายอรรถพร คงยงค์
นายอับ ดุล เลาะ สะแมโน
นายอับดุลซีรี หะยีแวยูโซ๊ะ
นายพัชรพล ไชยราช
นายอนุรักษ์ สายเขีย ว
นายดนัย บุญมี
นายซานนท์ แวสู
นายฐิติโชค เจียร์สุคนธ์
นายสายฟ้า ทีคำวงษ์
นายศุภ ฤกษ์ สโมสร
นายภูช ิต ม่วงสน
นายธนาวุฒ ิ ณ หงษา
นายธนวัฒ น์ รักชาติ
นายธิติพ งศ์ ขอดเมชัย
นายสมชาย แสนทอง
นายศรัณ ย์ เภาสุวรรณ
นายณัฐ ชัย ภักดีฉนวน
นายจัก รกฤษ เสนาพรหม
นายล้อ มพงศ์ พระนามศรี
นายศิร ิพ งษ์ ซอนรัมย์
นายณัฏ พร คำทรัพ ย์
นายอดิศ ร สุขเกษม

๐๒ ๐๓ ๔๓ ๖

น า ย โ พ ธ ิก ร

๐๒ ๐๓ ๔ ๑๑
๐๒ ๐๓๔๑๒
๐๒ ๐๓ ๔ ๑๓
๐๒ ๐๓ ๔ ๑๔
๐๒ ๐๓ ๔ ๑๔
๐๒ ๐๓ ๔ ๑๖
๐๒ ๐๓ ๔ ๑๗
๐๒ ๐๓ ๔ ๑๘
๐๒ ๐๓ ๔ ๑๙
๐๒ ๐๓ ๔ ๒ ๐
๐๒ ๐๓๔๒ ๑
๐๒ ๐๓ ๔ ๒ ๒
๐๒ ๐๓ ๔ ๒ ๓
๐๒ ๐๓ ๔๒ ๔
๐๒ ๐๓ ๔๒ ๔
๐๒ ๐๓๔๒ ๖
๐๒ ๐๓ ๔ ๒ ๗
๐๒ ๐๓ ๔ ๒ ๘
๐๒ ๐๓๔๒ ๙
๐๒ ๐๓ ๔๓ ๐
๐๒ ๐๓ ๔๓ ๑
๐๒ ๐๓๔๓๒
๐๒ ๐๓๔๓๓
๐๒ ๐๓ ๔ ๓ ๔

๐๒ ๐๓๔๓๗
๐๒ ๐๓ ๔ ๓ ๘
๐๒ ๐๓ ๔ ๓ ๙
๐๒ ๐๓ ๔๔๐

ร อ ด ต ร ะ ก ูล

นายณรงค์เดช สวนเพชร
นายสยมภู อิ่มระรื่น
นายชัย ฤกษ์ ผกากรอง
นายยูส รี ยูโซ๊ะ

เอกสารแนบ ๘๐

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ -นามสกุล

๐๒๐๓๔๔๑
๐๒๐๓๕๔๒
๐๒๐๓๔๔๓
๐๒๐๓๔๔๔
๐๒๐๓๔๔๔
๐๒๐๓๔๔๖
๐๒๐๓๔๔๗
๐๒๐๓๔๔๘

นายเจษฎา ปัญ ญาเป็ง
นายไซยพศ สุขไข่

นายเมธาสิท ธี้ เซ็งมา
นายเจษฎา ชิตปรีชาชัย

๐๒๐๓๔๔๙
๐๒๐๓๔๔๐
๐๒๐๓๔๔๑
๐๒๐๓๔๔๒

นายศราวุฒ ิ บำเพ็ญ ทาน
นายณัฐพล แสงแดง
นายสาริน จันทีนอก
นายธนาเดช เบญจภากมลกุล

๐๒๐๓๔๔๓
๐๒๐๓๔๔๔
๐๒๐๓๔๔๔
๐๒๐๓๔๔๖
๐๒๐๓๔๔๗
๐๒๐๓๔๔๘
๐๒๐๓๔๔๙

นายณัฐ พงษ์ โพธิจินดา
นายไกรสร กล้าค้างพลู
นายธนากรณ์ รัตนพันธ์
นายวีรวัฒ น์ สนสี
นายกฤตภาส หาญวงษ์
นายนรินทร์ วุฒิ
นายกัน ย์ วิเชียรกัน ทา

นายปัญ ญาวุธ พันพิพัฒน์
นายณัฐนนท์ ริมบู
นายวสันต์ อินทร์มา
นายธวัช'ชัย แสงสุวรรณ

๐๒๐๓๔๖๐ นายพันธกานต์ สระคิริ
๐๒๐๓๔๖๑ นายซนวีร์ สัมฤทธี้
๐๒๐๓๔๖๒ นายณัฐธีร์ หน่อทอง
๐๒๐๓๔๖๓ นายไตรภพ ติยะบุตร
๐๒๐๓๔๖๔ นายอมรเทพ พูลชาติ
๐๒๐๓๔๖๔ นายสาธิต ชิน พงศ์พาณิชย์
0๒0๓๔๖๖ นายณัฐ พล ลามาตย์
๐๒๐๓๔๖๗ นายสมยศ สุดชี
๐๒๐๓๔๖๘ นายกิต ติส ักดึ๋ คำหมั่น
๐๒๐๓๔๖๙ นายยุท ธนัย ชัยศร
๐๒๐๓๔๗๐ นายลุค มาน หะยีแยนา

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒ ๐๓ ๔๗ ๑

นายวุฒ ิภ ัท ร สุโคตร

๐๒ ๐๓๔๗ ๒

นายภูร ิท ัต ิ วารีอ ิน ทร์

๐๒ ๐๓ ๔ ๗ ๓

นายณัฐ พล สิงห์สี

๐๒ ๐๓ ๔ ๗ ๔

นายปณิธ าน อุต สารัม ย์

๐๒ ๐๓ ๔ ๗ ๔

นายวริท ธิ้ อะเวลา

๐๒ ๐๓ ๔๗ ๖

นายอนุช า ดำรงค์ส กุล

๐๒ ๐๓๔๗ ๗

นายกัน ต์พ จน์ คิริรินโทสา

๐๒ ๐๓ ๔ ๗ ๘

นายทศวรรษ คำสม

๐๒ ๐๓ ๔ ๗ ๙

นายวรากร เรือ งอยู่

๐๒ ๐๓ ๔ ๘๐

นายทัศ นะ รางเงิน

๐๒ ๐๓ ๔ ๘๑

นายณัฐ พงศ์ มณีฉ าย

๐๒ ๐๓ ๔ ๘๒

นายณัฐ ดนัย

๐๒ ๐๓ ๔ ๘๓

นายเอกพนธิ้ คงทอง

๐๒ ๐๓๔๘๔

นายตติย แตงอ่อ น

๐๒ ๐๓๔๘๔

นายวิท วัฒ น์ จัน ตานนท์

๐๒ ๐๓ ๔ ๘๖

นายอารยะ ปนคำ

๐๒ ๐๓ ๔ ๘๗

นายพิท ัก ษ์ ซ่อ งพิท ัก ษ์

๐๒ ๐๓๔๘๘

นายชัญ ยเทพ จัน ทร์เอีย ด

๐๒ ๐๓ ๔ ๘๙

นายสุน ทร แดงประดับ

๐๒ ๐๓ ๔ ๙๐

นายเวลลี่ แซ่หลิว

๐๒ ๐๓ ๔ ๙๑

นายอภิเ ษก แก่น เมือ ง

๐๒ ๐๓๔๙๒

ว,าที่ร .ต.คิว นัส ศรีสุข

๐๒ ๐๓ ๔ ๙๓

นายวีร ะชาติ ใจเทพ

๐๒ ๐๓ ๔ ๙๔

นายณัฐ พล วิส ัย วรรณ์

๐๒ ๐๓ ๔ ๙๔

นายเกษมชาติ พูล พานิซ

๐๖๐๓ ๕ ๙๖

น า ย ภ า ณ ุพ ง ศ ์ น า ค บ ำ ร ุง

๐๒ ๐๓ ๔ ๙๗

นายจิร โชติ สินโพธี้

๐๒ ๐๓ ๔ ๙๘

นายพงศกร สุร ะเรือ งชัย

๐๒ ๐๓ ๔ ๙๙

นายพิช ิต ชัย สุทธิอัศว'โยธิน

๐๒ ๐๓ ๖๐๐

นายสมปราชญ์----------------------------------—
พรรณโอรส
-------------------

ด ีชัย

ล ิ้ม ป ี 1

เอกสารแนบ ๘๑

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๓ พนักงานการเดินรถ ๕ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑
๐๓ ๐๐๐๐๒
๐๓ ๐๐๐๐๓
๐๓ ๐๐ ๐๐๔
๐๓ ๐๐๐๐๔
๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖
๐๓ ๐๐๐๐๗
๐๓ ๐๐๐๐๘
๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙
๐๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐
๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑
๐๓ ๐๐๐๑๒
๐๓ ๐๐๐๑๓
๐๓ ๐๐๐๑๔
๐๓ ๐๐๐๑๔
๐๓ ๐๐ ๐๑ ๖

ซื่อ - นามสกุล

๐๓๐๐๐๓๑
๐๓๐๐๐๓๒
๐๓๐๐๐๓๓
๐๓๐๐๐๓๔
๐๓๐๐๐๓๔

นายภูม ิศ ัก ดิ้ ศรีวิเชียร
นายหัสพล ลั่นนุ้ย
นาย1ชัย'วัฒน์ น้อยห้องไล่
นายณัซพล ติง

๐๓๐๐๐๓๖ นายซลิต ผลศัพ ย์
๐๓๐๐๐๓๗ นายภควัต อิศรางกูร ณ อยุธยา
๐๓๐๐๐๓๘ นายมานะ ถาวรวงศ์สกุล
๐๓๐๐๐๓๙ นายวรพล ชิดชัยโย
๐๓๐๐๐๔๐ นายรซานนท์ ตันธนศักดา

นายชนะชัย แว่นแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีรัชพล ศรีวิลัย
นายนพดล สีหานาม
นายนฤพล สุขเรือง
นายจิรเมธ ปอยยิ้ม
นายศักดาธร ประเสริฐชาติ
นายจตุร วิท ย์ จารุจ ารีต

๐๓ ๐๐๐๒ ๐
๐๓ ๐๐๐๒ ๑

นายพสิษฐ์ แสงสัตตรัตน์

๐๓ ๐๐๐๑๘
๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙

๐๓ ๐๐๐๒ ๔

นายอับดุล'วาเฮ็บ มะลี
นายโชติวัฒน์ กุลโชติ
นายเจนวิริยะ ไกรคุ้ม
นายอธิซา บุญทาศรี

0 ๓ 000 ๒ ๖

น า ย ซ า ค ร ิน

๐๓ ๐๐๐๒ ๒
๐๓ ๐๐๐๒ ๓
๐๓ ๐๐๐๒ ๔

๐๓ ๐๐๐๒ ๗
๐๓ ๐๐๐๒ ๘
๐๓ ๐๐๐๒ ๙
๐๓ ๐๐๐๓ ๐

ซื่อ - นามสกุล

นายณัน ทพงศ์ ซูผล
นายการัณ ย์ วงศ์เปีย
นายธนวัติ ศรนารายณ์
นายติณ ณภพ แสงพราย
นายวัชระ อนุตรานนท์

นายวิซ ญ์ สามทอง
นายอานนท์ ทองสาด
นายชนาธิป อันชื่น
นายชยางกูร สิริรักษ์

๐๓ ๐๐๐๑๗

เลข
ประจำตัว
สอบ

ค ัน ท ะ โ ส ม

นายรุจิธร อินขาว
นายรณภูมิ สิริโสภา
นายเอกพนธ์ วิบูลย์พันธ์
นายซูลกิฟลี สาเฮาะ

๐๓๐๐๐๔๑
๐๓๐๐๐๔๒
๐๓๐๐๐๔๓
๐๓๐๐๐๔๔
๐๓๐๐๐๔๔

นายณัฐวุฒ ิ สุวรรณธาดา
นายณัฐพล บุญรอด
นายศุภ ชัย จันทร์มณี
นายสุระกุล เพ็ซรมณี
นายเทพพิท ัก ษ์ ฤทธิบูรณ์

ว่าที่ ร.ต.กมล กระต่ายทอง
นายบัญ ซา เอมโอด
นายจิร าณัฏ ฐ์ อัจฉริยธรรม
นายธันวา ดำชัยโย
นายอารี ไซยมงคล
นายฉัต รชัย ทองห่อ
นายวรุต บุต รคีล ีม าลย์
นายอนุส ิษ ฏ์ ปีติสันติ้
นายนวพล ดาเอี่ย ม

๐๓๐๐๐๔๖
๐๓๐๐๐๔๗
๐๓๐๐๐๔๘
๐๓๐๐๐๔๙
๐๓๐๐๐๔๐ นายพิพ ัฒ น์บ ุญ บุญมาก
๐๓๐๐๐๔๑ นายสหัสนัยน์ บุญซารี
๐๓๐๐๐๔๒ นายกิต ติกร ดวงเพย
๐๓๐๐๐๔๓ นายวุฒ ิพ งศ์ เกลี้ยงมาก
๐๓๐๐๐๔๔ นายกฤษดา ศรีล าอาจ
๐๓๐๐๐๔๔ นายวรัญ ญ บุญมา
0๓ 000๔ ๖ น า ย ก ร ก ฎ ส ีส ว ย
๐๓๐๐๐๔๗ นายพนธกร สมภัทศร
๐๓๐๐๐๔๘ นายวงศธร ชูเทียน
๐๓๐๐๐๔๙ ว่าที่ร้อ ยตริส ุริยา แดงมณี
๐๓๐๐๐๖๐ นายกัม ปนาท เอี่ย มเพ็1ชรเท้ง

เอกสารแบบ ๘๒

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๓ พนักงานการเดินรถ ๕ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ชื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ชื่อ - นามสกุล

๐๓๐๐๐๖๒ นายนิต ิภูมิ ดาราทอง

๐๓๐๐๐๙๑ นายกฤษณะ ปานนอก
๐๓๐๐๐๙๒ นายอนุชา สิงห์จาบุสงค์

๐๓๐๐๐๖๓ นายวรพล สุขขวัญ
๐๓๐๐๐๖๔ นายกวิน เกิดสมบัติ
๐๓๐๐๐๖๔ นายกฤษณะ บุญชะตา
๐๓๐๐๐๖๖ นายแสงสุรีย์ หฤทัยอุดมคักลี้

๐๓๐๐๐๙๓
๐๓๐๐๐๙๔
๐๓๐๐๐๙๔
๐๓๐๐๐๙๖

๐๓๐๐๐๖๗ นายอุทธิ หิรัญ
๐๓๐๐๐๖๘ นายมนตรี แคนหนอง
๐๓๐๐๐๖๙ นายสราวุธ ราชิวงศ์
๐๓๐๐๐๗๐ นายดำริ รอดอ้น
๐๓๐๐๐๗๑ นายวรัญ ญ บุญทะสินธ์
๐๓๐๐๐๗๒ นายรวีโรจน์ สถาปนิกบุตร

๐๓๐๐๐๙๗ นายศุภ วิซ ญ์ สระโร
๐๓๐๐๐๙๘ นายเบญจพล ดิสโร
๐๓๐๐๐๙๙ นายภูบ ดี แช่มพุธทรา
๐๓๐๐๑๐๐ นาย1ชัชสกร เอมอิ่ม
๐๓๐๐๑๐๑ นายธนัซพร พรหมเพชร

๐๓๐๐๐๗๓
๐๓๐๐๐๗๔
๐๓๐๐๐๗๔
๐๓๐๐๐๗๖
๐๓๐๐๐๗๗
๐๓๐๐๐๗๘
๐๓๐๐๐๗๙
๐๓๐๐๐๘๐

๐๓๐๐๑๐๓ นายวรวิท ย์ บุญศาสตร์
๐๓๐๐๑๐๔ นายสุทธิพงษ์ คำแก้ว
๐๓๐๐๑๐๔ นายธนายุต ชนะงาม
๐๓๐๐๑๐๖ นายธวัช'ชัย จารุการ
๐๓๐๐๑๐๗ นายภูริณ ัฐ มีศรี
๐๓๐๐๑๐๘ นายอภิสิทธี้ คุระแก้ว
๐๓๐๐๑๐๙ นายประกาศิต รัตน์ทอง
๐๓๐๐๑๑๐ นายเสฏฐพันธิ้ สวัสดี

๐๓๐๐๐๖๑ นายภาบุว ัฒ น์ เรืองรักษ์

นายวิชิต มูลวิจิตร
นายอานนท์ หอเยี่ยม
นายเอกมงคล นิลกำแหง
นายธัญ เทพ บุมาศ
นายมนตรี โค่นกระโทก
นายซญานนท์ อัณฑยานนท์
นายภรณ์เทพ กาญจนะ
นายนราธิป ละอองทอง

นายกิต ติค ัก ลี้ สุทธะตั้ง
ว่าที่ร้อยตรีนพวงศ์ น้อยเปลี่ยน
นายพีรภัท ร โชคอนุวัฒน์
นายอัช ฌา อินจินดา

๐๓๐๐๑๐๒ นายกฤษฎาวุฒ ิ ฟ้กโต

๐๓๐๐๐๘๑ นายวรินธร บำรุงไทยวรกุล
๐๓๐๐๐๘๒ นายธนพล สุวรรณสุภา

๐๓๐๐๑๑๑ นายธีระวัท ย์ ฤทธิเกษร
๐๓๐๐๑๑๒ นายวีรพล ทองอินทร์

๐๓๐๐๐๘๓ นายศุภ มิต ศรีวงศ์

๐๓๐๐๑๑๓ นายณัฐวุฒ ิ กร่างเงิน
๐๓๐๐๑๑(ริ^ นายประ'ซาพัฒน์ กำแมด

๐๓๐๐๐๘๔
๐๓๐๐๐๘๔
๐๓๐๐๐๘๖
๐๓๐๐๐๘๗
๐๓๐๐๐๘๘
๐๓๐๐๐๘๙
๐๓๐๐๐๙๐

นายชาญชัย แซ่ลี้
นายยิ่ง ยศ แก้วนรินทร์
นายเปรมเกียรติ แตงวงษ์
นายสิทธิกร สีสะอาด
นายธีรพนธ์ สนแสวงผล
นายสุทธิชัย เอี่ยมเขียว
นายณัฐวัฒ น์ งามขำ

๐๓๐๐๑๑(เ^
0๓๐๐๑๑๖
๐๓๐๐๑๑๗
๐๓๐๐๑๑
๐๓๐๐๑๑๙
๐๓๐๐๑๒๐

นายจักรพันธ์ บรรยง
นายพิภพ ผาสุข
นายธันยสิทธิ ทองอนันทวงศ์
นายสมิทธ อภิบาลศรี
นายปียะณัฐ ศรีสกุล
นายปรวิซ ญ์ ทิวงศ์

เอกสารแนบ ๘๓

รายซื่ฮผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๓ พนักงานการเดินรถ ๕ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๓๐๐๑๒๑ นายภัท รกร ปองบุญ
๐๓๐๐๑๒๒ นายณัฐพล เชิงเขา
๐๓๐๐๑๒๓ นายวรุต ม์ ชัยโชต

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

0๓00(51(^(9) นายธนวา สุระเวช
นายดรุณ ฤทธี้ ศรีจันทร์
๐๓ ๐๐๑๕ ๒

๐๓๐๐๑๒๔ นายสาธิต ประวาฬ

๐๓ ๐๐๑๕ ๔

นายสรศักดี้ เซิงเขา
นายอภิว ุฒ ิ พริ้งไทย

๐๓๐๐๑๒๕ นายไกรสร ยาวิเลิศ

๐๓ ๐๐๑๕ ๕

นายนิพนธ์ หอมนาน

๐๓ ๐๐๑๕ ๖

นายสุทัศน์ อิ่มคง

๐๓๐๐๑๒๖
๐๓๐๐๑๒๗
๐๓๐๐๑๒๘
๐๓๐๐๑๒๙
๐๓๐๐๑๓๐
๐๓๐๐๑๓๑
๐๓๐๐๑๓๒

นายยุท ธพิช ัย กลิ่นพินิจ
นายภูวดล เรืองเดช
นายจัน ทรกาล ทิวาราตรีกาลกุล
นายธนายุท ธ คซซา
นายธนดล ทรัพย์สิน
นายธนาธิป แสงลาย
นายฮาเบร์ อาแว

๐๓๐๐๑๓๓ นายพัฐ พงศ์ แก้วปฏิมา
๐๓๐๐๑๓๔ นายสราวุฒ ิ แซ่ลิ้ม
๐๓๐๐๑๓๕ นายถนอมศักดี้ สุวรรณวิสิทธี้
๐๓๐๐๑๓๖ นายอรรถพล ยืนทน
๐๓๐๐๑๓๗ นายภูมิภ ัท ร เชิดฉาย
๐๓๐๐๑๓๘ นายชัซวีร์ บู่ตั้ง
๐๓๐๐๑๓๙ นายวรรธนะ อ่องลออ
๐๓๐๐๑๔๐ นายกฤษกร กิ่งคำ
0๓00๑(^๑ นายอรรถวุฒ ิ คำน้อย
๐๓๐๐๑๔๒ นายอานัฟ ตอแลมา
๐๓๐๐๑๔๓
๐๓๐๐๑๔๔
๐๓๐๐๑๔๕
๐๓๐๐๑๔๖
๐๓๐๐๑๔๗

นายกิต ติท ัต ถึงงามดี
นายธรรมบาล ศรีช ัย ยา
นายธนพล สระไกร
นายณัฐพนธ์ หาญโสภา
นายธวัช สุริยมนต์

๐๓๐๐๑๔๘ นายวีรภัทร เทียนทอง
๐๓๐๐๑๔๙ นายทศวรรษ ทองเงิน
๐๓๐๐๑๔๐ นายเสฎฐวุฒ ิ หมอยา

๐๓ ๐๐๑๕ ๓

๐๓ ๐๐๑๕ ๗
๐๓ ๐๐๑๕ ๘
๐๓ ๐๐๑๕ ๙
๐ ๓ ๐๐ ๑๖ ๐
๐๓ ๐๐ ๑๖ ๑
๐ ๓ ๐ ๐ ๑ ๖ !อ
๐๓ ๐๐๑๖ ๓

นายซาคริต แผ่นผา
นายจารุพ งษ์ แก้วใจ
นายสมชาย นํ้ารอบ
นายสถาพร แซ่โจ
นายสุทัศน์ กลัดป่น
นายสุรพงษ์ บุญรอด
นายธีรภัทร ตัณ ฑพาทย์

๐๓ ๐๐๑๖ ๕

นายกานต์นที กังแฮ
นายอนุกูล จุน ณาศักดึ๋

๐๓ ๐๐ ๑๖ ๖

นายธีรเดช สงฆภาพ

๐๓ ๐๐๑๖ ๔

๐๓ ๐๐๑๖๗
๐๓ ๐๐๑๖ ๘
๐๓ ๐ ๐ ๑ ๖ ๙
๐๓ ๐๐๑๗ ๐
๐๓ ๐๐๑๗ ๑
๐ ๓ ๐ ๐ ๑ ๗ เอ
๐๓ ๐๐๑๗ ๓
๐๓ ๐๐๑๗ ๔
๐๓ ๐๐๑๗ ๕
๐๓ ๐๐๑๗ ๖
๐๓ ๐๐๑๗ ๗
๐๓ ๐๐๑๗ ๘
๐๓ ๐๐๑๗ ๙
๐๓ ๐๐๑๘ ๐

นายสุรภาส ฃำพิมาย
นายนายฐิติพ ัน ธ์ ธรรมสถิตวงศ์
นายธีระวัฒ น์ ประสพศรี
นายกษิด ิศ ชินศรี
นายเอกสิทธี้ ซิพจักร
นายอัธ ยา มาเทียน
นายวีระพล มังดี
นายสรายุท ธ ทีมเที่ยง
นายอภิช าติ คซซา
นายณัฐพล สีดี
นายซุติพนธ์ เรืองโรจน์วัฒนากุล
นายภคพล ธนศุภกาญจน์
นายอนุวัฒ น์ มุสิกรัณต์
นายพรภวิษ ย์ แก้วชิงดวง

เอกสารแนบ ๘๔

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๓ พนักงานการเดินรถ ๕ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
06T)0 0 (9)G s (ร)

ขื่อ - นามสกุล
นายนันทพัทธ์ สุขใจ

๐๓ ๐๐๑๘ ๔

นายณัฐ ศัก ย์ แก้วนุกูล
นายวรวรรฒ อินจ0ารุณ
นายอานนท์ หย่อนพิสม
นายกิต ิค ุณ สิงห์ดา

๐๓ ๐๐๑๘ ๖

นายเซวงศักดึ๋ ซาวเกวียน

๐๓ ๐๐๑๘ ๗

นายมูฮัมหมัดสาริฟ ดือเร๊ะ

๐ ๓ ๐ ๐ ๑ ๘ เอ
๐๓ ๐๐๑๘ ๓
๐๓ ๐๐๑๘ ๔

นายวรวุฒ ิ วงษ์พรัด
๐๓ ๐๐๑๘ ๙
นายณัฐพล ขำดำ
นายธีรเมธ ด่านยุทธพลซัย
๐ ๓ ๐ ๐ ๑๙ ๐
o ono o (5)(oi (ริ) นายปฐมพร ทิมพรมราซ
นายวรวุฒ ิ แดงศัม
๐๓ ๐๐๑๙๒
o

ono

o (ริ) C 9

เลข
ประจำตัว
สอบ

ขื่อ - นามสกุล

๐๓๐๐๒๑๑ นายจาตุร งค์ วรรณวงศ์
๐๓๐๐๒๑๒ นายพิซพงศ์ แก้วป้ซฌาย์
๐๓๐๐๒๑๓ นายภูช ิต พัฒนศรีทอง
๐๓๐๐๒๑๔ นายชัย วัฒ น์ คีรีรัตน์
๐๓๐๐๒๑๔ นายศุภ รัต น์ แก้วสามารถ
๐๓๐๐๒๑๖ นายยุท ธศาสตร์ สีขันตี
๐๓๐๐๒๑๗ นายกัล ยกฤต ถาพุฒ
๐๓๐๐๒๑๘ นายวรพล ทองรองแก้ว
๐๓๐๐๒๑๙
๐๓๐๐๒๒๐
๐๓๐๐๒๒๑
๐๓๐๐๒๒๒
๐๓๐๐๒๒๓
๐๓๐๐๒๒๔
๐๓๐๐๒๒๔
๐๓๐๐๒๒๖

นายภูวดล วงศ์แสน
นายอมรสักก์ เอี่ยมสอาด
นายกรีธาพล ผิวเงิน
นายณัฐภพ อุทัย
นายปรัช ญา มานะจุติ
นายธนวัฒ น์ วรแสน
นายเดซาวุธ กังพิศดาร
นายชัย วัฒ น์ อยู่สวัสดึ๋

๐๓ ๐๐๑๙๔

นายพรสรวง ยวงสอาด
นายณัฐภพ พรหมสุวรรณ
นายกิตติพันธ์ ศรีรัซตกุล

๐๓ ๐๐ ๑๙ ๖

นายกมล เสือสีห์

๐๓ ๐๐๑๙๗

นายกนุพ งษ์ แก่นสังข์

๐๓ ๐๐๑๙๘

นายพัซรพงศ์ วงศ์สกุล

๐๓๐๐๒๒๗ นายกนก พรหมมา
๐๓๐๐๒๒๘ นายอินทรัตน์ อินมา

นายไกรวิชญ์ ไกรบำรุง
นายณัซธนพล พันธุจินดา
นายสิทธิชัย จันทร์งาม
นายซวัลวิท ย์ โพธี้นิ่มแดง

๐๓๐๐๒๒๙
๐๓๐๐๒๓๐
๐๓๐๐๒๓๑
๐๓๐๐๒๓๒

นายนันทวัฒน์ ไทรจีน

นายอดิศร สวน'ไคร้
นายเฃม สุวรรณวนิซ
นายธนโชติ พรหมจันทร์ทัน
น า ย สุรัตชัย พิธ กี า ร ณ ์
นายธวัซชัย เหล่าทะนนท์
นายเมธาวุฒ ิ ตาปราบ
นายณัฐซนน แตงทองคำ
นายนฤพนธ์ แสงสุวรรณ

๐๓๐๐๒๓๓
๐๓๐๐๒๓๔
๐๓๐๐๒๓๔
0๓00๖๓๖
๐๓๐๐๒๓๗
๐๓๐๐๒๓๘
๐๓๐๐๒๓๙
๐๓๐๐๒๔๐

นายจิต กร เซียวสาย
นายศักริน ทร์ เรืองแพ
นายวันซุลกิฟลี อิสเฮาะ
น า ย เอก ช ัย อยู่ม ั่น
นายคณาวุฒ ิ เกิดคิริ
นายศุภ กิจ สุฃสุเดซ
นายเนตธนัฐ วาสี
นายเจษฎากร อิ้วหุ่ย

๐๓ ๐๐๑๙๓
๐๓ ๐๐๑๙ ๔

๐๓ ๐ ๐ ๑ ๙ ๙
๐๓ ๐๐๒ ๐๐
๐๓ ๐๐๒ ๐๑
๐๓ ๐๐๒ ๐๒
๐๓ ๐๐๒ ๐๓
๐๓ ๐๐๒ ๐๔
๐๓ ๐๐๒ ๐๔

0๓ 00๖ 0๖
๐๓ ๐๐๒ ๐๗
๐๓ ๐๐๒ ๐๘
๐๓ ๐๐๒ ๐๙
๐๓ ๐๐๒ ๑๐

นายธนู ชัยหัน
นายบุญ ฤทธิ้ สว่างจันทร์
นายวริศ ภูคำวงศ์

V_

เอกสารแนบ ๘๕:

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๓ พนักงานการเดินรถ ๕ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๓๐๐๒๔๑
๐๓๐๐๒๔๒
๐๓๐๐๒๔๓
๐๓๐๐๒๔๔
๐๓๐๐๒๔๔
๐๓๐๐๒๔๖

ซื่อ - นามสกุล
นายภัทรนันท์ ลิ่มวงศ์
นายอุดมสักด ทองด้วง

นายประเสริฐศักดิ๋ จำปา
นายรักษ์สมันต์ นาใคร
นายดรุพล ตุลานนท์
นายรัฐพล สายเคน
๐๓๐๐๒๔๗ นายอนุชา สีดาเหลือง
๐๓๐๐๒๔๘ นายจิรณัฐ บุญยิ่ง
๐๓๐๐๒๔๙
๐๓๐๐๒๔๐
๐๓๐๐๒๔๑
๐๓๐๐๒๔๒
๐๓๐๐๒๔๓
๐๓๐๐๒๔๔
๐๓๐๐๒๔๔
๐๓๐๐๒๔๖
๐๓๐๐๒๔๗

นายภูวดล คุ้มแก้ว
นายสหรัฐ หร่ายขุนทด
นายขวัญ พุฒซู
นายวีรยุท ธ พรมอินทร์
นายนพรัตน์ หัวฝาย
นายจิร าณุว ัฒ น์ อิ่มพิชัย
นายธนชัย นวลอินทร์
นายศุภ ากร วารีย ์
นายธิติ ปธานะพานิซ

๐๓๐๐๒๔๘ นายพาดวง คันฉ่อง
๐๓๐๐๒๔๙ นายวสัญ อินทะวงศา
๐๓๐๐๒๖๐ นายซีระวิท ย์ แสงธรรมสว่าง

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐ ๓ ๐ o k >๗ ๑
๐๓๐๐๒ ๗ ๒
๐๓ ๐๐๒ ๗ ๓
๐๓ ๐๐๒ ๗ ๔

ซื่อ - นามสกุล
นายขจรพงศ์ มหาสวัสดี้
นายวุฒ ิช ัย มณีฉาย
นายสราวุธ อ้อมเกาะ
นายทศพร ปาณีกบุตร

๐๓ ๐๐๒ ๗ ๗

นายวัฒ นา อินทร์นอก
นายพิรภพ สะสมทรัพย์
นายสุพล แก้วสวี

๐๓ ๐๐๒ ๗ ๘

นายกฤศฐภาค ธนาไกศิน

๐๓ ๐๐๒ ๗ ๔
๐๓ ๐๐๒ ๗ ๖

๐๓ ๐๐๒ ๗ ๙
๐๓ ๐๐๒ ๘ ๐
๐๓ ๐๐๒ ๘ ๑

นายวีรชาติ จินดาพุฒ
นายสุรชาติ นิราศภัย
นายถิรา สุขประสาท

๐๓ ๐๐๒ ๘ ๘

นายจิต ติพ งษ์ สุคนธะตามร์
นายรวิพล พรมจันทร์
นายพิษ ณุเดช เกตุสูง
ว่าที่ร้อยตรีบุญ ฤทธี้ ไตรนาค
นายสุทธิโชค ซิวปรีชา
นายณัฐนันทน์ หันวิสัย
นายพงศกร โนนทะขาม

๐๓ ๐๐๒ ๘ ๙

นายภมร วงศ์พินิจ

๐๓ ๐๐๒ ๘๒
๐๓ ๐๐๒ ๘ ๓
๐๓ ๐๐๒ ๘ ๔
๐๓ ๐๐๒ ๘ ๔
๐๓ ๐๐๒ ๘ ๖
๐๓ ๐๐๒ ๘ ๗

๐๓๐๐๒๖๑ นายภานุเดช แสนมันตา

๐๓ ๐๐๒ ๙๑

นายวาทิต บุญรอด
นายอนุสิทธิ้ ขวัญชื่นใจ

๐๓๐๐๒๖๒ นายเศรษฐา เจริญสุฃสวัสดิ้

๐๓ ๐๐๒ ๙๒

นายวิทวัส ชนประทาน

๐๓๐๐๒๖๓ นายกีรติ หนูเอก
๐๓๐๐๒๖๔ นายศุภ ฤกษ์ มาลา
๐๓๐๐๒๖๔ นายพรเทพ นพเกื้อ
๐๓๐0๒๖๖ นายกิต ติพ งษ์ สอดส่อง
๐๓๐๐๒๖๗ นายพิซซากร เทพสฤษด
๐๓๐๐๒๖๘ นายสัมประสิทธิ้ มหาศรานนท์
๐๓๐๐๒๖๙ นายณัฐภัท ร กลํ่ากล่อมจิตร์
๐๓๐๐๒๗๐ นายบรรพจน์ ปองดี

๐๓ ๐๐๒ ๙๐

๐๓ ๐๐๒ ๙๓
๐๓ ๐๐๒ ๙๔
๐๓ ๐๐๒ ๙๔

0๓ 00๒ ๙ ๖
๐๓ ๐๐๒ ๙๗
๐๓ ๐๐๒ ๙๘
๐๓ ๐๐๒ ๙๙
๐๓ ๐๐๓ ๐๐

นายชลนที ไปนา
นายพงศธร วัฌนไชย
นายอธิป พัฒ น์ อยู่ดี
นาย จ ีร ว ัฒ น ์ ส ุด ส ว า ส ด ิ้
นายวรรุฒ สุขเสาร์
นายคมกริช ชันแก้ว
นายจารุว ัฒ น์ อำนาจเจริญ
นายธีรพงศ์ พรหมมา

เอกสารแนบ ๘๖

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๓ พนักงานการเดินรถ ๕ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๓๐๐๓๐๑
๐๓๐๐๓๐๒
๐๓๐๐๓๐๓
๐๓๐๐๓๐๔
๐๓๐๐๓๐๔
๐๓๐๐๓๐๖
๐๓๐๐๓๐๗
๐๓๐๐๓๐๘
๐๓๐๐๓๐๙
๐๓๐๐๓๑๐
๐๓๐๐๓๑๑
๐๓๐๐๓๑๒
๐๓๐๐๓๑๓
๐๓๐๐๓๑๔
๐๓๐๐๓๑๔

ซื่อ - นามสกุล
นายกฤษฎากรณ์ มาสูงเนิน
นายพรรษวุฒ ิ ภูติอิทธินันท์
นายฌัฐนัน ท์ เปลี่ยวกระโทก
นายกิตตินันท์ ไชยสอง
นายพีระพล จักกิตติ
นายวัชรินทร์ ฤทธี้ทรง
นายวัชระ เอี่ยมมา
นายนฤทธี้ สุขย้อย
ว่าที่ ร.ต.สถิตคุณ นามศิริ
นายซูซัย รัตนสุวรรณ
นายปฐมพร เพชรสกุลวงศ์
นายกิต ติท ต รัซนีภาค
นายภิญโญ ใจเกิด
นายธราทิต ย์ ถิ่นจะนะ
นายสรศักดิ้ สิทธิเลิศ

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๓๐๐๓๑๖
๐๓๐๐๓๑๗
๐๓๐๐๓๑๘
๐๓๐๐๓๑๙
๐๓๐๐๓๒๐
๐๓๐๐๓๒๑
๐๓๐๐๓๒๒
๐๓๐๐๓๒๓
๐๓๐๐๓๒๔
๐๓๐๐๓๒๔
๐๓๐๐๓๒๖
๐๓๐๐๓๒๗
๐๓๐๐๓๒๘
๐๓๐๐๓๒๙

ซื่อ - นามสกุล
นายคนาณัฐ ภู่ขาว
นายอัตตกร เพชรวงศ์
นายณัฐ กานต์ วิล ัย เลิศ
นายศุภ กร ศรีสุวรรณ
นายเกีย รติย ศ ปุรณมณีวิวัฒน์
นายสิทธิพร กลิ่นงาม
นายจัก รพงษ์ นุราช
นายชินธิป หวลคิด
นายรัชซานนท์ สวัสดี้ไชย
นายจตุรงค์ ยินดี
นายภูไทย ศรีจันทร์
นายรัฐ ยาธรณี อัตถพันธ์
นายชนกานต์ พยงค์ศรี
นายจารุเกีย รติ เผดีมดี

เอกสารแนบ ๘๗

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๔ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๔ ๐๐๐0๑

นายวีร ภัท ร ทรงสกุล

๐๔ ๐๐๐๓ ๑ นายนฤพนธ์ นพชัย

๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ !อ

นายอัค รพนธ์ ภาค,กุม ืท อง

๐๔๐๐๐๓๒ นายจัก รพงษ์ หนคงคา

๐๔ ๐๐๐๐๓

นายสุร จัก ษ์ แป้น 1ซผล

๐๔๐๐๐๓๓ นายพงษ์เทพ ผิวนวล

๐๔ ๐๐๐๐๔

นายพัฒ นพงษ์ วุฒ ิส ิง ห์ช ัย

๐๔๐๐๐๓๔ นายเอกริน ทร์ คำมะลา

๐๔ ๐๐๐๐๔

นายปานสิน พุ่ม ทอง

๐๔๐๐๐๓๔ นายพิท ัก ษ์ เหล็ก ดี

๐๔ ๐๐๐๐๖

นายอมร พวงพี่

๐๔ ๐๐๐๓ ๖ นายศัก ดึ๋ส ิท ธี้ ซชนะ

๐๔ ๐๐๐๐๗

นายสุก ฤษฎี้ สนิท ชัย

๐๔๐๐๐๓๗ นายเจษฎา ยุบ ุญ ใส

๐๔ ๐๐๐๐๘

นายอิท ธิก ร วรกุล ธีร เกษม

๐๔๐๐๐๓๘ นายณรงค์ศ ัก ดิ๙ พรหมคีร ี

๐๔ ๐๐๐๐๙

นายณัฐ พล นฤฃัต รพิ1ชัย

๐๔ ๐๐๐๓ ๙ นายชัย รัต น์ ชองโพธี้

๐๔ ๐๐๐๑๐

นายประพนธ์ ศรีว ิเชีย ร

๐๔ ๐๐๐๔ ๐ นายธนาพล ก้อนคำ

0 ( ^ 0 0 0 6 ) ร)

นายพัน ธนัน ท์ ดวงศรี

OS^OOO(tS) นายศัก ดิ้ส ิท ธิ้ โอทอง

๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ !อ

นายดำรงคุณ ภ,ขจร

๐๔๐๐๐๔๒ นายเกษมสัน ต์ เนตรนางรอง

๐๔ ๐๐๐๑๓

นายนพดล สิน สมบุญ

๐๔๐๐๐๔๓ นายสว่า งพงษ์ หงษ์ท อง

o (to o o s )s !

นายนิจ โชค ขำคง

๐๔๐๐๐๔๔ นายพ็ร พงศ์ ถิ่น ท่าชนะ

0 (i0 0 0 S )(i

นายวรชิต มณีโชติ

๐๔๐๐๐๔๔ นายชิโนรส หาญเพชร

๐๔ ๐๐๐๑๖

นายดลรวิ งามเจริญ

๐๔ ๐๐๐๔ ๖ นายคุภ วิซ ญ์ ไชยแก้ว

๐๔ ๐๐๐๑๗

นายอภิว ัฒ น์ เสนีย ์พ ัล ย์

๐๔๐๐๐๔๗ นายณีฐ พงศ์ วงษ์ส วัส ดี้

0(2 ^0 0 0 (5 )^9

นายสหัส วรรษ ร่ว มบุญ

๐๔๐๐๐๔๘ นายอุท ิศ ธรรมมา

๐๔ ๐๐๐๑๙

นายพสิษ ฐ์ เมือ งสถิต ย์

๐๔ ๐๐๐๔ ๙ นายณัฐ พล โชคคล่อ ง

๐๔ ๐๐๐๒ ๐

นายวิท ยา เศีย รปัก ษา

๐๔๐๐๐๔ ๐ นายชัย วุฒ ิ ชุม ทอง

๐๔ ๐๐๐๒ ๑

นายเกษม ชาวสูง เนิน

0(i000(^S ) นายกฤษณ์ก นก จ้อ ยเจริญ

๐๔ ๐๐๐๒ ๒

นายจีร ยุท ธ ละสา

๐๔๐๐๐๔๒ นายอาริย ะ สรรพศรี

๐๔ ๐๐๐๒ ๓

นายธีร ภัท ร รัตนเหล็ก ไหล

๐๔๐๐๐๔๓ นายถิต ิก ร พนมสวย

๐๔ ๐๐๐๒ ๔

นายโสภณ ฮ่ว นปัญ ญา

๐๔๐๐๐๔๔ นายวรรณเสม แสงพลาย

๐๔ ๐๐๐๒ ๔

นายสัณ ห์บ ุซ า เนีย มเพ็ง

๐๔๐๐๐๔๔ นายณัฐ กิต ตี้ พลายสายทอง

๐๔ ๐๐๐๒ ๖

นายยุท ธพิช ัย เอี่ย มพิน ิจ

๐๔ ๐๐๐๔ ๖ นายจัก รพงษ์ ไทยน้อ ย

๐๔ ๐๐๐๒ ๗

นายสุร พงษ์ จัน ทร์เวิน

๐๔๐๐๐๔๗ นายธนาธิป ศรีส อาด

๐๔ ๐๐๐๒ ๘

นายทศพร อรุณ มิต ร

๐๔๐๐๐๔๘ นายอนัน ท์ส ิท ธี้ พุ่ม ทับ ทิม

๐๔ ๐๐๐๒ ๙

นายนิร ุต เกริก เกีย รติส ุข

๐๔ ๐๐๐๔ ๙ นายอนุร ัก ษ์ ทาก้อ น

๐๔ ๐๐๐๓ ๐

นายธนชัย ทองลอง

๐๔ ๐๐๐๖ ๐ นายวรานนท์ อิน ทะจัก ร

เอกสารแนบ ๘๘

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๔ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๔ ๐๐๐๖๑
๐๔๐๐๐๖๒
๐๔๐๐๐๖๓
๐๔๐๐๐๖๔
๐๔๐๐๐๖๔
๐๔ ๐๐๐๖๖
๐๔๐๐๐๖๗
๐๔๐๐๐๖๘
๐๔ ๐๐๐๖๙
๐๔๐๐๐๗๐
๐๔๐๐๐๗๑
๐๔๐๐๐๗๒
๐๔๐๐๐๗๓
๐๔๐๐๐๗๔
๐๔๐๐๐๗๔
๐๔๐๐๐๗๖
๐๔๐๐๐๗๗
๐๔๐๐๐๗๘
๐๔๐๐๐๗๙
๐๔๐๐๐๘๐
o ๔000^9๑
๐๔๐๐๐๘๒
๐๔๐๐๐๘๓
๐๔๐๐๐๘๔
๐๔๐๐๐๘๔
๐๔๐๐๐๘๖
๐๔๐๐๐๘๗
0๔000๔^9
๐๔๐๐๐๘๙
๐๔ ๐๐๐๙๐

ซื่อ - นามสกุล
นายธณกร ถินประวัติ
นายคมชาญ ประสงค์ศิลป้
ว่าที่,ร.ต.ธวัช'ชัย ซาคะวิเวก
นายปฐมพร เกิดแสงสุริยงค์
นายจัก รวาล แสงจันทร์
นายดนัย แสงสีดำ
นายสิริวุธ บัวสำราญ
นายสุรศักดี้ ไม้แก้ว
นายฐิต ิพ งศ์ อินสน
นายพิพ ัฒ น์พ งศ์ การคลคลี
นายเปรูห ์ วิซฮารูลอัด
นายกนกศักดี้ วงษ์สวัสดี้
นายสันติสุข บวรพิซยานุรักษ์
นายคเณมพร มินสุวรรณ
นายยุทธ'ชัย สุขเถื่อน
นายยอด อ้ายสาม
นายฐาปกรณ์ กองปา
นายจารุว ัต ร อุดมนาค
นายโชคทวี ซุ่มสอน
นายทนงศักดี้ ทองสมุทร
นายจักรพันธ์ มีค ล้าย
นายสิทธิชัย มานุ่ม
นายรัต ธชัย ศริจันน้อย
นายปรีช า งานสันเทียะ
นายเฉลิม คักดี้ คำสาร
นายจตุรวัฒ น์ เสนาวัลย์
นายคณานนต์ พร้อมสกุล
นายวุฒ ิช ัย เฟืองแดน
นายปณต โพธเดชขจร
นายภารณ จันทร์เมืองไทย

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๔๐๐๐๙๑
๐๔๐๐๐๙๒
๐๔๐๐๐๙๓
๐๔๐๐๐๙๔
๐๔๐๐๐๙๔
๐๔๐๐๐๙๖
๐๔๐๐๐๙๗
๐๔๐๐๐๙๘
๐๔๐๐๐๙๙
๐๔๐๐๑๐๐
0๔ 00๑ 0๑
๐๔๐๐๑๐๒
๐๔๐๐๑๐๓
0๔00(5)0๔
o ๔00(5)0๔
๐๔๐๐๑๐๖
๐๔๐๐๑๐๗
0๔00๑0^9
๐๔๐๐๑๐๙
0๔ 00๑ ๑ 0
0๔ 00๑๑๑
0๔00๑๑๒
0๔ 00๑๑๓
0๔ 00๑๑๔
0๔ 00๑๑๔
0๔00๑๑๒
0๔00๑๑(?าเ
0๔00๑๑^9
0๔ 00๑๑๔
๐๔๐๐๑๒๐

ซื่อ - นามสกุล
นายพงศ์คิริ เมืองหมิ้น
นายธวัช ชัย ซาทรง
นายวุฒ ิภ ัท ร ขวัญเพรา
นายชัยพล ทิพย์พิมล
นายกฤษดา รัตนภมิ
นายณภัท ร์ จันทสาร
นายชวลิต กล่อมกลํ่านุ่ม
นายอัซเซาะบรุ ชิตพิทักษ์
นายประยูร หลิกไชย
นายกฤษฎา เสวกฉิม
นายกฤษณะ นวลงาม
นายธนกฤต กล้าหาญ
นายกฤษฎาพร หนุชัย
นายภาณุเดช สำราญรมย์
นายปณต มัทธุรส
นายคิวกร คิริพันธ์
นายวัชระ พิณนอก
นายเดซาวัฒ น์ พุดลา
นายธวัช ,ชัย ทิพย์โภชนา
นายกิต ติค ัก ดิ้ แก้วสนั่น
นายสหรัฐ เพ็งชาว
นายพงศธร ฤาซา
นายอดิค ัก ดิ้ ถึงสงคราม
นายวิซญะ เอี่ยมแสงวัฒนา
นายวสันต์ มากนาศักดิ
นายวิช ญยุฒ ม์ เจริญสวัสดิ้
นายณัฐพงศ์ มาลา
นายอนุพ งษ์ ซาวพลทอง
นายณัฐกิจ สระทองไลย์
นายสิรรัฐ อนุรัตน์

^y

เอกสารแนบ ๘๙

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๔ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๔ ๐๐๑๒ ๑
๐๔ ๐๐๑๒ ๒
๐๔ ๐๐๑๒ ๓
0 ๔ 0 0 ๑ !อ๔
0 ๔ 0 0 ๑ !ร ๔
๐๔ ๐๐๑๒ ๖
๐๔ ๐๐๑๒ ๗
o ๔ o o ๑ !ร)๔
๐๔ ๐๐๑๒ ๙
๐๔ ๐๐๑๓ ๐
0 ๔ 0 0 ๑ ดา๑
๐๔ ๐๐๑๓ ๒
๐๔ ๐๐๑๓ ๓
๐๔ ๐๐๑๓ ๔
๐๔ ๐๐๑๓ ๕
๐๔ ๐๐๑๓๖
๐๔ ๐๐๑๓๗
๐๔ ๐๐๑๓ ๘
๐๔ ๐๐๑๓๙
0๔ 00๑๔ 0
0๔ 00๑๔ ๑
๐๔ ๐๐๑๔ ๒
๐๔ ๐๐๑๔ ๓
0๔ 00๑๔ ๔
0๔ 00๑๔ ๔
๐๔ ๐๐๑๔ ๖
๐๔ ๐๐๑๔ ๗
0๔ 00๑๔ ๔
0๔ 00๑๔ ๔
0๔ 00๑๔ 0

ซื่อ - นามสกุล
นายสุรพงศ์ เจริญ ยศ
นายสนันตน์ พันโนราช
นายภริ พงศ์พัชรินทร์
นายศักดินนท์ ขุนเงิน
นายณัฐวัฒ น์ หว้ามุข
นายศิรวัฒ น์ จันทร์สี
นายวัซรพงศ์ บึ้งสลุง
นายสมชาติ ผอบทอง
นายณัฐพงศ์ ใจมั่น
นายภาณุพ งศ์ สิงห์สาธร
นายพันธ์เทพ ศรีโชติ
นายอนุกุล ยิ่งสุขสมหวัง
นายศุภ วุฒ ิ กำปนาท
นายโอฬาร ทักษิณ ประภา
นายศุภโชค ก้องธนเศรษฐ์
นายปรเมศวร์ แสนกลาง
นายมนตรี บุญเรือง
นายกษิณ นนทะสิงห์
นายสถาพร ทุมสันเทียะ
นายชาญณรงค์ นิลทน
นายธนกฤษ สอนหว่าง
นายปวเรศ ทองแก้วบุญ
นายสราวุธ คำเชียว
นายนครินทร์ สุขหล้า
นายพงศ์คิริ วิชาพูล
นายปกรณ์ จันทร์แปลง
นายวัซธนาพงศ์ จำนงศ์โซค
นายสมเกียรติ สะใบ
นายวัชระ สุขสวัสด
นายสุรเซษฐ์ เล้งสั้น

เลข
ประจำตัว
สอบ
0 (^ 0 0 ® )๔ ๑
๐๔ ๐๐๑<£๒
๐๔ ๐๐๑๕ ๓
๐๔ ๐๐๑๔ ๔
๐๔ ๐๐๑๔ ๔
๐ ๔ ๐ ๐ ๑ ๔ Qว
๐๔ ๐๐๑๕ ๗
๐๔ ๐๐๑๔ ๔
๐๔ ๐๐๑๔ ๔
๐๔ ๐๐๑๖๐
๐ ๔ ๐ ๐ ๑ <0๑
๐๔ ๐๐๑๖๒
๐๔ ๐๐๑๖๓
0 ๔ 0 0 ๑ !0 ๔
0 ๔ 0 0 ๑ !0 ๔
๐๔ ๐๐๑๖๖
๐๔ ๐๐๑๖๗
๐ ๔ ๐๐ ๑0^๔
o ๔ o o ๑ !0 ๔
๐๔ ๐๐๑๗ ๐
๐๔ ๐๐๑๗ ๑
๐๔ ๐๐๑๗ ๒
๐๔ ๐๐๑๗ ๓
๐๔ ๐๐๑๗ ๔
๐๔ ๐๐๑๗ ๕
๐๔ ๐๐๑๗ ๖
๐๔ ๐๐๑๗ ๗
๐๔ ๐๐๑๗ ๘
๐๔ ๐๐๑๗ ๙
0๔ 00๑๔ 0

ซื่อ - นามสกุล
นายสุรัติ สิงโห
นายเฉลิม วุฒ ิ คงรัตน์
นายคงเดช โลศิริ
นายยุท ธนา มลปราณีต
นายเฉลิม ยศ นาชัยเริ่ม
นายพซร วิฑุรกล'ชิต
นายวีรชัย ทองอินทร์
นายธีระพงค์ พันธคาร
นายภัท รัต ว์ สัตยดิษฐ์
นายธนารุจ รุ่งรัตนกุลศรี
นายอโนชา พรหมเจริญ
นายภคญ์ว ัฒ น์ ส่งศรี
นายสิทธิศักดิ้ ป๋ออ่อน
นายวุฒ ิกร มุสิกพงศ์
นายกซกร รักษ์จิตรานุสรณ์
นายธีรภัท ร์ แสงจันทร์
นายปิย ะ ทองนพคุณ
นายคมสันต์ พันธ์ศรี
นายทศพล สังวาลย์เด'ซ
นายอนุพ งษ์ ทรวงดอน
นายอนุสิษฐ์ เนียมเรือง
นายนวพร วิท ยารัฐ
นายอิทธิ กตาภินิหาร
นายณัฐวุฒ ิ เสือเล็ก
นายวรภัท ร ภัท ทิยากุล
นายก้อ งเกียรติ ถือมั่น
นายอุกกฤต มณฑาสกุล
นายกิต ติพ งศ์ อินกลับ
นายพิพ ัฒ พงศ์ ละสา
นายสุวัฒ น์ พันธ์สอาด

_

เอกสารแนบ ๙๐

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๔ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

o ๑!00(5)๙๑ นายพีร ะภัท ร์ ชิน รัต น์

0 ๔ 00 เ£)๑๑

๐๔๐๐๑๘!อ นายพงคัพ ล คลี่เกษร

๐๔๐๐๒๑๒ นายซชิพ ซาติง เหลือ ม

๐๔๐๐๑๘๓ นายชัย อนัน ต์ เสือ เอง

๐๔๐๐๒๑๓ นายอธิพ งศ์ ศาลกลาง

0(^006) (งึ่ร! นายกิต ติพ ล อ้น กลม

๐๔๐๐๒๑๔ นายสถิต ย' โพนสุว รรณ์

o (sio o ๑ ๙ (si นายรัช ซานนท์ พัน ธุร ัก ษ์

๐๔๐๐๒๑๔ นายจิร ะพงศ์ อุ่น แทน

o (&!o o ๑ £9qD นายเจน พานทอง

๐๔๐๐๒๑๖ นายสุท ธิร ัก ษ์ เคนมาตร

๐๔๐๐๑๘๗ นายจตุร วิซ ญ์ ไกรสังข์

๐๔๐๐๒๑๗ นายไพรวัล ย์ ยาฉํ่า

o ๙ o o ๑ Gs๙ นายอลงกรณ์ เหมอิน ทร์

๐๔๐๐๒๑๘ นายอนุว ัต ร แจ้ง ข่าว

๐๔๐๐๑๘ ๙ นายเตชิต อัง กุล ดี

๐๔๐๐๒ ๑๙ นายพงศ์พ ัน ธ์ คำนนท์

๐ ๔ ๐๐๑๙๐ นายอภิซ า ทัด แก้ว

๐๔๐๐๒๒๐ นายเสธรัต ไหมดำ

๐ ๔ ๐๐๑๙๑ นายนิต ิพ ัน ธุ คงเมือ ง

๐๔๐๐๒๒๑ นายธนกร พึ่งซ

๐๔๐๐๑๙๒ นายยศธร ภูม ลี

๐๔๐๐๒๒๒ นายสุเมธ แป้น สุว รรณ

๐๔๐๐๑๙๓ นายอรัญ จัน ทร์ร ัก ษา

๐๔๐๐๒๒๓ นายชิษ ณุช ล ทุก อย่า ง

๐๔ ๐๐๑๙๔ นายธีร ยุท ธ ซื่อดัง

๐๔๐๐๒๒๔ นายวสัน ต์ ทำบุญ

๐๔ ๐๐๑๙๔ นายอานนท์ ดวงจัน ทร์

๐๔๐๐๒๒๔ นายพิศ าล พวงจัน ทร์

๐๔ ๐๐๑๙ «D นายถนัด จิต เนตรนางรอง

๐๔๐๐๒๒๖ นายณัฐ อรชร

๐๔๐๐๑๙๗ นายธีร สิท ธิ้ วงค''ใหญ่

๐๔๐๐๒๒๗ นายกิต ติศ ัก ดิ้ คงยิ่ง

๐๔๐๐๑๙๘ นายบัณ ฑิต น้อ ยดี

๐๔๐๐๒๒๘ นายสัม ฤทธี้ จัน ทร์ล ะออ

๐๔ ๐ ๐๑๙๙ นายสุ,ภโซค ตัน กิต ติว ัฒ น์

๐๔๐๐๒๒๙ นายจัก รพงษ์ กัน ยา

๐๔๐๐๒ ๐๐ นายกัน ธรากร สินพูล

๐๔๐๐๒๓๐ นายณัฐ วัฒ น์ พรหมสุว รรณ์

๐๔๐๐๒ ๐๑ นายอติพ ล พุษ ะ

๐๔๐๐๒๓๑ นายณัฐ กุล ศรีท อง1ขวัญ

๐๔๐๐๒๐๒ นายซาญวิท ย์ แก้ว แกมทอง

๐๔๐๐๒๓๒ นายธงชัย พูล แก้ว

๐๔๐๐๒๐๓ นายอานนท์ พูล จวง

๐๔๐๐๒๓๓ นายศรัณ ยู เพชรจรัส

๐๔๐๐๒๐๔ นายศาตนัน ท์ ทองวงษา

๐๔๐๐๒๓๔ นายณัฐ พงศ์ รามวงศ์

๐๔๐๐๒๐๔ นายสนธยา ป้ต ตรัย

๐๔๐๐๒๓๔ นายปานรวัซ นามหิร ัญ
๐๔๐๐๒๓๖ นายนิม ิต ศรีโซติ

๐๔๐๐๒๐๖

น า ย ว ช ิร ะ

บ ุต ร ป ร ะ ส ง ค ์

นายณัฐ พล รุจิ'พจน์

๐๔๐๐๒๐๗ นายพงษ์พ ิพ ัฒ น์ ลาพัน ธุ

๐๔๐๐๒๓๗ นายปีย ะวัฒ น์ ศาลกลาง

๐๔๐๐๒๐๘ นายสิร ภัท ร เรืองสุข

๐๔๐๐๒๓๘ นายศุภ กิจ จัน ทร์ส ะอาด

๐๔๐๐๒ ๐๙ นายพิช ัย เนตรสุงเนิน

๐๔๐๐๒๓๙ นายอุด ม จัน ทนะเสวี

๐๔๐๐๒ ๑๐ นายรุ่ง นิร ัน ดร์ กรแก้ว

๐๔๐๐๒๔๐ นายวิธ วิน ท์ มณเฑีย ร

เอกสารแนบ ๙๑

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๔ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

o spools) Csl(ริ) นายธีรภัทร ชัยปัญ ญา
๐๔๐๐๒๔๒ นายธเนศ ดีแป้น
๐๔๐๐๒๔๓ นายวีทวัส รัตนกันทา
๐๔๐๐๒๔๔ นายณัฐวุฒ ิ เพ็ซรศิลา
๐๔๐๐๒๔๔ นายอนุลัก ษณ์ รัดนอก
๐๔๐๐๒๔๖ นายปิยวัฒ น์ สว่างโคกกรวด
๐๔๐๐๒๔๗ นายดณัฐ อินต๊ะ
๐๔๐๐๒๔๘ นายธนพล วงศ์อ ัค ราภา
นายธนกร อักษรนำ
นายวรรณรัตน์ เพ็ญศรี
นายภูด ิศ รังสิสกุล
นายอภิน ัทธ์ เอกชัย อาภรณ์
นายณัฐนนท์ อินทร์ภเมศรี
นายวรุต ทองสุก
นายภาณุพ งษ์ วงศ์แสน
นายสินทิวา โพธิ้โสต
๐๔๐๐๒๔๗ นายศราวุธ เข็มเพ็ซร
๐๔๐๐๒๔๘ นายจัก รกฤษ เกษมสุข
๐๔๐๐๒๔๙
๐๔๐๐๒๔๐
๐๔๐๐๒๔๑
๐๔๐๐๒๔๒
๐๔๐๐๒๔๓
๐๔๐๐๒๔๔
๐๔๐๐๒๔๔
๐๔๐๐๒๔๖

๐๔๐๐๒๔๙ นายสายชล พงษ์วิชา
๐๔๐๐๒๖๐ นายนฤพล ธนาบุรักษ์
๐๔๐๐๒๖๑ นายกฤตภาส ศรีขวัญใจ
๐๔๐๐๒๖๒ นายชัย ณรงค์ โค่นกระโทก
๐๔๐๐๒๖๓
๐๔๐๐๒๖๔
๐๔๐๐๒๖๔
๐๔๐๐๒๖๖
๐๔๐๐๒๖๗
๐๔๐๐๒๖๘
๐๔๐๐๒๖๙
๐๔๐๐๒๗๐

นายธนวัฒน์ ผิวอ่อน
นายปัญ ญวัฒ น์ จินต์จำรัส
นายฮาปีบ ี้ หวังจิ
นายดัสกร โสมะสา
นายวัชรพงษ์ ร่วมเมือง
นายชัยธวัซ ไสวเวียง
นายเซาวริน เชาว์พร้อม
นายสุวิท ย์ แคเถา

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๔๐๐๒๗๑
๐๔๐๐๒๗๒
๐๔๐๐๒๗๓
๐๔๐๐๒๗๔

นายศราวุธ ธรรมเพ็ญศรี

๐๔๐๐๒๗๘
๐๔๐๐๒๗๙
๐๔๐๐๒๘๐
๐๔๐๐๒๘๑
๐๔๐๐๒๘๒
๐๔๐๐๒๘๓
๐๔๐๐๒๘๔
๐๔๐๐๒๘๔

นายปฐวีร์ วงศ์เปีย

นายธนะพงษ์ ตั้งตรง
นายกิตติโรจน์ จันทิภักดี้

นายธีรวุธ มานพกาวี
๐๔๐๐๒๗๔ นายวีระพงศ์ ทวีสุข
๐๔๐๐๒๗๖ นายอรรณพ ทับแสง
๐๔๐๐๒๗๗ นายซวโรจน์ จิระพิพัฒ นากุล
นายรัฐธรรมนุญ แซ่แจ้น
นายนฤพนธ์ เกลี้ยงบัวคง
นายธวัช ,ชัย กลํ่าสามเรือน
นายฉัตรชนก บุญธวัซศักดี้
นายรซต ปัณเขต
นายพัชระ ประดิษฐ์ด้วง
นายสุรียัน ต์ หนหมื่น
๐๔๐๐๒๘๖ นายฐาปกร เอกนรวุฒิ
๐๔๐๐๒๘๗ นายซิษ ณุพ งษ์ โพธี้ศรีดี
๐๔๐๐๒๘๘ นายณริน ทร์ วรคามินทร์
๐๔๐๐๒๘๙ นายจัก รกฤษ ประจวบศรีรัตน์
๐๔๐๐๒๙๐ นายจาตุร งค์ ตันติภวนารถ
๐๔๐๐๒๙๑ นายราเซนทร์ สุขกะ
๐๔๐๐๒๙๒ นายสุทธิพล ใสบาล
๐๔๐๐๒๙๓ นายณัฐวุฒ ิ กาญจนโสภณ
๐๔๐๐๒๙๔ นายปรัช ญา ตันสันเทียะ
๐๔๐๐๒๙๔ นายอนุวัฒ น์ อํ่า'ซาวนา
๐๔๐๐๒๙๖ นายวุฒ ิช ัย บุนนาค
๐๔๐๐๒๙๗ นายประกาศิต ปีจจา
๐๔๐๐๒๙๘ นายจัก รี แสวงผล
๐๔๐๐๒๙๙ นายกันต์ทวี ภ่ตุ่น
๐๔๐๐๓๐๐ นายสิทธิชัย จิต'จำนงศ์

เอกสารแนบ ๙๒

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๔ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ -นามสกุล

๐๔๐๐๓๐๑ นายธนศักดิ, คำอ่อน
๐๔๐๐๓๐๒ นายธนายุท ธ สุนทรประทุม
๐๔๐๐๓๐๓ นายธัทซภมี ตั้งตรง
๐๔๐๐๓๐๔ นาย,ขจรศักดิ๙ หิริโอ
๐๔๐๐๓๐๔ นายปรัซ ยพงศ์ เกลี้ยงพร้อม
๐๔๐๐๓๐๖ นายสุธี โขยวั่นเซ่ง
๐๔๐๐๓๐๗ นายต่อ คัก ลี้ พนาลี
๐๔๐๐๓๐๘ นายอธิวัฒ น์ บัวบาง
๐๔๐๐๓๐๙ นายฉัตรนรินทร์ อรันนา
๐๔๐๐๓๑๐ นายกฤษณพล การสุรสิทธิ้
o (รินั่o o 6ท(ริ)(ริ) นายทวนเทพ ขวัญดี
๐๔๐๐๓๑๒ นายโยธาพิทักษ์ บุญนิธิวงศ์
๐๔๐๐๓๑๓ นายชัซ วาลย์ สำรวมจิตร์
๐๔๐๐๓๑๔ นายทักษ์ดนัย สายเงิน
๐๔๐๐๓๑๔ นายเดซาพงศ์ ทองนาค
๐๔๐๐๓๑๖ นายศราวุธ จันทนารักษ์
๐๔๐๐๓๑๗ นายวิรัซสัณห์ แสงสุวรรณ
๐๔๐๐๓๑๘ นายพิวัฒ น์ โตวงษ์
๐๔๐๐๓๑๙ นายพงษ์ดนัย พรหมทา
๐๔๐๐๓๒๐ นายนิคมพร อักษรทอง
๐๔๐๐๓๒๑ นายทวีศักดิ, แก้วสนั่น
๐๔๐๐๓๒๒ นายปรีช า กตัญญ
๐๔๐๐๓๒๓ นายศราวุธ คงเต็ม
๐๔๐๐๓๒๔ นายเอกลัก ษณ์ สมบัติ
๐๔๐๐๓๒๔ นายภาสวร ม่วงหมี
๐๔๐๐๓๒๖ นายปิย วัฒ น์ เพ็ซรคล้าย
๐๔๐๐๓๒๗ นายระพีพันธ์ ประชุมซน
๐๔๐๐๓๒๘ นายณรงค์ช ัย คงเกิด
๐๔๐๐๓๒๙ นายรุ่งเรือ ง เมืองจันทร์
๐๔๐๐๓๓๐ นายโชคชัย เฮ่าหน

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๔๐๐๓๓๑
๐๔๐๐๓๓๒
๐๔๐๐๓๓๓
๐๔๐๐๓๓๔
๐๔๐๐๓๓๔
๐๔๐๐๓๓๖
๐๔๐๐๓๓๗
๐๔๐๐๓๓๘

ซื่อ - นามสกุล
นายปีญ ญา มะลิ
นายอานีซี ดือราแม
นายวรวุฒ ิ คุณ ากาล
นายทศพล คำศรี

นายอัฐวร อาสนะ
นายสรวิซญ์ นิ่มวงศ์ษา
นายสรไกร สร้างช้าง
นายรุ่งโรจน์ หะยะมีน
๐๔๐๐๓๓๙ นายธนดล นวลแบน
๐๔๐๐๓๔๐ นายรัซซานนท์ แก้วประเสริฐ
๐๔๐๐๓๔๑ นายอภิร ัก ษ์ ทองทิพย์
๐๔๐๐๓๔๒ นายวุฒ ิพ งษ์ ฉายแสง
๐๔๐๐๓๔๓ นายสมซาย แซ่โค้ว
๐๔๐๐๓๔๔ นายธีรวัฒ น์ อินตา
๐๔๐๐๓๔๔ นายสมประสงค์ ยอดมั่น
๐๔๐๐๓๔๖ นายสิทธิชัย ศรีษะคำ
๐๔๐๐๓๔๗ นายพงศ์ป ณต ศรีขวัญใจ
๐๔๐๐๓๔๘ นายธราธร มิตรยง
๐๔๐๐๓๔๙ นายกิตติศักดิ, คงอุดมสมบุรณ์
๐๔๐๐๓๔๐ นายภาณุว ัฒ น์ หวังอัครางกุร
๐๔๐๐๓๔๑ นายนัทธกันต์ พูลสวัสดี,
๐๔๐๐๓๔๒ นายเอกภพ สมศรี
๐๔๐๐๓๔๓
๐๔๐๐๓๔๔
๐๔๐๐๓๔๔
๐๔๐๐๓๔๖
๐๔๐๐๓๔๗
๐๔๐๐๓๔๘
๐๔๐๐๓๔๙
๐๔๐๐๓๖๐

นายมณฑล ฉัตรนุสรณ์
นายธนกฤต สุปีญญเดซา
นายอังคาร กองทอง
นายบารมี หมื่นเทพ
นายธีรวัฒ น์ ภบัวดวง
นายถิรวุฒ ิ วงษ์ลา
นายคซฤทธิ, คซเสนีย์
นายธนวิซญ์ ภิญโยวัย
-----------

เอกสารแนบ ๙๓

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๔ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๔๐๐๓๖๑ นายวรฉัตร จิตรีงาม
๐๔๐๐๓๖๒ นายวรายุท ธ นิตสุวรรณ
๐๔๐๐๓๖๓ นายอนพัท ย์ ธีรา'โมกข์

๐๔๐๐๓๖๗ นายไตรนิกส์ วรรณพิรุณ
๐๔๐๐๓๖๘ นายกกสกุล นนทไชย
๐๔๐๐๓๖๙ นายธาม สุพิชัย

๐๔๐๐๓๖๔ นายธนาธิป นวนฃวัก
๐๔๐๐๓๖๔ นายชินภัทร ทรัพย์ไพฑรย์
๐๔๐๐๓๖๖ นายพุทธินันท์ โซติวรรณะ

๐๔๐๐๓๗๐ นายณัฏ ฐกัน ย์ สว่างจันทร์
๐๔๐๐๓๗๑ นายอนุวัฒ น์ ยิ่งชรส
น/

เอกสารแนบ ๙๔

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๕ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการสินค้า
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๔ ๐๐๐๐๑ นายวีรภัท ร พรประเสริฐ

๐๔ ๐๐๐๓ ๑

นายสิร ิศ ัก ดิ้ ไวยพจนีย ์

๐๔๐๐๐๐๒ นายธนภูมิ เฉยไว

๐๔ ๐๐๐๓ ๒

นายพรรณเพชร พิศซวนซม

๐๔๐๐๐๐๓ สิบเอกทศวรรษ พันธุอำไพ

๐๔ ๐๐๐๓ ๓

นายทนงเดซ มนปาน

๐๔ ๐๐๐๐๔ นายจัก รพงษ์ วิพลชัย

๐๔ ๐๐๐๓ ๔

นายพณัส 'ชัย อุท ัย มา

๐๔ ๐๐๐๐๔ นายทิซากร ศรีแก้วเมือง

๐๔ ๐๐๐๓ ๔

นายศตายุ ประทุม มิน ทร์

๐๔ ๐๐๐๐๖ นายเกีย รติศ ัก ดิ แสงสุวรรณ

๐๔ ๐๐๐๓ ๖

นายวิท วัส สุซ าตะประคัล ภ์

๐๔๐๐๐๐๗ นายปิย ะบุต ร แตงตาด

๐๔ ๐๐๐๓ ๗

นายภาพงศ์ คำวงษ์

๐๔ ๐๐๐๐๘ นายซนะพล ชั้นบุญ

๐๔ ๐๐๐๓ ๘

นายวีร วัฒ น์ โพธ'ปาน

๐๔ ๐๐ ๐๐ ๙ นายธนากร ซมภูทวีป

๐๔ ๐๐๐๓ ๙

นายประภาคาร สุร าคง

๐ ๔ ๐๐๐๑๐ นายอาทิต ย์ เนียมสมบัติ

๐๔ ๐๐๐๔ ๐

นายวิธ กัน ต์ หนสาย

0(^000(5)(5) นายหรรษธร ฉัตรสูงเนิน

0 ( ^ 0 0 0 ( i ( 9)

นายอับ ดุล ฮาทิม กาหลง

๐๔๐๐๐๑๒ นายชัย ยะกฤต ด้วงนคร

๐๔ ๐๐๐๔ ๒

นายวิศ รุต กลิ่น จัน ทร์

๐๔๐๐๐๑๓ นาย ศุภ กิจ อุ่นสุข

๐๔ ๐๐๐๔ ๓

นายตุล า พรมสุร ิย ์

0(i000(5)(t นายเซาวริน ทร์ โพสิงห์

๐๔ ๐๐๐๔ ๔

นายฉัต รดนัย ลิ้ม สุว รรณ

0(^000(5)(^ นายพรท มาตรเจริญ

๐๔ ๐๐๐๔ ๔

นายปิย ะเทพ ข่มไพรี

๐๔ ๐๐๐๑๖ นายจัก รพงศ์ ศาลกลาง

๐๔ ๐๐๐๔ ๖

นายนิพ นธ์ สายประสงค์ส ิน

๐๔ ๐๐๐๑๗ นายชัย วัฒ น์ คำตา

๐๔ ๐๐๐๔ ๗

นายพิร พงษ์ อุบล

od^OOO(5)£9 นายสุรซาติ ศรีเรือง
๐๔ ๐๐ ๐๑๙ นายกัน ตวิซ ญ์ ผาจันทร์

๐๔ ๐๐๐๔ ๘

นายณัฐ พล เกิด แก้ว

๐๔ ๐๐๐๔ ๙

นายสมบัต ิ คำระหงษ์

๐๔๐๐๐๒ ๐ นายกรวิซ ญ์ ลือเดซ

๐๔ ๐๐๐๔ ๐

นายศิว กร

๐๔๐๐๐๒ ๑ นายวีร ะชัย ศิลดี

o d ^ o o o (<L(9)

นายซญาพน เอกฉัต ร์

๐๔๐๐๐๒๒ นายธงบัญ ซาชัย นามบัณฑิต

๐๔ ๐๐๐๔ ๒

นายไพโรจน์ สอนดี

๐๔๐๐๐๒๓ นายจุล ดิศ ปานกลาง

๐๔ ๐๐๐๔ ๓

นายโซติอ นัน ต์ ประพฤติด ี

๐๔๐๐๐๒๔ นายณัฐ วุฒ ิ ร่มเย็น

๐๔ ๐๐๐๔ ๔

นายอานนท์ ทองอยู่

๐๔๐๐๐๒๔ นายวัซรพล ซาญประโคน

๐๔ ๐๐๐๔ ๔

๐๔ ๐00๒ ๖ นายสถาพร สิน ธ์ป ระเสริฐ

0

นายทศพร แท่น อิน ทร์

๔ 0๐๐๔ ๖

๐๔๐๐๐๒๗ นายอนุรักษ์ สุขซาลื

๐๔ ๐๐๐๔ ๗

นายกิต ติ สมศริ

๐๔๐๐๐๒๘ นายบัณฑิต หมื่นสักดิ้

๐๔ ๐๐๐๔ ๘

นายนพวรรณ ก๋าอุโ มงค์

๐๔๐๐๐๒ ๙ นายวงศกร เชื้อถาวร

๐๔ ๐๐๐๔ ๙

นายยุท ธพงศ์ อาจอํ่า

๐๔๐๐๐๓ ๐ นายกฤขนันท์ วิทิตวุฒินันท์

๐ ๔ ๐ ๐๐๖ ๐

นายนพพล ประตุเงิน

ประภาว รางสักดี้

น า ย อ น ุพ ง ษ ์ ฮ ก เ ฮ ง

เอกสารแนบ ๙๕
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๐๕ ๐๐๐๖๑ นายพันธ์พิเชษฐ์ แก้วไธสง

๐๕ ๐๐๐๙ ๑ นายบรรพต สร้อยสิงห์

๐๕๐๐๐๖๒ นายอานนท์ แซ่ยุ่ย

๐๕๐๐๐๙๒ นายศราวุฒิ แสงสว่าง

๐๕๐๐๐๖๓ นายอรรถพล ไวยมิตรๆ

๐๕ ๐๐๐๙๓ นายนิรุตน์ เทินสระเกษ

๐๕ ๐๐๐๖๔ นายอภินันท์ รื่นสดงาม

๐๕ ๐๐๐๙๔ นายสมชาติ ไก่จันทร์

๐๕ ๐๐๐๖๕ นายธนชิต เมื่อยสุข

๐๕ ๐๐๐๙๕ นายนภัสกร เอิบอิ่ม

๐๕ ๐๐๐๖๖ นายตันติกร มาลาศรี

๐๕ ๐๐๐๙ ๖ นายประจักษ์ ลอยแก้ว

๐๕๐๐๐๖๗ นายทศพร สิริวิ,ทย์

๐๕๐๐๐๙๗ นายธนวัฒน์ ทรัพย์มืชัย

๐๕๐๐๐๖๘ นายณรงค์โชค จันเขียว

๐๕ ๐๐๐๙๘ นายวีรภัทร ซมชิตนุช

๐๕ ๐๐๐๖ ๙ นายปรัญชัย เจริญสุข

๐๕ ๐๐๐๙ ๙ นายเชิดศักดี้ คำสุข

๐๕๐๐๐๗๐ นายไกรวุฒิ ศตะกุรมะ

๐๕ ๐๐๑๐๐ นายนุติ เชื้อกุล

๐๕๐๐๐๗๑ นายขจรคักดี้ โพธี้เปียม

0๕00(5)0(5) นายธนายุต วงค์คุ้มพงษ์

๐๕๐๐๐๗๒ นายโดม หมื่นราช

๐๕๐๐๑๐๒ นายพิรพล กริ่มใจ

๐๕๐๐๐๗๓ นายณัฏฐากร อมรเชิดซกิจ

๐๕๐๐๑๐๓ นายนวเรณทร์ รามัญวงษ์

๐๕๐๐๐๗๔ นายสิทธา แก้วกลาง

0๕00(5)0๕ นายภูมิพัฒน์ บุญพิมพ์

๐๕๐๐๐๗๕ นายสิทธิโชค หุ่นเภตรา

0๕00(5)0๕ นายกฤศ คงนวล

๐๕๐๐๐๗๖ นายณัฐวัฒน์ เวียงจันทร์

๐๕ ๐๐๑๐๖ นายวุฒิพงษ์ พูลสวัสดี้

๐๕๐๐๐๗๗ นายณัฐพงษ์ ศรีบุญลือ

๐๕๐๐๑๐๗ นายนิพนธ์ ฉิมนอก

๐๕๐๐๐๗๘ นายเทพสวรรค์ น้อมกรานต์

0๕00(5)0๘ นายนันทภพ พงษ์เนตร

๐๕๐๐๐๗ ๙ นายอัษฎา พุคโต

๐๕ ๐๐๑๐๙ นายเปรมปรีด์ วิลัยกรวด

๐๕ ๐๐๐๘ ๐ นายฟิกรี ยูโซะ

0๕00(5)(5)0 นายนาย อนุรักษ์ พึ่งซ

0๕000๘(5) นายเบญจภพ สุขกำเนิด

o ๕00(5)(5)(5) นายศุภกฤต รามมะเริง

๐๕๐๐๐๘๒ นายกษมา วรรณระกากิจ

๐๕๐๐๑๑๒ นายพัชระ พรหมจันทร์

๐๕๐๐๐๘๓ นายธงชัย เต็มเปียม

o ๕o o (ร)(5)ดา นายพงศ์เทพ ยอดบุญนอก

๐๕๐๐๐๘๔ นายนพรุจ พิมพ์แก้ว

0๕00(5)(5)๕ นายนภัสกร สมฤทธี้

๐๕๐๐๐๘๕ นายศราวุฒิ บุญเกิด
๐๕๐๐๐๘๖ นายพิร ุณ บุญ ยิ่ง

0๕00(5)(5)๕ นายศุภกฤษฏี ศรีพรม
๐๕ ๐๐๑๑๖ นายภูว เนศ พรหมทองรัก ษ์

๐๕๐๐๐๘๗ นายโชคชัย ปงเมือง

๐๕ ๐๐๑๑๗ นายภมิศักดิ้ แสงนวล

๐๕๐๐๐๘๘ นายเจษฏา เหมาะสมสกุล

0๕00(5)(5)๘ นายประสิทธี้ ปราบจะบก

๐๕ ๐๐๐๘ ๙ นายสมสิน พืชทองหลาง

0๕00(5) (ร)๘ นายพืรกร แก้วพิศ

๐๕ ๐๐๐๙๐ นายภัทร์นฤน ณ สงขลา

๐๕๐๐๑๒๐ นายณัฐชัย นาจวิจิตร

เอกสารแนบ ๙๖

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๕ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการสินค้า
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เลข
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๐๕๐๐๑๒๑ นายชัยนันท์ ผุสดี

๐๔ ๐๐๑๔ ๑ นายเดซาพล ทองนาค

๐๕๐๐๑๒๒ นายปรีชา คงสันต์

๐๕๐๐๑๕๒ นายถิรวัฒน์ เอี่ยมสอาด

๐๕๐๐๑๒๓ นายพิชิตพล ลาเกี้ยว

๐๕๐๐๑๕๓ นายศุภกิจ รักบำรุง

๐๕๐๐๑๒๔ นายธนารักษ์ สลุงอยู่

0(i00® (a!s! นายจารุกิตตี้ แสงงาม

๐๔ ๐๐๑๖๔ นายมุอำมัด'ไซดิน สะแลแม

๐๕๐๐๑๕๕ นายวีรพันธ์ สุขถนอม

๐๕๐๐๑๒๖ นายปียวัฒน่ นาคคง

๐๔๐๐๑๔๖ นายธีรพล อินเอก

๐๕๐๐๑๒๗ นายอัจฉริยะ ช่วยงาน

๐๕๐๐๑๕๗ นายอมรศักดี้ สวัสดีพันธ์

๐๕๐๐๑๒๘ นายคณาวุฒิ ธนกรโชคมงคล

๐๔๐๐๑๔๘ นายคิวกร ซาอ่อน

๐๕๐๐๑๒ ๙ นายณัฐพล สอนเกิด

๐๔๐๐๑๔๔ นายธีรศักดิ" แสงนิกุล

๐๕๐๐๑๓๐ นายณัฐพงศ์ ทองลี้

๐๕ ๐๐๑๖๐ นายปรวัฒน์ จำปาทอง

๐ ๔ ๐๐ ๑ตา๑ นายภาคภูมิ รัตรอุบล

๐๕ ๐๐๑๖๑ นายธนโชติ กองโอม

๐๕๐๐๑๓๒ นายชัยพร น่วมอ่อน

๐๕๐๐๑๖๒ นายทศพร ทองนาคอารักษ์

๐๕๐๐๑๓๓ นายคมสันติ บุริ'วัน

๐๕๐๐๑๖๓ นายพีรพล เปรมปรอด

๐๕๐๐๑๓๔ นายวัชระพล สวัสดี

๐๕ ๐๐๑๖๔ นายวุฒิชัย กอเจริญ

๐๕๐๐๑๓๕ นายวิฑิต นามไช

๐๔ ๐๐๑๖๔ นายซานนท์ ชันทอง

๐๕๐๐๑๓๖ นายฐิติ'วัสส์ เพชรนาคิน

๐๕ ๐๐๑๖๖ นายเกียรติธนภูมิ วงษ์พันธ์ทา

๐๕๐๐๑๓๗ นายวสันต์ วัฒนพงษ์

๐๕๐๐๑๖๗ นายสุธี ลิ้นทอง

๐๕๐๐๑๓๘ นายกรธวัซ เนียมแสง

๐๔๐๐๑๖๘ นายกิตติภูมิ แก้วสมุทร

๐๕ ๐๐๑๓ ๙ นายพรรษา คุ้มคิริ

๐๕ ๐๐๑๖๙ นายวรวัฒน์ ราซสีหา

๐๔๐๐๑๔๐ นายสุทธิศักดิ้ ศรีคง

๐๕๐๐๑๗๐ นายอภิรักษ์ จิตต์เจตน์

๐๔๐๐๑๔๑ นายประสิทธี้ แสงภู

๐ ๔ ๐๐ ๑ Gๆ!๑ นายซยันต์ เกาะกลาง

๐๕๐๐๑๔๒ นายนันทวัฒน์ ไพฑรย์

๐๕๐๐๑๗๒ นายวาฑิตย์ นามรมย์

๐๕๐๐๑๔๓ ว่าที่'ร.ต.ผดุงศักดึ๋ ศรีประโคน

๐๕๐๐๑๗๓ นายยุทธนา บุญคิริ

๐๔๐๐๑๔๔ นายวนา นามวงษ์

๐๕๐๐๑๗๔ นายวริทธนันท์ เพชรอินทร์

๐๔๐๐๑๔๔ นายนพดล แจ่มจำรัส

๐๕๐๐๑๗๕ นายธงไชย ภู่สอาด

๐๕๐๐๑๔๖ นายทัต ต์ด นัย จุล กะเคีย น

๐๕๐๐๑๗๖ นายธนดล หลวงพูล

๐๕๐๐๑๔๗ นายพิพัฒน์ พรหมดนตรี

๐๕๐๐๑๗๗ นายสมคิด ช่วยรอด

๐๔๐๐๑๔๘ นายศักดี้สิทธิ้ ม่วงศรี

๐๕๐๐๑๗๘ นายสุทธานนท์ ชัยโชติ

๐๔๐๐๑๔๔ นายภานุ'วัตร์ รัฐไชย

๐๕๐๐๑๗๙ นายอนาวิล บินยะฟ้น

๐๔๐๐๑๔๐ นายธาดา ธีระพงษ์

๐ ๔ 0๐ ๑ ๘ 0 นายจเรวัฒน์ เจริญจิต

^

เอกสารแนบ ๙๗

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๕ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการสินค้า
เลข
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0 ๔ 00๑ ๘ ๑ นายณัฐวุฒิ เล้าเจริญ

๐(£๐๐๒๑๑ นายวุฒิพล ทาเรือน

๐๕๐๐๑๘๒ นายตฤณ กล้าหาญ

๐๕๐๐๒๑๒ นายวรวัฌน์ ฉํ่าบุรุษ

๐๕๐๐๑๘๓ นายจตุพล หงษ์อ่อน

๐๕๐๐๒๑๓ นายธนพัต แพ่งจันทึก

๐(£๐๐๑๘๔ นายไพศาล พรมิตร

๐๕๐๐๒๑๔ นายอภิสิทธี้ แท่นเกิด

๐๔๐๐๑๘๔ นายทวีพงษ์ ยอดแก้ว

๐(£๐๐๒๑(£ นายเจษฏา ขมิ้นเขียว

๐๔๐๐๑๘ a} นายซาคริส เกิดซซื่น

๐๕๐๐๒๑๖ นายศราวุท รักษาผล

๐๕๐๐๑๘๗ นายประสบชัย ทันธิกุล

๐๕๐๐๒๑๗ นายวรพงษ์ เสาวณี

๐๔๐๐๑๘๘ นายพนมกร เพียรทอง

๐๕๐๐๒๑๘ นายสมรักษ์ ทันท่าหว้า

๐๕ ๐๐๑๘๙ นายอนุซา แสงหิรํญ

๐๕๐๐๒ ๑๙ นายคเณศ วีระธรรมมุนี

๐๕ ๐๐๑๙๐ นายอัมรินทร์ แวมตอ

๐๕๐๐๒๒๐ นายขจรตักดี้ ศรีพูนทรัพย์

๐๕ ๐๐๑๙๑ นายอรัญชัย บัวกลาง

๐๕๐๐๒๒๑ นายณัฐพงษ์ บุญเกตุ

๐๕๐๐๑๙๒ นายศิระกรานต์ แก้วประเสริฐ

๐๕๐๐๒๒๒ นายชัยชาญ ข่อทับทิม

๐๕ ๐๐๑๙๓ นายเกรียงไกร สายสุวรรณ

๐๕๐๐๒๒๓ นายทัศนเทพ ทวีลาภ

๐๕ ๐๐๑๙๔ นายอธินันต์ พันธ์ซา

๐๕๐๐๒๒๔ นายอาคิรา พันธ์พิบุลย์

๐๔๐๐๑๘๔ นายวรรณรัตน์ วรรณซาติ

๐๕๐๐๒๒๕ นายธนภัทร ไตรรันตักดี้

๐๕ ๐๐๑๙๖ นายวิสันต์ พรมกาล

๐๕๐๐๒๒๖ นายณัฐวุติ ขวัญยืน

๐๕๐๐๑๙๗ นายโยธิน เต็นแก้ว

๐๕๐๐๒๒๗ นายสุวรรณขนะ กาญจนภิญโญ

๐๔๐๐๑๘๘ นายจอมคน บุญจันทร์

๐๕๐๐๒๒๘ นายธีรเจต จันทร์เอียด

๐๕ ๐๐๑๙๙ นายจรุวัฒน์ วงต์เมิ้ยน

๐๕๐๐๒๒๙ นายนรุตม์ โสระดา

๐๕๐๐๒๐๐ นายครรชิต แก้วหมุด

๐๕๐๐๒๓๐ นายพิเซษฐ์ สีสิทธิ้

๐๕๐๐๒๐๑ นายวงศพัฑธ์ ดีมาก

๐๕๐๐๒๓๑ นายณัฐซนน ไฝ่แสง

๐๕๐๐๒๐๒ นายปฏิวัติ ลิ้มธนกุล

๐๕๐๐๒๓๒ นายครรชิต จรรยาศต

๐๕๐๐๒๐๓ นายภราดร ตันยะกุล

๐๕๐๐๒๓๓ นายธนพล พูลเพิ่ม

๐๕๐๐๒๐๔ นายภควรรษ หารสาร

๐๕๐๐๒๓๔ นายธนกฤต ชุมพล

๐๕๐๐๒๐๕ นายฐิติพงศ์ ช่วยคุ้ม
๐๔๐๐๒๐๖ นายศราวุฒ ิ เรือ งศิล ปประเสริฐ

๐๕๐๐๒๓๕ นายธันยพัฒน์ ธรรมมาภานนท์

๐๕๐๐๒๐๗ นายณัฐพงษ์ กาญจนพาทึ

๐๕๐๐๒๓๗ นายเกรียงตักด เรืองจุ้ย

๐๕๐๐๒๐๘ นายวีระยุทธ สมดีดี

๐๕๐๐๒๓๘ นายปริญญา จันไกรผล

๐๕๐๐๒ ๐๙ นายภาดิน สุขสำราญ

๐๕๐๐๒๓๙ นายนวนิชย์ พรมรินทร์

๐๕๐๐๒๑๐ นายบุรวิซ พลโยธา

๐๕๐๐๒๔๐ นายสุกฤษฎํ่ ฤทธิ้วาณิช

๐๔๐๐๒๓๖ นายอนุส รณ์ ปานแก้ว

เอกสารแนบ ๙๘

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๕ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการสินค้า
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๕๐๐๒๔๑
๐๕๐๐๒๔๒
๐๕๐๐๒๔๓
๐๕๐๐๒๔๔
๐๕๐๐๒๔๕
๐๕๐๐๒๔๖
๐๕๐๐๒๔๗
๐๕๐๐๒๔๘
๐๕๐๐๒๔๙
๐๕๐๐๒๕๐
๐๕๐๐๒๕๑
๐๕๐๐๒๕๒
๐๕๐๐๒๕๓
๐๕๐๐๒๕๔
๐๕๐๐๒๕๕
๐๕๐๐๒๕๖
๐๕๐๐๒๕๗
๐๕๐๐๒๕๘
๐๕๐๐๒๕๙
๐๕๐๐๒๖๐
๐๕๐๐๒๖๑
๐๕๐๐๒๖๒
๐๕๐๐๒๖๓
๐๕๐๐๒๖๔
๐๕๐๐๒๖๕
๐๕๐๐๒๖๖
๐๕๐๐๒๖๗
๐๕๐๐๒๖๘
๐๕๐๐๒๖๙
๐๕๐๐๒๗๐

ซื่อ - นามสกุล
นายประทีป ถิ่นทองหลาง
นายสามขวัญ วงศ์ชัย
นายภานุวัตร์ ภูมิสิ'ริกรณ์
นายธนาพิพัฒน์ อนันตสิริ
นายดุลย์ดิลก บุญยศ
นายพิพัฒน์ จำปานิน
นายกำพล สุขบท
นายพัฒนชัย ไสยวุฒิ
นายณัฐดนัย สะแกคุ้ม
นายปริญญา บุราณเดช
นายจักรพง์ สายัณหวัฒน์
นายพงษ์ศร กิ่งสุภา
นายเอกสิทธี้ คงดี
นายชาญฤทธี้ นะมาเส
นายอภิซน พลศรี
นายวรพล พัฒนเกียรติ
นายณัฐวุฒิ รามฤทธี้
นายอรุณสวัสดี้ เทียนรัตน์
นายอรรถพล ฮาดทักษ์วงศ์
นายนันทศร แสงสงคราม
นายนคร ปสวัส่ดี้
นายอุดมศักดิ้ บุญพันธ์
นายกิตติพงษ์ บัวแย้ม
นายวิริยะ อนันตสูตร์
นายณัฐพล สะภานิล
นายณรงค์ฤทธี้ อิศรางกุร ณ อยุธยา
นายวีรยุทธ อยู่บัว
นายซัซวาล เขียวอ่อน
นายวิจิตรสิลป๋ ศรีวิจารณ์
นายกิตติศักดํ่ อัศวโภควัฒน์

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๕๐๐๒๗๑
๐๕๐๐๒๗๒
๐๕๐๐๒๗๓
๐๕๐๐๒๗๔
๐๕๐๐๒๗๕
๐๕๐๐๒๗๖
๐๕๐๐๒๗๗
๐๕๐๐๒๗๘
๐๕๐๐๒๗๙
๐๕๐๐๒๘๐
๐๕๐๐๒๘๑
๐๕๐๐๒๘๒
๐๕๐๐๒๘๓
๐๕๐๐๒๘๔
๐๕๐๐๒๘๕

ชื่อ - นามสกุล
นาย1ปิยวิทย์ ส่งศรี
นายไกรลาส ภูผา
นายธนกฤต กิ่งจ้อ
นายพิษณุ ฝามงคล
นายปกรณ์ สุขผล
นายธวัช'ชัย อินทวงษ์
นายสมควร ช่วยรอด
นายนรเศรษฐ์ ทองทีม
นายณัฐพล นุ่นแก้ว
นายอดินันที ชัณวิจิตต์
นายฉัตรชัย แก้วศรีเมือง
นายวุฒิพงษ์ แก้วกัลยา
นายจักรชัย ขาวสุด
นายรวิพล สุขคำทร
นายธนกฤต แสนเย็น

เอกสารแนบ ๙๙

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๖ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัด ฝ่ายบริการสินค้า
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๖๐๐๐๐๑
๐๖๐๐๐๐๒
๐๖๐๐๐๐๓
๐๖๐๐๐๐๔
๐๖๐๐๐๐๔
๐๖๐๐๐๐๖
๐๖๐๐๐๐๗
๐๖๐๐๐๐๘
๐๖๐๐๐๐๙
๐๖๐๐๐๑๐
o qDOOOS)(ริ)
๐๖๐๐๐๑๒
๐๖๐๐๐๑๓
๐๖๐๐๐๑๔
๐๖๐๐๐๑๔
๐๖๐๐๐๑๖
๐๖๐๐๐๑๗
o oDOOO(ริ)C9
๐๖๐๐๐๑๙
๐๖๐๐๐๒๐
๐๖๐๐๐๒๑
๐๖๐๐๐๒๒
๐๖๐๐๐๒๓
๐๖๐๐๐๒๔
๐๖๐๐๐๒๔
๐๖๐๐๐๒๖
๐๖๐๐๐๒๗
๐๖๐๐๐๒๘
๐๖๐๐๐๒๙
๐๖๐๐๐๓๐

ซื่อ - นามสกุล
นายกิตติศักดึ๋ วิจิตรกล
นายธนา ธนาเจริญสิน
นายซานนท์ มาติกานนท์
นายนัสรุลลอฮ์ สมุหเสนั[ต
นายเกษม เอกบัว
นายโซคดี พลสาลี
นายอนุวัฒน์ แดงสุวรรณ
นาย,นิจิ'โรจน์ รื่นภาคสัตย์
นายศุภกิตต์ กลิ่นพยูร
นายไตรภพ ภู่สอาด
นายสราวุธ ทรงไว้
นายชาติซาย ไซยเซาวน์
นายชัยสิทธี้ สาตรา
นายเกริกพล นิ่มละออ
นายจักรภัทร สอนเกิด
นายศุภกิจ บันทะซาติ
นายธรรมรัตน์ พวงเพชร
นายศักดี้ดา เส็งกิ่ง
นายวุฒินันท์ มีกุดพันธ์
นายณัฐพล นิ่มสุวรรณ์
นายอธิวัฒน์ พีรศุภเศรษฐ์
นายวิทวัส อึ้งคิริไพศาล
นายธนเดช วงษ์น้อย
นายปฏิพัทธ์ เขียวสม
นายพันธวิศ พรหมคิลฟ้
นายปริญญา ทองคำ
นายนัฐพงษ์ เอี่ยมถวิล
นายศุภชัย สุวรรณดี
นายอุกฤษฏ์ ณิซากรพงศ์
นายณัฐภัทร นาดอน

เลข
ประจำตัว
สอบ

ขื่อ - นามสกุล

๐ ๖ ๐ 0 0 ๓ ๑ นายอนันธชัย บุญอารีย์
๐๖ ๐๐๐๓ เอ นายวันเฉลิม เหล่าโครต
๐๖๐๐๐๓๓ นายกรวิซญ์ กฤษชฎา
๐๖๐๐๐๓ ๔ นายยาสมี พาแน
๐๖๐๐๐๓ ๔ นายเจนณรงค์ แสงทับ
๐๖๐๐๐๓ ๖ นายมนัส แจ้จุ
๐๖๐๐๐๓ ๗ นายอาทิตย์ โคตรขันธ์
๐๖๐๐๐๓ ๘ นายสมปอง สระทอง
๐๖ ๐๐๐๓ ๙ นายอิทธิชัย วรรณธนคิริ
๐๖ ๐๐๐๔ ๐ นายธีระพงษ์ ทองนำ
๐๖ ๐๐๐๔ ๑ นายพีระวิทย์ ภู่รุ่ง
๐๖๐๐๐๔๒ นายกิตติศักดี้ ผลจันทร์
๐๖๐๐๐๔ ๓ นายอัฟฟาน บ้เทมสูตร
๐๖๐๐๐๔ ๔ นายภาบุพงศ์ วงษ์กวน
๐๖๐๐๐๔ ๔ นายอนุพงษ์ วงศ์จันทร์
๐๖๐๐๐๔ ๖ นายธนสิทธี้ วงศ์คำจันทร์
๐๖๐๐๐๔๗ นายชัยวัฒนํ สังข์พุก
๐๖๐๐๐๔ ๘ นายณัฐธัญ รามัญ
๐ ๖ ๐๐ ๐๔ ๙ นายประยูร ท้าวมา
๐๖ ๐๐๐๔ ๐ นายกิตติศักดิ, สนแก้ว
๐๖ ๐๐๐๔ ๑ นายนราวิทย์ วงศ์อารี
๐๖๐๐๐๔๒ นายอภิวัฒน์ ศรีซมภู
๐๖๐๐๐๔ ๓ นายมีนา สุทธิลิทธี้
๐๖๐๐๐๔ ๔ นายพรพจน์ โสนารถ
๐๖๐๐๐๔ ๔ นายจิรวัฒน์ พวงทอง
๐๖๐๐๐๔ ๖ นายกฤษดา คงเขีย ว
๐๖๐๐๐๔๗ นายธนะชัย สิงห์ดา

เอกสารแนบ ๑๐๐

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๗ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) สังกัด ฝ่ายการช่างกล
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๗ ๐๐๐๐๑ นายวโรตย์ จิระพงศ์ศักดี้
๐๗ ๐๐๐๐เอ นายดนุเดช ด่านสกุลรัตน์
๐๗๐๐๐๐๓ นายสิทธิกร เคลือบบุญ
๐๗ ๐๐๐๐๔ นายอธิศ อัจฉริยนิติ
๐๗ ๐๐๐๐๔ นายธุวานนท์ พิมลสิทธี้
๐๗ ๐๐๐๐๖ นายพงษ์พันธ์ วงศ์วิไลจรัสเด่น
๐๗๐๐๐๐๗ นายธีรพัฒน์ มาน้อย
๐๗ ๐๐๐๐๘ นายธนพล อินทองปาน
๐๗ ๐๐๐๐๙ นายศวีระ หาญประเสริฐ
๐๗ ๐๐๐๑๐ นายธีรภัทร สวัสดิพละ
๐๗ ๐๐๐๑๑ นายสัณหณัฐ แท่นนิล
๐๗ ๐๐๐๑เอ นายซลากร จันทรมณี
๐๗๐๐๐๑๓ นายศตวรรษ แสงแก้ว
๐๗ ๐๐๐๑๔ นายจิระศักดี้ น้อยสะปง
๐๗ ๐๐๐๑๔ นายปฏิพล อำพันทอง
๐๗ ๐๐๐๑๖ นายวัชระ แก้วขาว
๐๗๐๐๐๑๗ นายศักดิเมธ รัตตัญญ
๐๗ ๐๐๐๑๘ นายวัซรพงศ์ ณ พัทลุง
๐๗ ๐๐๐๑๙ นายณัฐวุฒิ จันสละ
๐๗ ๐๐๐เอ๐ นายธนินวิซญ์ ตันวงศ์วาล
๐๗๐๐๐๒๑ นายสิทธินันท์ มรกตศรีวรรณ
๐๗๐๐๐๒๒ นายศุภณัฐ จะเริง
๐๗๐๐๐๒๓ นายณัตพงษ์ กุญซรินทร์
๐๗๐๐๐๒๔ นายกนก รุ่งเรืองไพศาล
๐๗๐๐๐๒๔ นางสาวสุทธิภัทร พุทธิมานนท์
๐๗๐๐๐๒๖ นายพีระวุฒิ คลังกรณี
๐๗๐๐๐๒๗ นายสุเมธ ศรีสอาด
๐๗๐๐๐๒๘ นายฤทธิเกียรติ ท้าวคำวัง
๐๗๐๐๐๒๙ นายวุฒิภัทร เทียนศรี
๐๗๐๐๐๓๐ นายโชติภาคย์ วสุมงคล

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๗๐๐๐๓๑
๐๗๐๐๐๓๒
๐๗๐๐๐๓๓
๐๗๐๐๐๓๔
๐๗๐๐๐๓๔
๐๗๐๐๐๓๖
๐๗๐๐๐๓๗
๐๗๐๐๐๓๘
๐๗๐๐๐๓๙
๐๗๐๐๐๔๐
๐๗๐๐๐๔๑
๐๗๐๐๐๔๒
๐๗๐๐๐๔๓
๐๗๐๐๐๔๔
๐๗๐๐๐๔๔
๐๗๐๐๐๔๖
๐๗๐๐๐๔๗
๐๗๐๐๐๔๘
๐๗๐๐๐๔๙
๐๗๐๐๐๔๐
๐๗๐๐๐๔๑
๐๗๐๐๐๔๒
๐๗๐๐๐๔๓
๐๗๐๐๐๔๔
๐๗๐๐๐๔๔
๐๗๐๐๐๔๖
๐๗๐๐๐๔๗
๐๗๐๐๐๔๘
๐๗๐๐๐๔๙
๐๗๐๐๐๖๐

ซื่อ - นามสกุล
นายนครินทร์ เปรมปรี
นางสาวทัศนีย์ พรมวันนา
นายสุรเซษฐ์ จัดจ้าง
นายณภัทร จันทเพีชร์
นายสุรศัก้ดี้ รสหอม
นายอธิวัฒน์ อันทะวงศ์
นายกรกต เอี่ยมพินิจ
นายธนากรณี สรรค์เสถียร
นายนภัทร พันภัย
นายปิยซนน์ นาคสวัสดิ้
นายอินทรชิต อินทะรังษี
นายพัฒนพล ซเดชวัฒนา
นายชัยพร เรือนรส
นายรัชซานนท์ ขจิตดำเกีง
นายวีระชัย คิ้ววิจิตร
นายขวนัซย์ ธรรมเจริญ
นายภาณุพงษ์ สอดห่วง
นายริมรอน มะแซ
นางสาวเกวลี เลขะจิตร
นายไพฑุรย์ จรุงเกียรติ
นายสิรวิซญ์ ยะกะจาย
นายนลธวัช อภิวงศ์
นายสุทธิพร วงศ์กาไชย
นายวันชัย เวรุนัต
นายสาริษฐ์ อรุณ
นางสาวซุต ิก าญจน์ เสนา'นนท์

นายนักคิด วชิรสาโรจน์
นายสุคริสต์ พรจินดา
นายชัขรินทร์ ชนินทร์เศรษฐ์
นายวงศ์พัทธ์ เอื้อปภาพงศ์
--------------------------

ร-

เอกสารแนบ ๑๐๑

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๗ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) สังกัด ฝ่ายการช่างกล
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๗๐๐๐๖๑
๐๗๐๐๐๖๒
๐๗๐๐๐๖๓
๐๗๐๐๐๖๔
๐๗๐๐๐๖๔
๐๗๐๐๐๖๖
๐๗๐๐๐๖๗
๐๗๐๐๐๖๘
๐๗๐๐๐๖๙
๐๗๐๐๐๗๐
๐๗๐๐๐๗๑
๐๗๐๐๐๗๒
๐๗๐๐๐๗๓
๐๗๐๐๐๗๔
๐๗๐๐๐๗๔
๐๗๐๐๐๗๖
๐๗๐๐๐๗๗
๐๗๐๐๐๗๘
๐๗๐๐๐๗๙
๐๗๐๐๐๘๐
๐๗๐๐๐๘๑
๐๗๐๐๐๘๒
๐๗๐๐๐๘๓
๐๗๐๐๐๘๔
๐๗๐๐๐๘๔
๐๗๐๐๐๘๖
๐๗๐๐๐๘๗
๐๗๐๐๐๘๘
๐๗๐๐๐๘๙
๐๗๐๐๐๙๐

ขื่อ - นามสกุล
นายโชติวรุตม์ แก้วกาญจนานิรัตน์
นายกานต์ กอมณี
นายกษิดี้เดช บุญสวัสดี้
นายวรเซษฐ์ ประยงศ์
นายสุเมธ บัวชาว
นายภาณุวัฒน์ เหลืองช่างทอง
นายจิรวัฒน์ ทิมพิทักษ์
นายนรีนทร ปักศรีสิงห์
นางสาวฐานิต วรกิจเจริญสุข
นางสาวศิรประภา หลวงชัย
นายเก'รีบงศักดิ๙ ขำสุข
นายเสฎฐวุฒิ เหลืองไตรรัตน์
นายพงศ์พิทยา มุลมณี
นางสาวณัฐพร พงษ์วิจิตร
นายภรีภัทร ร่างเล็ก
นายฉัตรณรงค์ กุตระแสง
นายพัชรพล พรมนาม
นายนายวัชรพงษ์ แพรกทอง
นายศุภโชค โชคศิรีวรางศ์
นายธนรัตน์ ญาณวีรศักดี้
นายญาณกร ชินเจริญธรรม
นายอภิรัตน์ โอสถ
นายวรนัต วโรจนานุลักษณ์
นายณัฐวุฒิ หยกหิรัณย์
นายปณต พิละกันทา
นายซวกร กุม ภวิจ ิต ร

นายธนวิซญ์ คซเซนทร์
นายซานน สุวรรณรัตน์
นายวณิชภัค จงกุล
นายจิรนันท์ ศรีซ

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๗๐๐๐๙๑
๐๗๐๐๐๙๒
๐๗๐๐๐๙๓
๐๗๐๐๐๙๔
๐๗๐๐๐๙๔
๐๗๐๐๐๙๖
๐๗๐๐๐๙๗
๐๗๐๐๐๙๘
๐๗๐๐๐๙๙
๐๗๐๐๑๐๐
๐๗๐๐๑๐๑
๐๗๐๐๑๐๒
๐๗๐๐๑๐๓
๐๗๐๐๑๐๔
๐๗๐๐๑๐๔
๐๗๐๐๑๐๖
๐๗๐๐๑๐๗
๐๗๐๐๑๐๘
๐๗๐๐๑๐๙
๐๗๐๐๑๑๐
๐๗๐๐๑๑๑
๐๗๐๐๑๑๒
๐๗๐๐๑๑๓
๐๗๐๐๑๑๔
๐๗๐๐๑๑๔
๐๗๐๐๑๑๖
๐๗๐๐๑๑๗
๐๗๐๐๑๑๘
๐๗๐๐๑๑๙
๐๗๐๐๑๒๐

ซื่อ - นามสกุล
นายปรเมธี ศรีจันทร์
ว่าที่ ร.ต.ปฏิบัติ จำปาแพทย์
นายสรวีย์ พรหมเสน
นายธงไท วิลานันท์
นายคุภกฤต บุญสุข
สิบตรีนันทพัฒน์ เนียมเกต
นายธนวัฒน์ แสงสอาด
นายกสิพัฒน์ ปีนแจ้งอรุณ
นายพีระทิตย์ ปรียานนท์
นางสาวปิยาภัทร โพซสาลี
นายบริบุรณ์ เฉลิมวัฒนานนท์
นายวสุธา พงศ์เมืองทอง
นางสาวไพลิน เถาวัลย์ดี
นายศตคุณ พันธุคำวัง
นายพรเทพ มงคลอัตตะสาร
นายกิตติศักดี้ ศรีวิพันธ์
นายสงวน หงษ์ทอง
นายภาณุวัฒน์ กอดแก้ว
นายณัฐวุฒิ คงซ
นายวัชรพงษ์ จันทร์เกษร
นายภบดินทร์ มุขแจ้ง
นายเซษฐทรัพย์ ทองคำใส
นายบันทศักดิ, สุขฤกษ์ดี
นายวุฒินันท์ พลเสน
นายภผา ธนะปาละ
นายนฤพนต์ ใจสมติ๊บ

นายอัศวิน ขุนอินทร์
นายศิวพัชร จันทร์ตรี
นายฐาปนพงศ์ เหล่าแก้วก่อง
นายปุณณวิซ สุโฃวัฒนกิจ

เอกสารแนบ ๑๐๒

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๗ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) สังกัด ฝ่ายการช่างกล
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๗๐๐๑๒๑
๐๗๐๐๑๒๒
๐๗๐๐๑๒๓
๐๗๐๐๑๒๔
๐๗๐๐๑๒๕
๐๗๐๐๑๒๖
๐๗๐๐๑๒๗
๐๗๐๐๑๒๘
๐๗๐๐๑๒๙
๐๗๐๐๑๓๐
๐๗๐๐๑๓๑
๐๗๐๐๑๓๒
๐๗๐๐๑๓๓
๐๗๐๐๑๓๔
๐๗๐๐๑๓๕
๐๗๐๐๑๓๖
๐๗๐๐๑๓๗
๐๗๐๐๑๓๘
๐๗๐๐๑๓๙
๐๗๐๐๑๔๐
๐๗๐๐๑๔๑
๐๗๐๐๑๔๒
๐๗๐๐๑๔๓
๐๗๐๐๑๔๔
๐๗๐๐๑๔๕
๐๗๐๐๑๔๖
๐๗๐๐๑๔๗
๐๗๐๐๑๔๘
๐๗๐๐๑๔๙
๐๗๐๐๑๕๐

ขื่อ - นามสกุล
ว่าที่ร้อยตรีณิฐิวุฒิ อินทสุรัซ
นายเสฎฐวุฒิ บุตรแก้วแตง
นายเอกชัย พรมทอง
นายกฤติกร มณีรัตน์
นายศักรินทร์ เจริญสุข
นายสุพิพัฒน์ หมอกมาเมิน
นายนล ซจิตร
นายศุภณัฐ เรือนทิพย์
นายกฤตภาส นวลมี
นายชาญชิต ตาวิยะ
นายพัทธพล สุขขวัญ
นายดุจเทพ นัยนภาเลิศ
นายณ์ฐพล มณีฉาย
นายกรกซ การเจน
นายอัตพงษ์ ชิ้นเพชร
นายกาณฑ์ธนัตถ์ บุญเกิดสุขเจริญ
นายอานุ ประทับกอง
นายศิลา ตานี
นายอิสระพงษ์ บุรพารัตน์
นายพุฒิพงศ์ ซยันโต
นายสมพร ลอแท
นายธนากร สุฃวิพัฒน์
นายกฤษฎา ภมิคอนสาร
นายบัญญวัต ทองบุญซ
นางสาวมนันญา ชุนชำนาญ
นายคณ์สกานต์ จันทระ
นายสราวุฒิ เลาะหะนะ
นายสุทธนา นาคโหมด
นายกฤซภัทร ไฝสีทอง
นายวรเศรษฐ์ วรกุลชัยวัฒน์

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๗๐๐๑๕๑
๐๗๐๐๑๕๒
๐๗๐๐๑๕๓
๐๗๐๐๑๕๔
๐๗๐๐๑๕๕
๐๗๐๐๑๕๖
๐๗๐๐๑๕๗
๐๗๐๐๑๕๘
๐๗๐๐๑๕๙
๐๗๐๐๑๖๐
๐๗๐๐๑๖๑
๐๗๐๐๑๖๒
๐๗๐๐๑๖๓
๐๗๐๐๑๖๔
๐๗๐๐๑๖๕
๐๗๐๐๑๖๖
๐๗๐๐๑๖๗
๐๗๐๐๑๖๘
๐๗๐๐๑๖๙
๐๗๐๐๑๗๐
๐๗๐๐๑๗๑
๐๗๐๐๑๗๒
๐๗๐๐๑๗๓
๐๗๐๐๑๗๔
๐๗๐๐๑๗๕
๐๗๐๐๑๗๖
๐๗๐๐๑๗๗
๐๗๐๐๑๗๘
๐๗๐๐๑๗๙
๐๗๐๐๑๘๐

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวจิรัซญา คำปิตะ
นายวัฒนพงษ์ แสงโชติ
นายชิติภัท ม้าละออเพชร
นายเซาวลักษณ์ ภูมิมิตร
นายธีรภัทร ปรัชญานนท์
นายวทัญญ คำคุณ
นายพัชรพล มาสิก
นายทักษิณ วรรณทวี
นายมอัมหมัดพิรอัน ทศพรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เจียมจิตร์กุล
นายปรีชา สิงห์คำ
นายประครอง แก้วอุทัย
นายวรเมธ โผนประสิทธี้
นายป็ยพงษ์ เหมาเพชร
นายสดายุ ศรีสุเลิศ
นายนพวิทย์ ขวัญเมือง
นายอภิลิทธิ้ เติมคุนานนท์
นายสกล โกมลโรจน์
นายคุภซัย วงษ์ญาติ
นายราชทรัพย์ พงศ์พันธ์พาณิชย์
นายสุรวุฒิ วิริโยฬาร
นายธนาพงศ์ ขอพึ่ง
นางสาวบุณศิริ ฟ้กหลํ่า
นางสาวพัซรีพร เอี่ยมสุวรรณ์
นายเฃมณัฏฐ์ เอี่ยมแย้ม
นายวัชรพงษ์ เจ๊ะหล๊ะ
นายฤทธิเกียรติ ชรูป
นายเจนภพ ฉํ่าดี
นายต่อตระกุล ไชยอิน
นางสาวแพรรินทร์ มุณีรัตน์

เอกสารแนบ ๑๐๓

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที' ๗ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) สังกัด ฝ่ายการช่างกล
เลข
ประจำตัว
สอบ
O60Jc>O(s)£s(9)
๐๗๐๐๑๘๒
๐๗๐๐๑๘๓
๐๗๐๐๑๘๔
๐๗๐๐๑๘๔
๐๗๐๐๑๘๖
๐๗๐๐๑๘๗
๐๗๐๐๑๘๘
๐๗๐๐๑๘๙
๐๗๐๐๑๙๐
๐๗๐๐๑๙๑
๐๗๐๐๑๙๒
๐๗๐๐๑๙๓
๐๗๐๐๑๙๔
๐๗๐๐๑๙๔
๐๗๐๐๑๙๖
๐๗๐๐๑๙๗
๐๗๐๐๑๙๘
๐๗๐๐๑๙๙
๐๗๐๐๒๐๐
๐๗๐๐๒๐๑
๐๗๐๐๒๐๒
๐๗๐๐๒๐๓
๐๗๐๐๒๐๔
๐๗๐๐๒๐๔
๐๗๐๐๒๐๖
๐๗๐๐๒๐๗
๐๗๐๐๒๐๘
๐๗๐๐๒๐๙
๐๗๐๐๒๑๐

ซื่อ - นามสกุล
นายธีรวัฒน์ แม้นพวก
นายนครินทร์ ขันคำ
นางสาวศุภลักษณ์ ธรรมสวัสดี้
นายพิทยา สาระเดช
นายพิทวัส เจริญศรี
นายจีระเดช ศรีซะฎา
นายศรัณย์ภัทร เครือนาต
นายอภิลักษณ์ จันทราช
นายคณิน วาจนสุนทร
นางสาววินระญา คล้ายจินดา
นายอิทธิรัตน์ ทิพยวัฒน์
นายภัทรพล บุญประเสริฐ
นายวัชรพงษ์ ภิญโญ
นายจักรพันธุ สุขคำมี
นายอัซฟ้ร เจ๊ะนิ
นายอิคลาส ยาย่ส๊ะ
นายวรท นนทธิ
นายกิตติพงศ์ คะนึง
นายณัฐวุฒิ มะอาจเลิศ
นายรฐนนท์ ปนทะวงศ์
นายธีรรัตน์ ชาวประกอบ
นายรัฐธรรมนุญ เนียมหอม
นายธวัช,ขัย วงศ์กองแก้ว
นางสาวธนัญญา ถิ่นสุข
นายพลิษฐี้ วงษ์ซีวะสกุล
นายทนงศักดี้ วิไลพันธ์
นายพัทซิราวุตตี้ เครือสันติภพ
นายจักรา มหาพรหม
นายอินทิช พงษ์เกษตร์กรรม์
นายเซษฐพงศ์ รอดพ่าย

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๗๐๐๒๑๑
๐๗๐๐๒๑๒
๐๗๐๐๒๑๓
๐๗๐๐๒๑๔
๐๗๐๐๒๑๔
๐๗๐๐๒๑๖
๐๗๐๐๒๑๗
๐๗๐๐๒๑๘
๐๗๐๐๒๑๙
๐๗๐๐๒๒๐
๐๗๐๐๒๒๑
๐๗๐๐๒๒๒
๐๗๐๐๒๒๓
๐๗๐๐๒๒๔
๐๗๐๐๒๒๔
๐๗๐๐๒๒๖
๐๗๐๐๒๒๗
๐๗๐๐๒๒๘
๐๗๐๐๒๒๙
๐๗๐๐๒๓๐
๐๗๐๐๒๓๑
๐๗๐๐๒๓๒
๐๗๐๐๒๓๓
๐๗๐๐๒๓๔
๐๗๐๐๒๓๔
๐๗๐๐๒๓๖
๐๗๐๐๒๓๗
๐๗๐๐๒๓๘
๐๗๐๐๒๓๙
๐๗๐๐๒๔๐

ซื่อ - นามสกุล
นายณัฐพล มาลาพันธุ
นายอลงกรณ์ เกิดเหมาะ
นายอภิขัย อ้ายหม่าน
ว่าที่ ร.ต.นพพร ประทายนอก
นายเพียวพันธ์ ธีรทรานนท์
นายธนวิซญ์ แทนพลกรัง
ว่าที่ร้อยตรีศักดี้ดาวุฒิ รอดเพชร
นายอนันตขัย บุหงา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา รุ่งแสง
นายนัฐพงศ์ ภิรมย์สุทธิพงศ์
นายฐากุร มิ่งเมือง
นายธนพล วงศ์ใหญ่
นายกรวิขญ์ จริตรัมย์
นายเจนภพ อาญาเมือง
นายฐิติศักดิ๙ เทียนด้วง
นางสาวรวิซาพร เรืองช่วย
นายอธิพงษ์ เสรีพงศ์
นายธน'ซ กลยนึย์
นายอนุชา สง่าเนตร
นายกิตติพงษ์ ไสลเพชร
นายธีระศักดิ้ ปานชนะ
ส.ต.ท.วิธวิทย์ ย้ายตั้ง
นางสาวสุภาวดี พัฒนภิบุลย์ซัย
นายษุกฤษ มธุรสพงศ์พันธ์
นายพงษ์พัฒน์ มณีรัตน์
นายสฤษฏ์มงคล พูลสงวน
นายโกศล แสงอำไพ
นางสาวศุภมาส ปานเนตรแก้ว
นายอาดิส หะยีหะมะ
นายเตซินท์ อินทสิทธี้

ป

ี^

เอกสารแนบ ๑๐๔

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๗ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) สังกัด ฝ่ายการช่างกล
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๗๐๐๒๔๑
๐๗๐๐๒๔๒
๐๗๐๐๒๔๓
๐๗๐๐๒๔๔
๐๗๐๐๒๔๔
๐๗๐๐๒๔๖
๐๗๐๐๒๔๗
๐๗๐๐๒๔๘
๐๗๐๐๒๔๙
๐๗๐๐๒๔๐
๐๗๐๐๒๔๑
๐๗๐๐๒๔๒
๐๗๐๐๒๔๓
๐๗๐๐๒๔๔
๐๗๐๐๒๔๔
๐๗๐๐๒๔๖
๐๗๐๐๒๔๗
๐๗๐๐๒๔๘
๐๗๐๐๒๔๙
๐๗๐๐๒๖๐
๐๗๐๐๒๖๑
๐๗๐๐๒๖๒
๐๗๐๐๒๖๓
๐๗๐๐๒๖๔
๐๗๐๐๒๖๔
๐๗๐๐๒๖๖
๐๗๐๐๒๖๗
๐๗๐๐๒๖๘
๐๗๐๐๒๖๙
๐๗๐๐๒๗๐

ซื่อ - นามสกุล
นายนภนต์ ศรีคำภา
นางสาวเพ็ญจันทร์ สุขตลอด
นายทิวากร เล้งเอียด
นายนที เพ็จ'ร'ช้าง
นางสาวณัฐซยา โพธ'ทอง
นายพิพัฒน์ บุญสิน
นายสถาพร จันทร์สว่าง
นายกายย์ ทองรักษ์
นายอุกฤษฏ์ ยี่รงค์
นายพงศธร อินทสิทธี้
นายซวภัทร์ ประเสริฐทองสุก
นายวัชราวุฒิ กุณา
นายกฤติน ศรีรุ่งเรือง
นายทัศนพิทักษ์ บุญประเสริฐ
นายอนุวัฒน์ แจโงัว
นายพีรดล ดวงพิมพ์
นายจักรพันธ์ แก้วมณี
นายโฆษิต ทองเหลี่ยม
นายวรภัทร รักวุ่น
นางสาวปีณณภัสร์ กิตติณีศราพัชญ์
นายอนัทภิชัย หลงรักษ์
นายตวงเพชร ชัยยานนท์
นายพงศ์ภัค จงเลิศวณิชกุล
นายวิทวัส วัฒนธัญญกรรม
นายธัชชัยกมล สุวรรณ์พิพัฒน์
นายกานต์ สิทธิกุล
นายวัชรพงษ์ อินขลิบ
นายปิยซา กันตะกนิษฐ์
นายพสธร วงษ์สุวรรณ
นายเจริญพงศ์ ต้นกิ่ง

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๗๐๐๒๗๑
๐๗๐๐๒๗๒
๐๗๐๐๒๗๓
๐๗๐๐๒๗๔
๐๗๐๐๒๗๔
๐๗๐๐๒๗๖
๐๗๐๐๒๗๗
๐๗๐๐๒๗๘
๐๗๐๐๒๗๙
๐๗๐๐๒๘๐
๐๗๐๐๒๘๑
๐๗๐๐๒๘๒
๐๗๐๐๒๘๓
๐๗๐๐๒๘๔
๐๗๐๐๒๘๔
๐๗๐๐๒๘๖
๐๗๐๐๒๘๗
๐๗๐๐๒๘๘
๐๗๐๐๒๘๙
๐๗๐๐๒๙๐
๐๗๐๐๒๙๑
๐๗๐๐๒๙๒
๐๗๐๐๒๙๓
๐๗๐๐๒๙๔
๐๗๐๐๒๙๔
๐๗๐๐๒๙๖

นางสาวธมลวรรณ จันทร์พร้อย
นายณัฐภัทร ยะถาธง
นายทศพล กวีวุฒฑ์
นายปราชญ์ ทีหลวง
นายณัฐพล รัตนะ
นายพชร สุขไพบุลย์
นายสุเมธี ตระการพินิตพงศ์
นายรัฐวัซร์ อัครพัฒนศุภสิน
นายวุฒิชัย แซ่หว่อง
นางสาวสุนิสา โต๊ะขวัญ
นายพงษ์พิทักษ์ ฤทัยรัตน์
นายอภิสิทธี้ เพียดสิงห์
นายสถาพร วุฒิพันธุ
นายปิยวัฌน์ เชิดเพชรรัตน์
นายสาริน มะนะโส
นายพงศธร วินัยปกรณ์
นายชยากร เหมทานนท์
นางสาวธนพร เทพสมุทร
นายธนัทภัทร ผุดผ่อง
นางสาวปิญฑิตา พุฒิสรรค์
นางสาวรัตติยากร ตวงมณีต่อวงศ์
นายทิวากร สอหมาน
นายจเด็จ เงินกลม
นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์
นางสาวจุฑามาศ พุดสีเสน
นายจฑาวั
ชร สวรรณภพ
-----2----------- 3---1.,/rr.
---------:----น พ '/ v-

เอกสารแนบ ๑๐๔

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๘ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ
0๘ 0000๑
๐๘๐๐๐๐๒
๐๘๐๐๐๐๓
๐๘๐๐๐๐๔
๐๘๐๐๐๐๔
๐๘๐๐๐๐๖
๐๘๐๐๐๐๗
0๘0000๘
๐๘๐๐๐๐๙
๐๘๐๐๐๑๐
OC9OOOS)(ริ)
๐๘๐๐๐๑๒
๐๘๐๐๐๑๓
0๘ 000๑๙
0๘ 000๑๙
๐๘๐๐๐๑๖
๐๘๐๐๐๑๗
0๘000๑๘
๐๘๐๐๐๑๙
๐๘๐๐๐๒๐
๐๘๐๐๐๒๑
๐๘๐๐๐๒๒
๐๘๐๐๐๒๓
๐๘๐๐๐๒๔
๐๘๐๐๐๒๔
๐๘000๒๖
๐๘๐๐๐๒๗
๐๘๐๐๐๒๘
๐๘๐๐๐๒๙
๐๘๐๐๐๓๐

ซื่อ - นามสกุล
นายกสิณะ อุบลเจริญ
นางสาวธนพร แก้วใจรักษ์
นายธนชาติ ศรีเพ็ง
นายศุภณัฐ พรมอ่อน
นายสวิตต์ จันทบูรณ์
นายณัฐฏพล ปานนิ่ม
นายปฏิพล อาสนะ
นายพงศวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา
นายโรจน์ อ่อนจันทร์
นายเศวตโชติ ลือชัย
นายโภคิน คิริมงคลชัยกุล
นายอาเนซ ถนอมพงษ์
นายณัฐวัฒน์ แสงเมือง
นายเดชดิศักดี้ ปลอดกระโทก
นายศุภสิทธี้ คำวิชา
นางสาวบุษปรัศว์ ราชประดิษฐ
นายต่อพงศ์ สมบัติยานุชิต
นายเรวุฒิ ซุนสั้น
นายเลิศลักษณ์ พรหมมีชัย
นางสาวกนกพร มณีรัตน์
นายพร้อม คงกระโทก
นายอธิวัฒน์ ดิษฐเนตร
นายวรกริช แสงสว่าง
นางสาวสุภาภรณ์ กุลพลเมือง
นายพิซาน เหลืองบ'ริสุทธี้
นางสาวสุนันทา การะเกตุ
นายทศพร สืบคุณะ
นายศุภกร รอดการทุกข์
นายคิวกร ซังซาสิทธิ้
นายชนะศักดี้ โกมล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๘๐๐๐๓๑
๐๘๐๐๐๓๒
๐๘๐๐๐๓๓
๐๘๐๐๐๓๔
๐๘๐๐๐๓๔
๐๘๐๐๐๓๖
๐๘๐๐๐๓๗
๐๘๐๐๐๓๘
๐๘๐๐๐๓๙
๐๘๐๐๐๔๐
0๘ 000๙๑
๐๘๐๐๐๔๒
๐๘๐๐๐๔๓
๐๘๐๐๐๔๔
๐๘๐๐๐๔๔
๐๘๐๐๐๔๖
๐๘๐๐๐๔๗
0๘000๙๘
๐๘๐๐๐๔๙
๐๘๐๐๐๔๐
OCsOOO^S)
๐๘๐๐๐๔๒
๐๘๐๐๐๔๓
๐๘๐๐๐๔๔
๐๘๐๐๐๔๔
๐๗๐๐๐๔๖
๐๘๐๐๐๔๗
0๘000๙๘
๐๘๐๐๐๔๙
๐๘๐๐๐๖๐

นายณัฐพงษ์ ฉํ่าใย
นายสุทธิพร เจตกสิกรณ์
นายคิวกร ปักษาสุฃ
นายธรรมซัด เมฆสคราญ
นายณัฏฐาพงศ์ อินทุลักษณ์
นายปิยะพงษ์ เกตุมณี
นางสาวสิริภากร อ,องสิทธิเวช
นายคามีน ดวงแข
นายปฏิภาณ พิทักษ์พงศ์
นางสาวอังคณา โอดรัมย์
นายกฤษดา เผ่าเพ็ง
นายนายนิทัศน์ ศรีผ่องงาม
นายธีรภัทร์ การกลจักร
นายณพล ฟองอนันตรัตน์
นายกิติศักดี้ ตะเภาน้อย
นายกิตติชาติ หนูด้วง
นายคิษฏ์ อินจีน
นายอัษฎาวุษ ตันพงษ์
นางสาววรัญญา แอนดาริส
นายธราวิซญ์ ช่วงชิด
นายวันใหม่ ฤกษ์ตรี
นายไตรภพ ศรีเมืองคุณ
นายธนรักษ์ อุ่นจังหาร
นายวรธันย์ ม้วนสุธา
นายภาวิต พูนทา
นายอภิสิทธึ๋ ฟูจุมปู
นางสาวญาดาภา โสมสง
นายทัตพงศ์ ศรีกิตติพศกุล
นายคมคิด อ่วมมณี
นายนนทวิทย์ ซมภนาวั
ฒน์
______________
- -----------------^=

เอกสารแนบ ๑๐๖

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๘ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๘๐๐๐ oD๑
๐๘๐๐๐๖๒
๐๘๐๐๐๖๓
๐๘๐๐๐๖๔
๐๘๐๐๐๖๔
๐๘๐๐๐ oDaD
๐๘๐๐๐๖๗
๐๘๐๐๐ a)๘
๐๘๐๐๐ aD๘
๐๘๐๐๐๗๐
๐๘๐๐๐๗๑
๐๘๐๐๐๗๒
๐๘๐๐๐๗๓
๐๘๐๐๐๗๔
๐๘๐๐๐๗๔
๐๘๐๐๐๗๖
๐๘๐๐๐๗๗
๐๘๐๐๐๗๘
๐๘๐๐๐๗๙
0๘000๘0
0๘000๘๑
๐๘๐๐๐๘๒
๐๘๐๐๐๘๓
0๘000๘ (รี!
0๘000๘(1^
0๘000๘๖
๐๘๐๐๐๘๗
0๘000๘๘
๐๘๐๐๐๘๙
๐๘๐๐๐๙๐

ซื่อ - นามสกุล
นายอภิชาติ อุดมวงษ์
นายคิวกร แสงทอง
นายวัซรพงศ์ ค้าไธสง
นายฉัตรธีระ ขาวผิว
นายชินกฤต พรหมธีรักษ์
นายทศพล ภัควนิตย์
นายสรวิศ ผ่องหทัยกุล
นายสถาพร คืนดี
นายปฏิภาณ เปล่งแสง
นายภาสวิซญ์ บุญญาวินิจ
นางสาวพรอุษา พวงเปีย
นายธัชภูมิ บุญวิเศษ
นายนำขัย จ้อยสูงเนิน
นางสาวศัทรียา บุญมา
นางสาววรรณภา ขันโท
นายฤทธิเดช พวงธรรม
นายกรเทพ สุวรรณหกาญจน์
นายธาดาพงษ์ เตซะผล
นายภาณุพงษ์ นิยมคิลป้
นายธนะศักดี้ พวงระย้า
นายจุลภัทร์ จุลานนท์
นางสาวมธุรดา ทับทิมเชียว
นายคุภวิซญ์ ตันฑ์ศิริ
นางพีสตราภรณ์'ชนก พันธรักเดซา
นายวรภัทร บัวเผื่อน
นางสาวเมธาพร บำรุงวงษ์
นายพีรพงษ์ ขจิตปีติวงศ์
นายวรัญญ นุตรทัศน์
นายณัฐพงษ์ บุญเกิด
นางสาวสุภาณีย์ พิริยะสุรวงศ์

เลข
ประจำตัว
สอบ

0๘ 0 0 0 ๘ ๑
๐๘๐๐๐๙๒
๐๘ ๐๐๐๙๓
๐๘ ๐๐๐๙๔
๐๘ ๐๐๐๙๔
๐๘ ๐๐๐๙๖
๐๘ ๐๐๐๙๗

0๘ 000๘ ๘

๐ ๘ ๐ ๐๐ ๙ ๙
๐๘ ๐ ๐๑ ๐ ๐
OdOOS)OG)
๐๘๐๐๑๐๒
๐๘๐๐๑๐๓
o ๘ 0 0 (ริ)o (รนิ่

0๘ 0 0 ๑ 0(&โ!
0๘ 0 0 ๑ OaD
๐๘๐๐๑๐๗

0๘ 0 0 ๑ 0 ๘
0๘ 0 0 ๑ 0 ๘
0

๘ 0 0 ๑ (ริ)o

0

๘ 0 0 (ริ)(ริ)๑

๐๘๐๐๑๑๒

0๘ 0 0 (ริ)(ริ)6ท
0๘ 0 0 (ริ)(ริ)(ร1
0๘ 0 0 (ริ)(ริ)(1^
o ๘o o (ริ)(ริ)oD
๐๘๐๐๑๑๗
๐๘ ๐๐๑๑๘
๐ ๘ ๐ ๐๑ ๑ Gi
๐๘๐๐๑๒ ๐

ซื่อ - นามสกุล
นายจีระยุ โพธี้กระจ่าง
นายอุตมพงศ์ วงศ์พรหมท้าว
นายธันว์ จีนเสวก
นายซานนท์ รัตนมีโชคขัย
นายพีระพงษ์ รุ่งเรือง
นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
นายณัฐซนน แสงแก้ว
นางสาวปิยาพัซร เรืองนาค
นายคิวกร เอี่ยมสุนทรกุล
นายวคิน สมานกสิกรรม
นายพงศธร คีรีธาร
นางสาวคุทธินี โภคาวัฒนา
นายอดิศร ซุมพรัต
นางสาววิภาวี เรียวไพศาลศักดา
นายภานุทัต ซุติภัทรกมล
นายภีม อรุณรัตนดิลก
นายนนทวัฒน์ ฉํ่าไกร
นายจิรายุส อยู่นิ่ม
นางสาวจิตต์โสภิณ วงษ์ทองดี
นายอรรถวุฒิ บุญเพียร
นายนัฐพงษ์ อินทวารี
นายปรัชญา มหะมัด
นางสาวมุนัซ1ซา ขันธมะ
นายวีระพล ชูแก้ว
นายวงศกร สกุลนัธที
นายพีรวิทย์ ปีมปาอุด
นายพงศ์สกุล แจ่มหอม
นายขัยมงคล ดีษฐปาน
นายศรัณย์ธร เดซอุดม
นายธนชิต วัฒน์พานิซ

เอกสารแนบ ๑๐๗

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๘ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๘ ๐๐๑๒ ๑
๐๘ ๐๐๑๒ ๒
๐๘ ๐๐๑๒ ๓
๐๘ ๐๐๑๒ ๔
0 ๘ 0 0 ๑ ๖ (2 ^
๐๘ ๐๐๑๒ ๖
๐๘๐๐๑๒ ๗
0๘ 00๑๖ ๘
๐๘๐๐๑๒ ๙
๐๘ ๐๐๑๓ ๐
0 ๘ 0 0 ๑ ตา๑
๐๘ ๐๐๑๓ ๒
๐๘ ๐๐๑๓ ๓
๐๘๐๐๑๓๔
๐๘ ๐๐๑๓๕
o ๘ o o ๑ ตไ๖
๐๘ ๐๐๑๓ ๗
0 ๘ 0 0 ๑ ตา๘
๐๘ ๐๐๑๓ ๙
0 ๘ 0 0 ๑ (2 ^ 0
0 ๘ 0 0 ๑ (2 ^ ๑
๐๘ ๐๐๑๔ ๒
๐๘ ๐๐๑๔ ๓
0๘ 00๑

(ริ1 (ร1

0 ๘ 0 0 ๑ (ริ^(ร^
0๘ 00๑๔ ๖
๐๘ ๐๐๑๔ ๗
0 ๘ 0 0 ๑ (ริแ๘
0 ๘ 0 0 ๑ (2
0 ๘ 0 0 ๑ ( 2^0

ซื่อ - นามสกุล
นายวุฒิชัย พิเศษฤทธี้
นางสาวกานต์ธิดา จันทร์แก้ว
นายสถิตคุณ พุ่มพวง
นางสาวเกวลิน เทพสุภรณ์กุล
นางสาววรัญญา เจริญยิ่ง
นายณัฐวัส อาราเม
นายเฉลิมพล ศรีบุตร
นางสาวรมณียา สุขสมัย
นายมารุต สังข์น้อย
นายยอดตะวัน รักษารมย์
นายวัซรพัฒน์ ปานแก้ว
นายภูมิภัทร กลิ่นหอม
นายธนาธิป มาลากาญจน์
นายชัยณรงค์ เบญจพรทวี
นายธนพงษ์ กองศรี
นายณัฐภูมิ บรรดาจันทร์
นายปฏิญญา นาคะเวช
นายชีวินทร์ สุมกระจิว
นายมูฮัมหมัด เจ๊ะโก๊ะ
นายวิภพ ธีระฐากูร
นายทรงพล ดำนิล
นายอรรถพล นามละคร
นายอดิศักดี้ บุตรอุดม
นายภามิน กระแสร์ชล
นายรพินทร์ ชัยนนท์
นายไกรฤกษ์ บุญญรัตน์
นายตะวันฉาน อารีไทย
นายภาณุเดช หีบเงิน
นายอติ แสวงมงคล
นายเฉลิมรัฐ คำแหง

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

นายอรรถพล ลังประเสริฐ
0 ๘ 0 0 3 ) ๕ ๒ นายนวพัฒน์ พรหมเลข
0 ๘ 0 0 3 ) ๕ ต) นายศักดี้สิทธี้ เก็บผิวงาม
0 ๘ 0 0 ๑ & (ริ^ นายณภัทร ยะมาภัย
0 ๘ 0 0 ๑ (£^ นายณัฐวัฒน์ นาคทอง
O ๘ 0 0 (5)(2^๖ นายซนุดม สุวิจิตร
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๕ ๗ นายโกวิทย์ กอบแก้วสกุล
0 ๘ 0 0 ๑ (si ๘ นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๕ ๙ นางสาวจรรยพร งามไพบูลย์
0 ๘ 0 0 ๑ ๖ 0 นายศุภกร มีลาภ
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๖ ๑ นายธีรวัต กันนุลา
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๖ ๒ นายภราดร ถนอมศักดิ,
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๖ ๓ นางสาวสุกัญญา คำฉายทอง
0๘ 00 ๑๖
นายอาภากร ดวงแก้ว
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๖ (ร^ นางสาวอรประภา แจ้งเนตร
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๖ ๖ นางสาวธมภร สุจริตพานิซ
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๖ ๗ นายจักรกฤษณ์ เลรามัญ
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๖ ๘ นายรัตพันธ์ สุขโพธึ๋เพ็ชร
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๖ 6^ นางสาวจิณห์คนิภา จวนเจริญ
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๗ ๐ นายนนทกร ชำนิสังข์
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๗ ๑ นายฐากูร เอี่ยมละออ
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๗ ๒ นายกนิษฐ์ โปรยบำรุง
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๗ ๓ นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อห้า
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๗ ๔ นายอภิธรรม ธรรมสัจการ
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๗ ๕ นางสาวคิรินภา ทองแผ่
0 ๘ 0 0 ๑ ฝ ๖ นายศรวัสย์ วงษ์เสถียร
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๗ ๗ นางสาววัชราภรณ์ สอนศาสตร์
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๗ ๘ นางสาวจุฑารัตน์ วิรัซกุล
๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๗ ๙ นายธวัช,ชัย วันทาพรม
0 ๘ 0 0 ๑ ๘ 0 นายประกาศิต สังวริ
------------------------------------------- -—£=ะ
o ๘ o o (5)(ร^๑

เอกสารแนบ ๑๐๘

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๘ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ
0๘00๑๘ ๑
o ๘o o (5)๘
0๘00๑๘๓
O690 0 ๑ ๘(ริ^
o ๘o o (5)๘(เ^
o ๘0 0 ๑ ๘aD
๐๘๐๐๑๘๗
0๘00๑๘๘
0๘00 ๑๘๙
๐๘๐๐๑๙๐
0๘00๑๙๑
๐๘๐๐๑๙๒
๐๘๐๐๑๙๓
๐๘๐๐๑๙๔
๐๘๐๐๑๙(เ^
๐๘๐๐๑๙๖
๐๘๐๐๑๙๗
๐๘๐๐๑๙๘
๐๘๐๐๑๙๙
๐๘๐๐๒๐๐
๐๘๐๐๒๐๑
๐๘๐๐๒๐๒
๐๘๐๐๒๐๓
๐๘๐๐๒๐๔
๐๘๐๐๒๐๔
0๘๐0๒0๖
๐๘๐๐๒๐๗
๐๘๐๐๒๐๘
๐๘๐๐๒๐๙
๐๘๐๐๒๑๐

ซื่อ - นามสกุล
นายพรหมประสิทธี้ กมลาพร
นายภูมินทร์ สุขโข
นายสุจินดา ลมดี
นายกนกพงษ์ ละมัย
นายสินธุวา บรรจง
นางสาวณัฎฐา พงษ์แขก
นายสารัช คงคารักษ์
นายพัฒนา ครัวสูงเนิน
นายปรัซญ์ เจตน์พิสุทธี้
นายเอกภพ เจริญสลุง
นายบัณฑิต วรกีจเจริญสุข
นายชิษณุพงศ์ ทองหนู
นายราเชน พานิซการ
นายปฏิทัศน์ ตุ้มสถิตย์
นายปฏิทาน โตมร
นางสาวคิรดา สนุกแสน
นายโอจักรพรรดิ้ สุขขัยสิทธี้
นายกุลชาติ พิบูลย์สวัสดี้
นายจิราวุธ วโรภาสกร
นายวัซรพล ศรีสุวรรณ
นายก้องภพ พรัดภู่
นายจุมพลภัทร์ งามนา
นายพงศา สุขพล
นายเจนภพ ทองศรี
นายธรรมธร ยุระศรี
นายธีร ศัก ดี้ อุด มพงศ์พ ิพ ัฒ น์

นายพัฒนาพงศ์ งอสอน
นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีภูมิ
นางสาววรัญญา ชานนท์
นายฟ้กรูตีน มาดเด่น

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๘๐๐๒๑๑
๐๘๐๐๒๑๒
๐๘๐๐๒๑๓
๐๘๐๐๒๑๔
๐๘๐๐๒๑๔
๐๘๐๐๒๑๖
๐๘๐๐๒๑๗
๐๘๐๐๒๑๘
๐๘๐๐๒๑๙
๐๘๐๐๒๒๐
๐๘๐๐๒๒๑
๐๘๐๐๒๒๒
๐๘๐๐๒๒๓
๐๘๐๐๒๒๔
๐๘๐๐๒๒๔
๐๘๐๐๒๒๖
๐๘๐๐๒๒๗
๐๘๐๐๒๒๘
๐๘๐๐๒๒๙
๐๘๐๐๒๓๐
๐๘๐๐๒๓๑
๐๘๐๐๒๓๒
๐๘๐๐๒๓๓
๐๘๐๐๒๓๔
๐๘๐๐๒๓๔
๐๘00๒๓๖
๐๘๐๐๒๓๗
๐๘๐๐๒๓๘
๐๘๐๐๒๓๙
๐๘๐๐๒๔๐

ซื่อ - นามสกุล
นายนิติภูมิ ขุนฤทธี้
นายขัยพร แก้วโต
นายภูริซพัฒน์ สนวัฒนะ
นายปวเรศ เรืองสมบูรณ์
นางสาวณัฐริกา ทับเหมือน
นางสาวธนัญญา สินมั่น
นายณัฐนนท์ รอดขำ
นายพงศภัค เทพไชย
นางสาวอรพันธ์ แหวนเครือ
นายนราธิป สังวาลไชย
นายธนวัฒน์ สุวรรณศักดึ๋
นางสาวพรปวีณ์ เวทยาวงศ์
นางสาวธ'นซพร ใหม่หลวงกาศ
นางสาวหทัยกาญจน์ หนันดูลย์
นายนพพล ค้าธัญญะ
นายรัฐพงศ์ หงษ์สิงห์
นายก่อเกียรติ เจริญศิลา!)
นายเมธพนธ์ สุขขวัญ
นายเจตพล บัวสด
นางสาวสุทธิดา นวสุขสำราญ
นาย๊ณัฐกานต์ สีแดงเหลือง
นายพิสันต์ โตขำ
นายธรรมรัตน คำเปลว
นายคิวกร ได้พึ่ง
นางสาวเมคิญา แสนใจวุฒิ
นางสาวนัน ทนา บอกขุน ทด

นายธีรสิทธี้ ภิรมย์กิจ
นายธนภัทร โซติวรรณกุล
นายกฤษณะ สงขุม
นายทศพร กลํ่ารัตน์
๖ -* * /

เอกสารแนบ ๑๐๙

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๘ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๘๐๐๒๔๑
๐๘๐๐๒๔๒
๐๘๐๐๒๔๓
๐๘๐๐๒๔๔
๐๘๐๐๒๔๔
๐๘๐๐๒๔๖
๐๘๐๐๒๔๗
๐๘๐๐๒๔๘
๐๘๐๐๒๔๙
๐๘๐๐๒๔๐
๐๘๐๐๒๔๑
๐๘๐๐๒๔๒
๐๘๐๐๒๔๓
๐๘๐๐๒๔๔
๐๘๐๐๒๔๔
๐๘๐๐๒๔๖
๐๘๐๐๒๔๗
๐๘๐๐๒๔๘
๐๘๐๐๒๔๙
๐๘๐๐๒๖๐
๐๘๐๐๒๖๑
๐๘๐๐๒๖๒
๐๘๐๐๒๖๓
๐๘๐๐๒๖๔
๐๘๐๐๒๖๔
๐๘๐๐๒๖๖
๐๘๐๐๒๖๗
๐๘๐๐๒๖๘
๐๘๐๐๒๖๙
๐๘๐๐๒๗๐

ซื่อ - นามสกุล
นายหฤษิต ชาตาธิคุณ
นายอุดม เปลี่ยนสกุล
นายชลณรงค์ หอมจันทร์
นายเอกวิน ขำรอด
นายภาสวัฒน์ วัฒนภาคิริ
นายปรเมศวร์ ธนทรัพย์เกษม
นายกันตภณ แก้วคงคา
นายธนิต อิ้ดแสง
นายสุรพันธ์ ขาววิเศษ
นางสาวตัสนีม สะมัน
นายอริธัช วีริยานันท์
นายพูนสิริ มีลาภ
นางสาววิภาวี มนะวิชิต
นายพงศธรณี แสงสว่าง
นายอดิศร ไม้สูงเนิน
นายธนวัฒน์ ตุงคะศิริ
นายดนัย หล้าพิมพ์สิงห์
นายจักรพงษ์ สังข์แก้ว
นางสาวจุฑาภรณี พรัตภู่
นายศรัณยู พิงสูงเนิน
นายฤทธิสิทธี้ จงเย็นกลาง
นายณัฐนัน์ท์ พรหมวรรณ
นายปรัซญ์ ภูศิริวัฒน์กุล
นางสาววรัญญา มากชนอน
นางสาวอรสา ละผิว
นายศาสตรา บุญมณี
นายนิติพงศ์ สิมาพันธ์
นายสุพัซระ โตศิลปกิจ
นายนิฐิกรณี ศรีสุภาพ
นายวิทวัส พะเนาไธสง

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๘๐๐๒๗๑
๐๘๐๐๒๗๒
๐๘๐๐๒๗๓
๐๘๐๐๒๗๔
๐๘๐๐๒๗๔
๐๘๐๐๒๗๖
๐๘๐๐๒๗๗
๐๘๐๐๒๗๘
๐๘๐๐๒๗๙
๐๘๐๐๒๘๐
o o o k) Gs
๐๘๐๐๒๘๒
๐๘๐๐๒๘๓
๐๘๐๐๒๘๔
๐๘๐๐๒๘๔
๐๘๐๐๒๘๖
๐๘๐๐๒๘๗
o Gso o k)CsGs
๐๘๐๐๒๘๙
๐๘๐๐๒๙๐
๐๘๐๐๒๙๑
๐๘๐๐๒๙๒
๐๘๐๐๒๙๓
๐๘๐๐๒๙๔
๐๘๐๐๒๙๔
๐๘๐๐๒๙๖
๐๘๐๐๒๙๗
OG9O01£)6^£9
๐๘๐๐๒๙๙
๐๘๐๐๓๐๐
(ร )

ซื่อ - นามสกุล
นายณัฐภณ อัคพิน
นายกฤตกานต์ เคลือบมณี
นายจักรกฤษณี โสวัณณะ
นายชินพันธ์ เจนรุ่งโรจน์สกุล
นายฉัตรชัย ดาราทิพย์
นายพีระวัฒน์ พุทธิแก้ว
นางสาวอรทัย ปานมี
นายกฤษณพงศ์ พรหมทอง
นายภากร ซลารัตน์
นางสาวฌานิกา สุจริตจันทร์
นายพีรพันธ์ แก้วตา
นางสาวกันตา เพ็ญศักดิ๙สงวน
นาย'ชุติ-วัต สิงขรอาสน์
นายถานิต ทองจีน
นายวันชัย หาริตตะวัน
นายวรานนท์ หอมประเสริฐ
นายณัฐธ-วัช เที่ยวแสวง
นายวีรพันธ์ วชิรธารร่มเย็น
นางสาวกซกร ชาติเชิงเชาว์
นายองอาจ ทองรัตน์
นางสาวประภาพร พาพิมพ์
นายเอกสิทธิ้ ดาราคำ
นางสาวบูรพา สังการ
นายภัทรพงศ์ เชื้อสงฆ์
นายรัฐพงศ์ ฤทธิ้มหา
นางสาวฐิติพร ขาวแก้ว
นายธนากร จันทร์อิ่ม
นางสาวจุฑารัตน์ การีมี
นายบุญนิธิภพ อภิรักษ์
นายปิยวัฒน์ อุดอุ่น

เอกสารแนบ ๑๑๐

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๘ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๘๐๐๓๐๑
๐๘๐๐๓๐๒
๐๘๐๐๓๐๓
๐๘๐๐๓๐๔
๐๘๐๐๓๐๔
๐๘๐๐๓๐๖
๐๘๐๐๓๐๗
๐๘๐๐๓๐๘
๐๘๐๐๓๐๙
๐๘๐๐๓๑๐
OG9OO6TI(ริ)(ริ)
๐๘๐๐๓๑๒
๐๘๐๐๓๑๓
๐๘๐๐๓๑๔
๐๘๐๐๓๑๔
๐๘๐๐๓๑๖
๐๘๐๐๓๑๗
o £90001(ริ)Gs
๐๘๐๐๓๑๙
๐๘๐๐๓๒๐
๐๘๐๐๓๒๑
๐๘๐๐๓๒๒
๐๘๐๐๓๒๓
๐๘๐๐๓๒๔
๐๘๐๐๓๒๔
0 ๘0 0 ๓๒๖
๐๘๐๐๓๒๗
๐๘๐๐๓๒๘
๐๘๐๐๓๒๙
๐๘๐๐๓๓๐

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวชมพูนุท พุทธวงศ์
นายกิตติสันต์ อยู่บรรยงศ์
นายวชิรพันธุ มีศวามดี
นายธิติ อานามวงษ์
นางสาวทัศนีย์ ถิ่นสุข
นางสาวณณัฏคิริ จันดี
นางสาวณัฐริกา กัณฑิศักดี้
นางสาวพานิตา สิริธนเจริญ
นายณน่าน สอนพรหม
นายปฐมพงษ์ ศัญใหญ่
นายอัครภณ โตรัตน์
นายพชร ขอบเขต
นายณภัทร น้อยผาง
นายอธิพงศ์ ทับสุลิ
นายอานันท์ คำภา
นายธนวัฒน่ พุ่มวิจิตร
นายเลิศฤทธิ พรหมมีชัย
นายก้องภพ ไพรวัลย์
นายปุณณวัฒน์ คงศิลา
นายซานน เจริญฉาย
นายอภิชาติ แก้วกำ
นางสาวธัญพร การสูงเนิน
นายชาญวิทย์ ทอดเสียง
นายสหัสา ฝอยทอง
นางสาวสาวิตรี มณี
น าย สุไลมาน ไต้ซิ
นายกันต์พงษ์ พงศ์ภัทรวิเศษ
นางสาวชมพูนุช สุขทวี
นายเศรษฐา ช่างทุ่งใหญ่
นายวิศรุต ทามูล

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๘๐๐๓๓๑
๐๘๐๐๓๓๒
๐๘๐๐๓๓๓
๐๘๐๐๓๓๔
๐๘๐๐๓๓๔
๐๘๐๐๓๓๖
๐๘๐๐๓๓๗
๐๘๐๐๓๓๘
๐๘๐๐๓๓๙
๐๘๐๐๓๔๐
๐๘๐๐๓๔๑
๐๘๐๐๓๔๒
๐๘๐๐๓๔๓
๐๘๐๐๓๔๔
๐๘๐๐๓๔๔
๐๘๐๐๓๔๖
๐๘๐๐๓๔๗
๐๘๐๐๓๔๘
๐๘๐๐๓๔๙
๐๘๐๐๓๔๐
๐๘๐๐๓๔๑
๐๘๐๐๓๔๒
๐๘๐๐๓๔๓
๐๘๐๐๓๔๔
๐๘๐๐๓๔๔
0 ๘0 0 ๓๔๖
๐๘๐๐๓๔๗
๐๘๐๐๓๔๘
๐๘๐๐๓๔๙
๐๘๐๐๓๖๐

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวนภาพร กุลไทย
นายสิบปภาส สุวรรณชล
นายวรพัฒน์ นพคุณ
นายภานุพงศ์ ผลมานะ
นางสาวกาญจนา อรุณไพร
นายศีลวัต บัวเล็ก
นายอลงกรณ์ ภูสิงห์
นายโซติกะ ศักดิ๙ศรี
นายภูเบศ นันต๊ะสาร
นายอรรถนันต์ ชุนราช
นายกิตติภ'ฏ ศรีสมบัติ
นายสุรศักดิ้ สุวรรณสุข
นายนนทวัซร์ บัวรุ่ง
นายณ'ซพล บุญสุข
นายอุกฤษ โพธี้บอน
นายณรงค์ยศ มณีแดง
นางสาวภัทซา ปิยวัชรเมธา
นายดิเรก พรมมา
นางสาวอภิรดี สุระเสนา
นางสาวพิมพ์รภัส หงส์แปลง
นายมงคลชัย สุกมาก
นายภานุวัฒน์ ภายสันใจ
นายวรเมธ ผุสดี
นายพซร สายสลำ
นายกรกฎ มูกชุนทด
นายเกีย รติศ ัก ดิ้ เตระไชย

นางสาวนาถติกาญจน์ บุญยอด
นางสาวฤทัยทิพย์ เกิดเพิ่ม
นายสมเกียรติ เศรษฐีพ่อค้า
นายสันติลักษณ์ ฤกษ์
ประกอบ
----------------------1-----------------------

เอกสารแนบ ๑๑๑

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๘ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ

0๘ ๐0๓ ๖๑

เลข
ขื่อ - นามสกุล

ประจำตัว

ซื่อ - นามสกุล

สอบ
นางสาวกมลวรรณ ประทุม วงศ์

๐๘๐๐๓ ๙๑ นายสุวิจักฃณ์ วิรัตน์

๐๘๐0๓๖๒ นายพีร พัฒ น์ วิร ัต น์เกษ

๐๘๐๐๓๙๒ นายศิวณัฐ บัวผิน

๐๘๐๐๓๖๓ นายพงศ์ส ิร ิ ปรีช าพงศ์ก ิจ

๐๘๐๐๓๙๓ นายเกียรติศักดี้ สายปัญญาใย

๐๘๐๐๓๖๔ นายสุว ิส ิษ ฏ์ บานแย้ม

๐๘๐๐๓๙๔ นายธันยบูรณ์ เกี๋ยงคำ

๐๘๐๐๓๖๔ นายเอกชัย ตะไลย์

๐๘๐๐๓๙๔ นายพิสิฐพล โคตะนิวงษ์

๐๘๐๐๓๖๖ นายซิน กฤต ศรีภ ูธ ร
๐๘๐๐๓๖๗ นายปรัช ญา เจริญ มาศ

๐๘๐๐๓๙๗

oQjOOGn qDG9 นายธีร ภัท ร เพ็ง จัน ทร์

o o O 0ไ

๐๘๐๐๓ ๖๙ นายสวโรจน์ ออกตลาด

O C ^ O O Q l G ^ G 's !

๐๘๐๐๓๗๐ นายอนพัท ย์ ปิย ะซน

๐๘๐๐๔ ๐๐

๐๘๐๐๓๗๑ นายซวัล วิท ย์ คำเหมือ ง

o £900(^0(ริ)

๐๘๐๐๓๗๒ นางสาวจัน ทร์จ ิร า สุว รรณพงษ์

๐๘๐๐๔๐๒

๐๘๐๐๓๗๓ นายกซพัฒ น์ ฮวบสวรรค์

๐๘๐๐๔๐๓

๐๘๐๐๓๗๔ นางสาวหยกทิพ ย์ ว่อ งอิส ริย กุล

๐๘๐๐๔๐๔

๐๘๐๐๓๗๔ นายธนธรณ์ ช่อ เกตุ

๐๘๐๐๔๐๔

๐๘๐๐๓๗๖ นายพสุธ ร รัซ นีภ รณ์

๐๘๐๐๔ ๐๖

๐๘๐๐๓๗๗ นายวุฒ ิช ัย ผุด ผ่อ ง

๐๘๐๐๔๐๗

๐๘๐๐๓๗๘ นายบัณ ฑิต อดุล ยเมตต์

0£ร00(5^0 £9

๐๘๐๐๓๗๙ นายณัฐ ซานนท์ สุกทับ

๐๘๐๐๔ ๐๙

๐๘๐๐๓๘๐ นายอัษ ฎา กาศติ๊บ

o £900(5^(9)0

o Cso o CDCs(5) นายปิย ะนพ โอภาสวัฒ นา

o £ 9 0 0 (ริ^(ริ) (ริ)

๐๘๐๐๓๘๒ นายนราวิซ ญ์ คำดา

๐๘๐๐๔๑๒

๐๘๐๐๓๘๓ นายป้อ งชาติ รัก ษาพล

๐๘๐๐๔๑๓

๐๘๐๐๓๘๔ นายวัช ริน ทร์ ธรรมชัย

0๘ 00(^5)^

๐๘๐๐๓๘๔ นายเฉลิม นาถ จิต อารีย ์

0£ร00 (ริ^ (ริ) ($1

0๘ 00๓ ๘ ๖

นายวีร ยุท ธ พวงเงิน

นายศุภกิจ บุญธรรม
นายธีรพงษ์ วิเชียรรัตนพันธ์
นายกิตติธัช สุทธยากรณ์
นายอรรษชัย เขียนงาม
นางสาวรัตนาภรณ์ ป้องเรือ
นายปรเมศวร์ เย็นอก
นายอนุวัฒน์ ลาแอ้น
นายเสกสรร จันทร์เสถียร
นายฉัตรปกรณ์ ปานเนียม
นายธงฉาน อ่อนโอน
นายกรวิซญ์ กันตวิซญ์วงศ์
นายฐนิภัทร ตั้งสิทธิวงศ์
นางสาวมิลันซา ศรีปาน
นางสาววราลักษณ์ มัซฌิมวงศ์
นายวรุตม์ สารแก้ว
นายปฐวี บุรีเรือง
นางสาวเจนจิรา กลิ่นระรื่น
นายธนเชาวน์ กาญจนแก้ว
นายยศกร ทองสาร
นายเอกอนันต์ จงศรีสุพัฒน์

0๘00๔®>๖ นายนพคุณ เต็ม ราม

๐๘๐๐๓๘๗ นางสาวสุร ัต นา สวนสอน

๐๘๐๐๔๑๗ นายวิเชียร ผลชอบ

OGsOOCTIGsGs นายปราบดา จัน ทร์เกิ้น

OCjjOOCsl(ริ)£9 นายปรานนท์ จันทวงศ์

0G9006nGsG^ นางสาวสโรซา จิร ะคิร ิโชติ

o £90 0 <&.(ริ) oi นายเอกสิทธี้ พิมพ์หนู

๐๘๐๐๓ ๙๐ นายเซาวนเลิศ สานต๊ะ

นายนพณัธ" ----------------------อินธิศร1-----------------------------------------------------1* =
๐๘๐๐๔๒๐ __________________

เอกสารแนบ ๑๑๒

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๘ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๘๐๐๔๒๑
๐๘๐๐๔๒๒
๐๘๐๐๔๒๓
๐๘๐๐๔๒๔
๐๘๐๐๔๒๔
๐๘๐๐๔๒๖
๐๘๐๐๔๒๗
๐๘๐๐๔๒๘
๐๘๐๐๔๒๙
๐๘๐๐๔๓๐
๐๘๐๐๔๓๑
๐๘๐๐๔๓๒
๐๘๐๐๔๓๓
๐๘๐๐๔๓๔
๐๘๐๐๔๓๔
๐๘๐๐๔๓๖
๐๘๐๐๔๓๗
๐๘๐๐๔๓๘
๐๘๐๐๔๓๙
๐๘๐๐๔๔๐
0๘00๔๔๑
๐๘๐๐๔๔๒
๐๘๐๐๔๔๓
0๘00๔๔๔
0๘00๔๔๕
๐๘๐๐๔๔๖
๐๘๐๐๔๔๗
0๘00๔๔๘
๐๘๐๐๔๔๙
๐๘๐๐๔๔๐

ซื่อ - นามสกุล
นายสาริน สุคันธวณิช
นายกิตติชัย จัดกระบวนพล
นายจิรายุ ตุ้มภู่
นายนรวรรธน์ ถวิลนพนันทิ
นายภูชิสส์ พันธรัตน์
นายยุทธกานต์ นาดี
นายสุวพงศ์ จันทวงศ์
นายอมรพงศ์ คงนคร
นายปิญญาทัศน์ แก้ววิจิตร
นายธนกฤต ตันสกุล
นางสาวศุภลักษณ์ มูลนาม
นายธนัซ ช่วยพยุง
นายจักรพงศ์ ศรีษะอ่อน
นายพิพัฒน์ คงนวล
นายภีรพงษ์ พรมงาม
นายเกตุติคุณ บุญมี'โชติ
นายรุจิภาส วงษ์แก้ว
นายธวินธร ระหงษ์
นายณัฐพัฒน์ ไพบูลย์ธนศาล
นายอภินันทิ คงเทศ
นายอนุชัย สุระวิชัย
นายภูเบศ พลคซา
นายจิณณวัตร เพ็งวันพุฒ
นายกิตติ บุญบูรณะกิจ
นายอมร แกล้วกล้า
นางสาวณัฏ ฐณิซ า นาคาพงษ์

นายฉันทวัฒน์ โตพันธ์
นายรัฐพงศ์ สนประเทศ
นายเดชสิทธี้ รวิพินิจ
นางสาวพิซซาภา เกิดผล

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๘๐๐๔๕๑
0๘๐๐๔๕๒
๐๘๐๐๔๔๓
๐๘๐๐๔๕๔
๐๘๐๐๔๔๔
๐๘๐๐๔๔๖
๐๘๐๐๔๔๗
๐๘๐๐๔๕๘
๐๘๐๐๔๕๔
๐๘๐๐๔๖๐
๐๘๐๐๔๖๑
๐๘๐๐๔๖๒
๐๘๐๐๔๖๓
๐๘๐๐๔๖๔
๐๘๐๐๔๖๔
๐๘๐๐๔๖๖
๐๘๐๐๔๖๗
๐๘๐๐๔0^)๘
๐๘๐๐๔๖๙
๐๘๐๐๔๗๐
๐๘๐๐๔๗๑
๐๘๐๐๔๗๒
๐๘๐๐๔๗๓
๐๘๐๐๔๗๔
๐๘๐๐๔๗๔
๐๘๐๐๔๗๖
๐๘๐๐๔๗๗
๐๘๐๐๔๗๘
๐๘๐๐๔๗๙
0๘00๔๘0

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวกรชนก สำราญพันธ์
นายพลภูมิ คุ้มเลิศ
นายธเซนทร์ ชัยวรรณ
นายเกียรติพงษ์ จันทะวงศ์
นายกฤตบุญ แสงสว่าง
นายบดินทร์ กาญจนากร
นายพงศกร อ่อนละมุน
นายรฐนนท ชูช่วย
นายกรกวิน ฤทธิ'ชัย
นางสาววรวรรณ วงษ์ญาติ
นายกฤษฎา ศุภพร
นางสาวระวีวันณา อุตสาหะ
นายเศรษฐศักดึ๋ ทองเพ็ซร
นางสาวศศิกรานต์ โรจนไพฑูรย์ทิพย์
นางสาวณัฐริกา จิตโภช
นายสิรวิ'ซณ์ โภคภัณฑ์เจริญ
นายวรากร หมื่นสิน
นางสาวธิดารัตน์ มุ่งหมาย
นายณัฐกิตตี้ ปานนิยม
นายวรเมธร์ ศรีวิเชียร
นายพลัล อุยพานิชยนต์
นายจิรพัฒน์ จันทร์สร
นายไกรวิทย์ เพชรจุล
นายสิริรัฐ เจริญธรรม
นายซนาธิป ศรีทอง
นายศุภ ซัย สุว จนพงศ์

นายนันทวุฒิ เมืองจวง
นายอนุกูล ทองเสน
นางสาวกมลวรรณ เพ็ซร์งามพะเนาว์
นายธัญพงษ์ ศรีโยธี
V_ _ _ tXr,

เอกสารแนบ ๑๑๓

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
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เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

OGsOOCs^Gs(ร) นายจักรพงษ์ บุญโชติ
๐๘๐๐๔๘๒ นายซลทิวัตถ์ ขัยณิรัตน์สกุล
๐๘๐๐๔๘๓ นายธิติวุฒิ บุญวิจิตร
O C s O O G IG s CsI นายอภิมุข วุฒิสม
0 G90 0 (ร1G
9(ร^ นายณัฐพล กัณทะสิลปั
0G900(S^G9qI) นายอรรถพล วัดเวียงคำ
๐๘๐๐๔๘๗ นายธรรมรัตน์ ดวงมี
OGsOOG^GsGs นางสาวพรลภัส สุขศรี
0 Gs0 0 (si G9(รน
ื่ นายมัซลัน มะยูโซ๊ะ
๐๘๐๐๔๙๐ นายภัทรพงษ์ อุทัยแพน
o G90 0 (ริ) นายวีซเยนทร์ สุฃวีสุทธี้
๐๘๐๐๔๙๒ นายธนธรณ์ หลักดี
๐๘๐๐๔๙๓ นายจิรภัทร โภคาวัฒนาบุรักษ์
๐๘๐๐๔๙๔ นายสุริยา แก้วชิงดวง
o G9o o (รินื่6นื่(เ^ นายซนาธิป ดวงสอน
๐๘๐๐๔๙๖ นายเอกลักษณ์ อิ่มวิไลวรรณ
๐๘๐๐๔๙๗ นายณรงค์ บางโพธึ๋
๐๘๐๐๔๙๘ นายอานนท์ ปาหยี
๐๘๐๐๔๙๙ นายนฤพณ มะลิทอง
๐๘๐๐๕๐๐ นายไชยพงศ์ เพ็งมี
oc^ood^o (ร) นายมนัส แจ้งจำรัส
๐๘๐๐๕๐๒ นางสาววีลาวัลย์ คำหล้า
๐๘๐๐๕๐๓ นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา
๐๘๐๐๕๐๔ นางสาวสิรภา จันทร์ทะมา
๐๘๐๐๕๐๕ นางสาวเนตรชนก แจ่มดวง
๐๘00๕0๖ นายณ์ฐ วุฒ ิ กิ้ม เฉี้ยง
๐๘๐๐๕๐๗ นายณิฐพนธ์ พลโยธี
OGsOOd^OGs นายณัฐวุฒิ ฮวยขันธ์
๐๘๐๐๕๐๙ นายพีรพงษ์ แย้มประยูร
0G900(fj5)0 ว่าที่ ร.ต.ป็ยะพงษ์ สุยะวาด

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

o Gso o (9)(ริ) นางสาวสิร ิก ัญ ญา สุทธี
(3 I

00งึ่00(เ^(5)1£) นายจรณขัย ทวาสิโก
๐๘ ๐๐๕ ๑๓ นายซยุต จัน ทะสิล า
OCs0 0 d^(ร)(รินื่ นายพิร ซัซ ด่า นพงษ์ป ระเสริฐ
oc^ood^ (ร)d^ นายสิว กร ธิม า
0

Gs0 0 (ร)a) นายวรุต มีท องจัน ทร์
(H

๐๘ ๐๐๕ ๑๗ นายยงวิท ย์ กลิ่นส่ง
G

0 90 0 (si

(ร)Gs นายวีร วิซ ญ์ มหรรทัศ นพงฐ์

๐ ๘ ๐๐ ๕ ๑๙ นายณัฐ พงษ์ วงศ์ว ัง
๐๘๐๐๕๒ ๐ นายธนบูร ณ์ วีถ าทานัง
๐๘ ๐๐๕ ๒ ๑ นางสาวธิด ามณี อี๋ดแสง
๐๘๐๐๕๒๒ นางสาวปรีย าภรณ์ สุปัดคำ
๐๘๐๐๕๒๓ นายทศพร เนื่อ งพุก ก์
๐๘๐๐๕๒๔ นายพิท ยา เนตรนิล
๐๘๐๐๕๒๕ นางสาวรัต ติย า ไชยรา
๐๘ ๐๐๕ ๒ ๖ นายนภัท ร นาคประสิท ธี้
๐๘๐๐๕๒๗ นายเธีย รรัส ติ้ แพทย์ไชโย
๐๘๐๐๕๒๘ นายอนุศ ัก ดิ้ เสนีซัย
๐๘๐๐๕๒ ๙ นายซยกร ทวีพ ัฒ น์
๐๘๐๐๕ ๓๐ นายนัธ ทวัฒ น์ แตงทองกุล
๐๘ ๐๐๕ ๓ ๑ นายสหรัฐ อากาศสุภ า
๐๘๐๐๕๓๒ นายปุร ิม ขุน พรม
๐๘๐๐๕๓๓ นายณพัช ร มาแก่น
๐๘๐๐๕๓๔ นายณัฐ พล โล่ว ณิช เกีย รติก ุล
๐๘๐๐๕๓๕ นางสาวพิช ญ์ว ดี หากิจ จา
0๘ 00๕ ๓ ๖ นายณัฐ ภัท ร ขัน มาสมย์
๐๘๐๐๕๓๗ นายณัฐ ศัก ัด ี้ กุณ า
๐๘๐๐๕๓๘ นายณัฐ พล ธรรมชาติ
๐๘ ๐๐๕ ๓ ๙ นายวีร ชิต คงด้ว ง
๐๘ ๐๐๕ ๔๐ นายกษิด ิ้เดช เรือ นเพ็ซ ร

เอกสารแนบ ๑๑๔

รายฃื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
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เลข
ประจำตัว
สอบ

ขื่อ - นามสกุล

OCsOOd^CsL(ริ) นายตุล าการ สงกรด
0๘๐๐๔๔๒ นายพรหมเรศ คำมาก
๐๘๐๐๔๔๓ นายพงศ์เลิศ พรพยนต์
OCoOO(s^Gj(^ นายปัญ ญา เตชะพัฌ นพานิซ
๐๘๐๐๔๔๔ นางสาวจาร์ม รี เทพมณฑา
๐๘๐๐๔๔๖ นางสาวอาพัน ธกานต์ ลู่ท อง
๐๘๐๐๔๔๗ นายณัฐ วุฒ ิ เกลี้ย งประไพ
o £9o o (ร^(ริ^£ร นายปิย พัฒ น์ เบ็ล กอเต็ม
๐๘๐๐๔๔๙ นางสาวศิร ิพ ร ขัด บุญ เรือ ง
๐๘๐๐๔๔๐ นายวรเมธ สุว รรณประเสริฐ
o Gfio o (a^(si (ริ) นายกวีว ัฒ น์ กิ่งช้าง
๐๘๐๐๔๔๒ นายวุฒ ิพ ัน ธ์ พงษไทย
๐๘๐๐๔๔๓ นางสาวอรอนงค์ ทองมาก
๐๘๐๐๔๔๔ นายรุ่ง พิภ พ แก้ว สิริ
๐๘๐๐๔๔๔ นายปฏิภ าณ ไทรงาม
๐๘๐๐๔๔๖ นายชฎิล ทองเปล,งศรื
๐๘๐๐๔๔๗ นายภูร ิณ ัฐ ผัด ดี
๐๘๐๐๔๔๘ นายสุฃ นิร ัน ดร์ อนัน ต๊ะ
๐๘๐๐๔๔๙ นายสุข เกษม คะสาราช
๐๘๐๐๔๖๐ นางสาวนิต ยา สายพฤกษ์
OGaOO (ร^ฮ(ริ) นางสาววรรณวิส าฃ์ สายพัฒ น์
๐๘๐๐๔๖๒ นายธนากร อินคง
๐๘๐๐๔๖๓ นายกิต ติภ ณ สองศรี
๐๘๐๐๔๖๔ นายรัช กร เจริญ ศรี
๐๘๐๐๔๖๔ นายวรากร กำมะถัน
๐๘ 00๔ ๖ ๖ นายภูว นาท โซคซัย
๐๘๐๐๔๖๗ นางสาวกฤติก า รัก ปา
0£ร00(&!ไ0£ร นางสาวซลิต า ม้า อุต ส่า ห์
OGsOOef^oDG^ นายอนิร ุท ร์ พิแสง
๐๘๐๐๔๗๐ นายศรณรงค์ เข็ม ทองหลาง

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๘๐๐๔๗๑
๐๘๐๐๔๗๒
๐๘๐๐๔๗๓
๐๘๐๐๕๗๔
๐๘๐๐๕๗๔
๐๘๐๐๕๗๖
๐๘๐๐๔๗๗
๐๘๐๐๔๗๘
๐๘๐๐๔๗๙
OC^OOCa^CsO
o G$o o (si Gs(ริ)
๐๘๐๐๔๘๒
๐๘๐๐๔๘๓
o Gso o
๐๘๐๐๔๘๔
OGaOO(f^Gs<D
๐๘๐๐๔๘๗
OGsOO(a^G9G9
๐๘๐๐๕๘๙
๐๘๐๐๕๙๐
OGaOO(H o t (ร)
๐๘๐๐๔๙๒
๐๘๐๐๔๙๓
๐๘๐๐๔๙๔
๐๘๐๐๕๙๔
0๘00๔๙๖
๐๘๐๐๔๙๗
0 G9OO(s I gpI gs
๐๘๐๐๔๙๙
๐๘๐๐๖๐๐
( แ 6 ร (ร1

ขื่อ - นามสกุล
นายพงศ์พิพัฒน์ รักอาชา
นายสุทธิพงษ์ เกตุมรรค
นายนนทรัช โพธเย็น
นายวัชระศาสตร์ เกิดเรียน
นายปิยวัฒน์ สุขสมบูรณ์
นายฐิตินัย ปรังประโคน
นายอิสรา โพพิลา
นางสาววลัยวรรณ เดชโชคขัยเจริญ
นางสาวหทัยรัตน์ เชิดศรี
นายอัจธพงศ์ กิจบำรุง
นายกฤตขัย สุวรรณโน
นางสาววีรยา บญมี
นางสาวปรียาภรณ์ พันธ์สวัสดิ้
นายพัฒน่วิทย์ ฤกษ์สกุลเรือง
นายภาณุพงษ์ ทีฆบุญญา
นายอิศิดิษฐ์ มูลผม
นายณัฐดนัย สมิทธิกุล
นายเกรียงศักดึ๋ บูรณ์เจริญ
นายณัขพัสว์ สุริยกาญจน์
นายปรัญ'ชัย ประเสริฐ
นายนครินทร์ หันจรัส
นางสาวโสรญา จันทหงษ์
นายสถาพร ลือรุ่งรัตน์วุฒิ
นายอัจฉริยะ แสงทองทิพย์
นายกฤษดา ศรีปัน
นายธนพล วรเวทย์ซลิต
นายยงยุทธ เผือกนุช
นายพีรพงษ์ วินทะไชย
นายภูวดิษฐ์ ช่วยจำ
นายธงขัย นะวะกะ

Q

เอกสารแนบ ๑๑๔
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เลข
ประจำตัว
สอบ
OCsOOaDOS)
๐๘๐๐๖๐๒
๐๘๐๐๖๐๓
๐๘๐๐๖๐๔
๐๘๐๐๖๐๔
OGsOOqDOqD
๐๘๐๐๖๐๗
๐๘๐๐๖๐๘
OCsOO aDOG'v!
o d o o qD(5)0
0£900 aD(ริ)(ริ)
๐๘๐๐๖๑๒
0 £90 0 <D(ริ)G
T)
0£900 <D(ริ)(ริ^
OGsOO0ว(ริ)(si
๐๘๐๐๖๑๖
๐๘๐๐๖๑๗
OG9OO qD(ริ)£9
๐๘๐๐๖๑๙
๐๘๐๐๖๒๐
๐๘๐๐๖๒๑
๐๘๐๐๖๒๒
๐๘๐๐๖๒๓
๐๘๐๐๖๒๔
๐๘๐๐๖๒๔
๐๘๐๐๖๒๖
๐๘๐๐๖๒๗
๐๘๐๐๖๒๘
๐๘๐๐๖๒๙
๐๘๐๐๖๓๐

ซื่อ - นามสกุล
นายณรงค์ศักดี้ คำเย็นสา
นายยุทธภูมิ ห่วงศร
นายบุญญฤทธี้ ทองบ่อ
นายเกียรติศักดิ้ ฟ้กเขียว
นายพงศกร วัฒโน
นางสาวกนกวรรณ อักษรวงศ์
นางสาวพิซซาพร จูงกลาง
นายกฤษซา ทีมเกตุ
นายธิปไตย พันสกุล
นางสาวจิราพร เอี่ยมสำอางค์
นายทวีศักดี้ เพิ่มทองมาก
นายอนุภพ ชิตมณี
ว่าที่ร้อยตรีพสิน จันทะสิม
นายวีระพล พิ่งพันธ์
นางสาวณัฏฐนิซ ปราศจาก
นายทศพร ซงดอน
นายสันติภาพ เกลี้ยงขำ
นายสิรวิซญ์ ผลสุขการ
นายอัฐพร ถนอมวงศ์
นายปราโมทย์ รักคง
นางสาวรติมา ดอนทอง
นายณัฐนันที สุวรรณวงศ์
นายรัชซานนที สิงหนนที
นายคณิน ทิพยกะลิน
นายอารยะ หนูรักษ์
ว่าที่ ร.ต.อภินัทธ์ เรืองจุ้ย
นายกัญจน์ สลีวงศ์
นายสิวรินทร์ ศรีคำชุม
นางสาววาสนา บำเพ็ญสิลป้
นายณฐบนที ฝืนถา

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๘ ๐๐๖๓ ๑
๐๘๐๐๖๓ ๒
๐๘ ๐๐๖๓ ๓
๐๘๐๐๖๓๔
๐๘๐๐๖๓๔
๐๘ ๐๐๖๓๖
๐๘ ๐๐๖๓๗

OC9OO qDGD^
๐๘๐๐๖๓ ๙
๐๘๐๐๖๔๐

D (ริ)

0 £90 0 q <sl

๐ ๘ ๐ ๐ ๖ ๔ เอ
๐๘ ๐๐๖๔ ๓
๐๘๐๐๖๔๔
๐๘๐๐๖๔๔
๐๘ ๐๐๖๔ ๖
๐๘ ๐๐๖๔ ๗

0£รึ๋0 0 <0(ริ^£9
๐๘๐๐๖๔๙
๐๘ ๐๐๖๔๐

D (ริ)

0 £90 0 q (si

๐ ๘ ๐ ๐ ๖ ๔ เอ
๐๘ ๐๐๖๔ ๓
๐๘๐๐๖๔๔
๐๘๐๐๖๔๔
๐๘ ๐๐๖๔๖
๐๘ ๐๐๖๔๗

OCsOO
0 6s 0 0

«D(slot

๐๘๐๐๖๖๐

ชื่อ - นามสกุล
นายอนุสันต์ วะรินทร์
นางสาวโสภิตา เกื้อมิตร
นายธนภูมิ ธูปหอม
นางสาวยาสุมิน จิตต์ปราณี
นายศักรินทร์ ศรีสุวรรณ
นายสิวกร ไทยนุกูล
นางสาวแพรพรรณ ตุ้ยป้อ
นางสาวซโรธร อินทร
นายเกื้อกูล บุญปลูก
นายโสภณ ศักดามี
นายธนพร จาดฤทธี้
นายสุธี เชี่ยวยนตร์สิลป้
นายเขมทัต กาญจนพิศาล
นางสาวมาลาตรี โคตะมา
นางสาวเนตรชนก ศรีบุรินทร์
นางสาววรรณรัตน์ คงศักดิไพบูลย์
นางสาวพาขวัญ เทียนมหาชัย
นายอนุชิต จินดาละออง
นายประภาส แสนสิงห์
นายสุวรรณ แซ่ลิ่ม
นายพัชร์พล ภัทรธรรมพงษ์
นายไกรวิทย์ เครือวัลย์
นายธรรมลักษณ์ มั่นคง
นายอับดุลอาซิบซ่ กะลูแป
นายภูมิ ทีปรักษพันธุ
นายณรงค์ฤทธึ๋ ชื่นหล่อสังข์
นางสาวสุกัญญา นาคทวี
นายเกียรติศักดี้ สุขบันเทิง
นายสุธินันที สิริตัน
นายพิษณุ แสงประกาย

เอกสารแนบ ๑๑๖

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๘ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ซื่อ - นามสกุล
ประจำตัว
สอบ
o Cs o o <DtD(9) นายพสุธร พ ู่ว ย
๐๘๐๐๖๖๒ นายดิเรก พรหมโลก
๐๘๐๐๖๖๓ นายหิมพานต์ เพ็งอิ่ม
๐๘๐๐๖๖๔ นางสาวดวงกมล เกษธรรม
0 0 0 aDqD(ร^ นายเกรียงไกร พึ่งตนเอง
๐๘๐๐๖๖๖ นายฉัตรชัย ศรีจำนงค์
๐๘๐๐๖๖๗ นายณัฐพล กลิ่นหอม
OC9OO qDqD^ นายรัช สุพรรณ
๐๘๐๐๖๖๙ นางสาวอสมาภรณ์ ทองลี้
๐๘๐๐๖๗๐ นายทรงพล ทิพย์ประโคน
๐๘๐๐๖๗๑ นายไกรศรี กลางประพันธ์
๐๘๐๐๖๗๒ นายอนุสรณ์ ตรงจิตพิทักษ์
๐๘๐๐๖๗๓ นายสิทธิศาลต์ จันทร์ดำ
๐๘๐๐๖๗๔ นายธนกร ศิลปะ
๐๘๐๐๖๗๔ นายธัญวัฒน์ รังรองธานินทร์
๐๘๐๐๖๗๖ นายธนกฤต อยู่เจริญ
๐๘๐๐๖๗๗ นายธีรชัย หมานแล๊ะ
๐๘๐๐๖๗๘ นายธนพัฒน์ บุสพา
๐๘๐๐๖๗๙ นายศิริ'ชัย วีระศิริ
๐๘๐๐๖๘๐ นายอรรถพล บอนขุนทด
๐๘๐๐๖๘๑ นางสาววลัญซ์ภัค คีรีวรรณ
๐๘๐๐๖๘๒ นายณัฐพงศ์ สอนมี
๐๘๐๐๖๘๓ นายศิวณัฐ รูปจันทร์
๐๘๐๐๖๘๔ นางสาวเยาวลักษณ์ สิทธิขำ
๐๘๐๐๖๘๔ นายธนายุ ศรีเพ็ง
OCflOO

นางสาวจิร ัซ ญา เจ๊ะ แวสารี

๐๘๐๐๖๘๗ นายธราธิป รัตนพิพิธชัย
OCsOO
นายวีรวัฒน์ น้อยสำเนียง
๐๘๐๐๖๘๙ นางสาวจิรภิญญา เจ๊ะแวสารี
๐๘๐๐๖๙๐ นายเจษฎา สุย๊ะต๊ะ

เลข
ประจำตัว
สอบ
0 ^ 0 0 aDG^(9)
๐๘๐๐๖๙๒
๐๘๐๐๖๙๓
๐๘๐๐๖๙๔
OGaOO
๐๘๐๐๖๙๖
๐๘๐๐๖๙๗
OC9OO
๐๘๐๐๖๙๙
๐๘๐๐๗๐๐
๐๘๐๐๗๐๑
๐๘๐๐๗๐๒
๐๘๐๐๗๐๓
๐๘๐๐๗๐๔
๐๘๐๐๗๐๔
๐๘๐๐๗๐๖
๐๘๐๐๗๐๗
๐๘๐๐๗๐๘
๐๘๐๐๗๐๙
๐๘๐๐๗๑๐
๐๘๐๐๗๑๑
๐๘๐๐๗๑๒
๐๘๐๐๗๑๓
๐๘๐๐๗๑๔
๐๘๐๐๗๑๔
๐๘๐๐๗๑๖
๐๘๐๐๗๑๗
๐๘๐๐๗๑๘
๐๘๐๐๗๑๙
๐๘๐๐๗๒๐

ซื่อ - นามสกุล
นายการุณ วงศ์พลาย
นายจิรเซฏฐ์ พัทมุข
นายพร้อมทรัพย์ สุวรรณโน
นายอนาวิล เทียรชัย
นางสาวจิราภรณ์ หะธรรมวงศ์
นายทรงสิทธี้ ศรีคัฒนพรม
นายนรเทพ แสนทวีสุข
นายวซิรนันต์ กรรณสุรางค์
นายพีรพันธ์ ปานพรม
นายพชระ ช้างแก้ว
นางสาวนาราภัทร ภูมิ'พัฒย์
นายทศพร เบ็ญก่อเต็ม
นายตรีวิทย์ สูงแสนจิตร
นายเสฎฐวุฒิ กลีบทอง
นายสิงหาวภีร์ รัตนวิจิตร
นายตะวัน บุญมาก
นายรัตนโชติ ทองป้อง
นายภัทระ แก้วกัญญา
นายปกรณ์ สิทธิชยาพรกุล
นายอภิชัย วรรณทอง
นางสาวพรรณวิศา คำบรรเทา
นายปองพล น้อยกํ่า
นายพงศ์ศิริ ศิริประภา
นายธนพัฒน์ ทองสุกดี
นายสมรักษ์ บุญเกิด
นายรัตนธร อนุสนธึ๋
นายธนพล บัวอมบุรา
นายบุญญฤทธิ้ ทิทา
นายชยณัฐ ทองเนื้อห้า
นายป้ญณฑัต ดอนกระจ่าง

เอกสารแนบ ๑๑๗

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๘ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๘๐๐๗๒๑ นายพัช รพงษ์ จร'ญ'วัน
๐๘๐๐๗๒๒ นายกวิน สำลีข าว
๐๘๐๐๗๒๓ นายรัต กร ลงเงิน
๐๘๐๐๗๒๔ นายณัฐ ภัท ร โยธารัก ษ์
๐๘๐๐๗๒๔ นายปรัช ญาวัต ดีล้น
๐๘๐๐๗๒๖ ว่า ที่'ร้อ ยที่อ ดิศ ร กัน ทะวงค์
๐๘๐๐๗๒๗ นายพลกฤต อุป ละ
๐๘๐๐๗๒๘ นายภควรรธก์ บัว พัฒ น์
๐๘๐๐๗๒๙ นายวีร ะพงษ์ โคตรทิพ ย์
๐๘๐๐๗๓๐ นายนายมงคล พูน นิต ิร ัต น์
๐๘๐๐๗๓๑ นายธุว า,น นท์ หอมละออ
๐๘๐๐๗๓๒ นายอิร ฟาน อาแว
๐๘๐๐๗๓๓ นายทัศ น์พ ล คุ,ภมงคลคิริ
๐๘๐๐๗๓๔ นายอธิโ ชค แก้ว จำรัส
๐๘๐๐๗๓๔ นายอาฟิฟ อาแว
๐๘๐๐๗๓๖ นายฮามูด ี ยิง ทา
๐๘๐๐๗๓๗ ว่า ที่ ร.ตปิย พงษ์ สุว รรณรัก ษ์
๐๘๐๐๗๓๘ นายภูธ ิป อินดี
๐๘๐๐๗๓๙ นายโยธิน สงวนไถ
๐๘๐๐๗๔๐ นางสาวธนัญ ญา สังสีแก้ว
๐๘๐๐๗๔๑ นายริท วัส โสมกุล
๐๘๐๐๗๔๒ นายตรีจ ัก ร กอบัว
๐๘๐๐๗๔๓ ว่า ที่ ร.ต.อภิค ัก ดิ้ สิงห์ธะนะ
๐๘๐๐๗๔๔ นายภูม ิ นวลบุญ
๐๘๐๐๗๔๔ นายก้อ งเกีย รติ แตงเจริญ
๐๗๐๐๗๔๖ จ่า อากาศเอกสถิต ย์ จัน ทร์ก ล้า
๐๘๐๐๗๔๗ นายณัฐ นัน ท์ อิน ทร์ส ุว รรณ
๐๘๐๐๗๔๘ นายหกธัน วา วิเชีย รชู้
๐๘๐๐๗๔๙ นางสาววริษ า อริย านุว ัฒ น์
๐๘๐๐๗๔๐ นางสาวสุม ณา ช้า งแก้ว

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๘๐๐๗๔๑
๐๘๐๐๗๔๒
๐๘๐๐๗๔๓
๐๘๐๐๗๔๔
๐๘๐๐๗๔๔
๐๘๐๐๗๔๖
๐๘๐๐๗๔๗
๐๘๐๐๗๔๘
๐๘๐๐๗๔๙
๐๘๐๐๗๖๐
๐๘๐๐๗๖๑
๐๘๐๐๗๖๒
๐๘๐๐๗๖๓
๐๘๐๐๗๖๔
๐๘๐๐๗๖๔
๐๘๐๐๗๖๖
๐๘๐๐๗๖๗
๐๘๐๐๗๖๘

ซื่อ - นามสกุล
นายมรุเดช โปรยบำรุง
นางสาวนภา หอมมะลิ
นางสาวมยุรฉัตร วิชัยกุล
นายอิทธิชัย สุวรรณละออง
นายปองพล อรุณภู่
นายพัทรพล ใจเปีย
นายอดิศร สุรัติคักดึ๋
นางสาวณัฐมน อยู่นุช
นายบุริศร์ ประสงค์ความดี
นางสาวสิวิมล สายโกมล
นางสาวโสรยา ปิยะวราภรณ์
นายภาคภูมิ ม่วงคำ
นางสาวทัศนีย์ สมีเพ็ซร
นางสาวกฤษณา คำยะอุ่น
นางสาวพรทิพย์ ตั้งเจริญถาวร
นางสาวนิลกานต์ บรรเลงรมย์
นางสาวเพซรัตน์ คนบุญ
นางสาวนันทิซา นันทกิจ

เอกสารแนบ ๑๑๘

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๙ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมอุดสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล)
สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๙๐๐๐๐๑
๐๙๐๐๐๐๒
๐๙๐๐๐๐๓
๐๙๐๐๐๐๔
๐๙๐๐๐๐๔
๐๙๐๐๐๐๖
๐๙๐๐๐๐๗
๐๙๐๐๐๐๘
๐๙๐๐๐๐๙
๐๙๐๐๐๑๐
๐๙๐๐๐๑๑
๐๙๐๐๐๑๒
๐๙๐๐๐๑๓
๐๙๐๐๐๑๔
๐๙๐๐๐๑๔
๐๙๐๐๐๑๖
๐๙๐๐๐๑๗
๐๙๐๐๐๑๘
๐๙๐๐๐๑๙
๐๙๐๐๐๒๐
๐๙๐๐๐๒๑
๐๙๐๐๐๒๒
๐๙๐๐๐๒๓
๐๙๐๐๐๒๔
๐๙๐๐๐๒๔
๐๙๐๐๐๒๖
๐๙๐๐๐๒๗
๐๙๐๐๐๒๘
๐๙๐๐๐๒๙
0๙000๓0

ชื่อ - นามสกุล
นายวชิรวิทย์ แกล้วทนง
นายธีระพงษ์ จูมเอื้อย
นางสาววิภารัตน์ คำพันธ์
นายอนุชิต เล็กบำรุง
นายศุภกิจ แสงทอง
นายวีรวัฒน์ ลลิตชัยวศิน
นายฐิติพงศ์ คงมั่น
นางสาวศศิภา กลิ่นพยอม
นางสาวมณีรัตน์ จํอยพรม
นายกรธัช เจริญ'โชติญ'านิต
นายเกื้อกูล กิจเกียรติ
นายสถิตย์ โนจิตร
นางสาวศรสวรรค์ บุตรแสง
นางสาวภัทราวดี รักหนู
นางสาวกมลวรรณ กิจฉัตร
นายธนกฤษ แวววิริยะ
นายพีรวิซญ์ ปุญญซยันต์
นายภาคภูมิ มุลินิล
นายเทวัฒน์ ธีรทรานนท์
นายดนัย ฮิลมี
นายวัยวุฒิ เปียงซมภู
นายชัยพร โต๊ะม๊ะ
นายวิซญพงษ์ แก้วพิทักษ์
นายเนตรทวี เหล่าฤทธ์
นายศรัณย์ พงษ์ขันธ์
นางสาวคัทลียา ชัยณรงค์
นางสาวพิมพ์ชนก ทองรอด
นางสาวสิริพร สุขตลอดกาล
นางสาวลลิตภัทร ชวลิตเมธารัตน์
นายรัชนาท พรหมโหร

เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๙๐๐๐๓๑
๐๙๐๐๐๓๒
๐๙๐๐๐๓๓
๐๙๐๐๐๓๔
๐๙๐๐๐๓๔
๐๙๐๐๐๓๖
๐๙๐๐๐๓๗
๐๙๐๐๐๓๘
๐๙๐๐๐๓๙
๐๙๐๐๐๔๐
๐๙๐๐๐๔๑
๐๙๐๐๐๔๒
๐๙๐๐๐๔๓
๐๙๐๐๐๔๔
๐๙๐๐๐๔๔
๐๙๐๐๐๔๖
๐๙๐๐๐๔๗
๐๙๐๐๐๔๘
๐๙๐๐๐๔๙
๐๙๐๐๐๔๐
๐๙๐๐๐๔๑
๐๙๐๐๐๔๒
๐๙๐๐๐๔๓
๐๙๐๐๐๔๔
๐๙๐๐๐๔๔

ชื่อ - นามสกุล
นายไพบูลย์ พรมบิดา
นางสาวประภาพร หลาบมาลา
นายศิวะภูมิ สิงห์โตทอง
นายภูวนาท ทองย่อม
นายโยธิน พิงขุนทด
นายวสิทธี้ ปีนตาสา
นางสาวศิรดา วงษ์บุญ
นายวิทธวัฌน์ ภูมแสง
นายธีรภัทร จันทรเสนา
นางสาวสุกานดา ทองเหื่เอง
นางสาวกายสิทธิ้ สืบสง
นายชวลิต บัวพรม
นายพงษ์พินิจ โสซะรัมย์
นางสาวนิซาภา ไข่นาค
นางสาวขวัญเรือน ตรงจิตพิทักษ์
นางสาวรติกร ภูวญาณ
นางสาวจงรักษ์ มีถม
นายภวัต พลเกษตร
นางสาววัชรกมล พูลฤทธึ๋
นายอภิวัฒน์ ธนะพิมลกุล
นางสาววิมลรัตน์ แก้วตา
นายณัฐวัฒน์ สนธิกัน
นางสาวตวงพร ดีรบรัมย์
นายทัตพงษ์ กสิวุฒิ
นายกมลภ เพชรบตร
L ^/
‘น ิ

จ

เอกสารแนบ ๑๑๙

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๐ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ
๑๐๐๐๐๐๑
๑๐๐๐๐๐๒
๑๐๐๐๐๐๓
๑๐๐๐๐๐๔
๑๐๐๐๐๐๔
๑๐๐๐๐๐๖
๑๐๐๐๐๐๗
๑๐๐๐๐๐๘
๑๐๐๐๐๐๙
๑ 0000๑ 0

ซื่อ - นามสกุล
นายเจนภพ พิศวงศ์
นายจักรภัทร วิเศษวงษา
นายสมัต พิมพ์ทนต์
นายกษิดึ๋เดช ผ่องแผ้ว
นายชยางกุร ด้วงน้อย
นายแสงทอง ทาทิวัน
นายธนากร บุญซจรัส
นายคุณานนต์ จันทร์แจ่ม
นายปุริม ลักษณะวีระ
นายศราพล ชัยหมอน

เลข
ประจำตัว
สอบ
(ริ)0000(5)ร)
(ริ)oooos)b
๑๐๐๐๐๑๓
๑๐๐๐๐๑(ริ^
๑๐๐๐๐๑(เ^
๑๐๐๐๐๑0!)
๑๐๐๐๐๑๗
๑๐๐๐๐๑
๑๐๐๐๐๑๙

ซื่อ - นามสกุล
นายทักษ์ดนัย จันทวงศ์
นางสาวอิสสรียา ซาวพะเยาว์
นางสาวกนลรัตน์ ซวันพัด
นายปิยะวัฒน์ ขนานเภา
นายธวัช'ชัย ตรงด่านกลาง
นายอภิเดช สะสมทรัพย์
นายพรหมมินทร์ โสมวิภาต
นายวิศนันท์ กิจพิพัฒน์
นายเอกวิทย์ สรรพแพทย์

เอกสารแนบ ๑๒๐

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๑ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างก่อสร้าง) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ
(ริ)๑๐000(5)
๑๑๐๐๐๐๒
๑๑๐๐๐๐๓
๑๑๐๐๐๐๘
๑๑๐๐๐๐๘
๑๑๐๐๐๐๒
๑๑๐๐๐๐๗
๑๑๐๐๐๐ ๘
๑๑๐๐๐๐๙
๑๑๐๐๐๑๐
๑๑๐๐๐๑๑
๑๑๐๐๐๑๒
๑๑๐๐๐๑๓
๑๑๐๐๐๑ ๘
๑๑๐๐๐๑๘
๑๑๐๐๐๑๒
๑๑๐๐๐๑๗
๑๑๐๐๐๑ £9
๑๑๐๐๐๑๘
๑๑๐๐๐๒๐
๑๑๐๐๐๒๑
๑๑๐๐๐๒๒
๑๑๐๐๐๒๓
๑๑๐๐๐ !!0 ๘
๑๑๐๐๐ !!0 ๘
(ริ)ร)0 ook) ๒
๑๑๐๐๐๒๗
๑๑๐๐๐๒๘
๑๑๐๐๐๒๘
๑๑๐๐๐๓๐

ซื่อ - นามสกุล
นายวุฒิขัย รัตนะ
นายปฏิวัติ บุญลือ
นายจารุวัฒน์ สาระทะ
นายฉัตรขัย เพชรทั่ง
นายจักรรินทร์ จิตรผูก
นายพิสิฐ รักษาแสง
นายวิทย์สรรค์ มาเจริญ
นายวรัญณู รัตนา
นายเกียรติภูมิ แก้วแปง
นายภูชิต ลาภอภิญญา
นายภูกิจ มณีรัตน์
นายภาสกร ฤทธึ๋เต็ม
นายกวี มากแดง
นายอภิขัย กาบิน
นายภูริซ แป้นคง
นายเกริกพล เครือใจ
นายภูมิ ดวงแข
นายณัฐกฤษณี บุญสม
นายยิ่งยศ ยิ่งดำนุ่น
นายณัฏฐาวัฒน์ โทสิทธึ๋
นายขัยธนภพ เภสัชขา
นายนนทพัทธ์ เมืองแก้ว
นายณัฐดนัย ขัยเพชร
นายกฤตศธรณี ศรีคิริ
นายธีรพล ป้กสังฃาเนย์

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑ ๑ ๐ ๐๐ ๓ ๑ นายเกียรติยศ แพงคำ
๑๑๐๐๐๓๒ นายนิพนธ์ อำภาพันธ์
๑๑๐๐๐๓ ๓ นายสิงหา เสียงสืบงาม
๑๑๐๐๐๓ ๘ นายนรภัทร จันทร์คง
๑๑๐๐๐๓ ๘ นายฉัตรมงคล เป็งทราย
๑๑๐๐๐๓๒ นายธณากรณี เหมือนหนู
๑๑๐๐๐๓๗ นายอัครวิซญ์ ชนามุยา
๑๑๐๐๐๓ ๘ นายอภิสิทธิ้ จันทร์วงศ์
๑๑๐๐๐๓ ๘ นายอภิสิทธิ้ วรรพา
๑ ๑ ๐ ๐๐ ๘ ๐ นายสถิตคุณ ถิรโสภากุล
๑๑ ๐ ๐๐ ๘ ๑ นายฐิติ'พงศ์ เมฆวิมล
๑๑๐๐๐๘๒ นายปานพบ แพงคำ
๑๑๐๐๐๘๓ นายอรรถพล คงชำนาญ
๑๑๐๐๐๘ ๘ นายประสิทธิ้ ทุมสันเทิยะ
๑๑๐๐๐๘ ๘ นายอาเชีย สมพรหม
๑๑๐๐๐๘๒ นายเสริมขัย แตงอ่อน
๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๘ Gว! นายภาณุวัฒน์ กันทะวงศ์
๑๑๐๐๐๘ ๘ นายสินขัย ไชยสิปาน
๑๑๐๐๐๘ ๘ นายวัฒนศักดี้ ยะอนันต์
๑๑ ๐ ๐๐ ๘ ๐ นายพษวัต นิลโมทย์
๑๑ ๐ ๐๐ ๘ ๑ นายชาญฤทธี้ จันทร์เจริญ
๑๑๐๐๐๕๒ นายสมรักษ์ แดงชาติ
๑๑๐๐๐๘ ๓ นายฤทธีเกียรติ ศรีมุฃ
๑๑๐๐๐๘ ๘ นายขัยวัฒน์ เยาวะศรี
๑๑๐๐๐๘ ๘ นายวีระศักดี้ ไชยโพธี้

นายสิท ธิพ งศ์ สุข แต้ม

๑ ๑ ๐ 00 ๕ ๖ นายธนากร คำแดง

นายวีศรุต ทิพพิมล
นายสุรศักดี้ กระจ่างแจ้ง
นายจิรโชติ ภิระบรรณี
นายปฐมพร แซ่เหง่า

๑๑๐๐๐๕ ๗ นายจักรพงศ์ ศักดี
๑๑๐๐๐๘ ๘ นายภูชิสส์ โชติคัคนานต์
๑๑๐๐๐๘ ๘ นายกฤตวิทย์ หมู่ทอง
๑๑๐๐๐๒ ๐ _______________
นายณกรณี วีระขัย___________ <ะ1—<=

เอกสารแนบ ๑๒๑

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๑ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างก่อสร้าง) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว

ซื่อ - นามสกุล

สอบ
(ริ)(ริ)o o o b s ) นายธีรพงศ์ ศรีสังข์แก้ว

(ริ)(ริ)OOOC90
(ริ)(ริ)000(๘ (ริ)
(ริ)(ริ)o o o (๘k)
(ริ)(ริ)0 0 0 (๘on
(ริ)(ริ)o o 0(๘<ร1
(ริ)(ริ)o o o (๘

นายศุภกร แก้วเปีย
นายวิทวัส ใจตรง
นายบุรีนทร์ วิสัยรัตน์
นายตะวันฉาย ฉายจันทร์
นายคุภกิจ ม่วงใหญ่เกาะ
นายยศธร ซีวศุภกร
นายวาที บรรจงปรุ
นายพงศธร วิบูลย์จันทร์
นายจืรวัฌน์ ขุนเดื่อ
นายสุรกิจ แซ่เง้า
นายภานุทัต เปลี่ยนเอก
นายฐิติกร กลิ่นอุบล
นายณัฐพล ใสยิ่ง
นายสหรัถ บุญลือ
นายสุขวิ'ซ วสัญซพฤกษ์
นายพิรวัฒน์ โพธี้ฃี
นายนพเก้า เขาโพธงาม
นายปณชัย นาคทั่ง
นายนที อินจันต๊ะ
นายณัฐพงศ์ ม่วงวัง
นายเที่ยงธรรม ทองนาก
นายวีรภัทร สงค์ประหยัด
นายสพลวัต แตงทอง
นายวันเฉลิม ช้างโต

๑ ๑ 000๘ ๖

นายพัช ระ นาคประพัน ธ์

๑๑๐๐๐๖๒
๑๑๐๐๐๖๓

(ริ)(ริ)00 0๖ ) (ริ^
(ริ)(ริ)000๖)(เ^
(ริ)(ริ)0 0 0 qDqD
๑๑๐๐๐๖๗

(ริ)(ริ)0 0 0 qDGs
๑๑๐๐๐๖๙
๑๑๐๐๐๗ ๐
๑๑๐๐๐๗ ๑
๑๑๐๐๐๗ ๒
๑๑๐๐๐๗ ๓
๑๑๐๐๐๗ ๔
๑๑๐๐๐๗ ๔
๑๑๐๐๐๗ ๖
๑๑๐๐๐๗ ๗
๑๑๐๐๐๗ ๘
๑๑๐๐๐๗ ๙

นายอนุชิต พันธ์สน
(5)6)000(๘(๘ นายธีรพงษ์ ชุ่มเย็น
(ริ)(ริ)0 0 0 (๘G^! นายวิซญะ จันทะโย
๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๙ ๐ นายนวพล พับเจริญ
๑๑๐๐๐๘๗

เลข
ประจำตัว
สอบ

ชื่อ - นามสกุล

ร)(ร)oooc^!®) นายภูร ิซ ญ์ ลัน ดา
๑๑๐๐๐๙๒ นายอาภากร นิลดำ
(9)(ริ)o o o G^!ดา นายชำนาญ มีแสง
๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๙ ๔ นายทิน วัฒ น์ วรรณหนอง
๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๙ ๔ นายศิร วิท ย์ รวมธรรม
(ริ)(ริ) o o qD นายอดิศ ัก ดี้ มีค รองแบ่ง
o

g s!

(ริ)(ริ)o o o

6 1เ

นายภาณ ุพ งศ์ ปีต ิธ า

(ริ)(ริ)o o o G^(๘ นายพัช รพล สุย าอิน ทร์
(ริ)(ริ)OOOG^G^ นายอรรถวุฒ ิ ใจละออ
(ร ิ ) (ร ิ ) 0 0

(ริ)00 นายเมธา หม่อ ยปั

(ริ)(ริ)o o (ริ)0(5) นายอธิป ้ญ ญา สายเปีย ง
(ริ)(ริ)o o (ริ)ok) นายจัก รพงศ์ เจือ สุข
(ริ)(ริ)0 0 (ริ)00ก นายวสัน ต์ โพธิพ ฤกษ์
(ริ)ร) 0 0 (ริ)0 (รี^ นายวัช รพงษ์ แก้ว พิช ัย
(ริ)(ริ)OO (ริ)0(a^ นายธนพัฒ น์ พัฒ นะ
(ริ)(ริ)0 0 (ริ)O qD นายภาสกร สาพิม พ์
๑๑๐๐๑ ๐๗ นายสุน ทร สายทองอิน ทร์
(ริ)(ริ)0 0 (ริ)0 (๘ นายวัช ระ พยัค ฆะ
(ริ)(ริ)OO (ริ)OG^! นายณัฐ พงษ์ เพ็ซ รเมือ ง
(ริ)(ริ)0 0 (ริ)(ริ)0 นายปฏิญ ญา

ส ี

ตะวัน

(ริ)(ริ)o o (ริ)(ริ)(ริ) นายปิย ะวัฒ น์ อิน กัน
(ริ)(ริ)o o (ริ)(ริ)k) นายพรรษกร ทองพูน พยนต์
(ริ)(ริ)0 0 (ริ)(ริ)0ก นายปวริศ ร์ จันโทกุล
(ริ)(ริ)o o (ริ)(ริ)(ริ^ นายกิต ติค ุณ รอดเกิด
(ริ ) (ริ )

o o (ร ิ ) ( ริ ) ( ^ นาย เ ต

(ริ ) (9)

oo

( ร ิ) ( ร ิ) q D

ิพ ั

น าย ม ี ชัย

ฒน์ คงสำเร็จ
พ ี

ละแสน

(ร ิ ) (ร ิ ) 0 0 (ริ ) (ริ )

นายธรรมนูญ งึด เกาะ

(ร ิ ) (ร ิ ) 0 0 (ร ิ ) ( ริ ) £ 9

นายณภัท ร อัก ขราภรณ์

(ริ ) (ริ )

o o (ริ ) (ริ ) G^! นายปฐมพงษ์ สีมีแสง

(ริ ) (ริ )

o o (ริ ) k)o นายทวีศ ัก ดี้ สงสาร

เอกสารแนบ ๑๒๒

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๑ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างก่อสร้าง) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

(ริ)(5)00(ริ)k)(ริ) นายบัณฑิต เจตนา
(ริ)(ริ) o o (ริ)k)k>
(ริ)(ริ) o o (ริ)k) ดา
(ริ)(ริ) o o (ริ)k) (ริ^
(ริ) (ริ)o o (ริ)k) &
(ริ)(ริ) o o (ริ)k)<D

๑๑๐0๑๒ ๗
๑๑๐๐๑๒ ๘
๑๑๐๐๑๒ ๙
(ริ) (ริ) o o (ริ)คา o
(ริ) (ริ) o o (ริ) ตา (ริ)

๑๑๐๐๑๓๒
๑๑๐๐๑๓ ๓
(ริ) (ริ) o o (ริ)ตา (ริ^
(ริ) (ริ)o o (ริ)ตา &
(ริ) (ริ) o o (ริ)ตา รอ

๑๑๐๐๑๓ ๗
(ริ) (ริ)o o (ริ)ตา C s

๑๑๐ ๐๑๓ ๙
(ริ)(ริ) o o (ริ)(ริ^o

นายอนุชา หาวงษ์
นาย'วัชรสิงห์ พุ่มโพธึ๋
นายกิตติคักดิ้ ดิงคำ
นายซนินทร์ ชัยพรม
นายสุวพ'ศ วรนิจ
นายขวัญแก้ว วงศ์แสนสี
นายณัฏฐกิตติ้ พงษ์ปิยะจินดา
นายพันซวิทย์ ลังกาป๋อน
นายวีรวัฒน์ คันทีท้าว
นายบุญญฤทธี้ ธีระวัฒนา
นายณัฐพสิษฐ์ ศรีเพ็ญ
นายพัชระ ผาสุข
นายชินวัตร สาธร
นายมุจลินทร์ บัวลอย
นายธนกฤต คล้ายป๋อม
นายอัคคเดช รัตนพันธ์
นายเจษฎา สุขคง
นายณัฐดนัย เงาเดช
นายวิทวัส แสงจันทร์

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

(ริ)(ริ)o o (ริ)(ริ^(ริ) นายธีร ภัท ร์ รัชชนะ
(ริ)(ริ)o o (ริ)(s^k) นายปิย ะวัฒ น์ กลิ่น สุค นธ์
(ริ)(ริ)o o (ริ)(ริ^ตา นายสุท ิว ัส ไทยเกื้อ
(ริ)(ริ)o o (ริ)(ริ^ นายปรมิน ทร์ สานะมา
(ริ)(ริ)o o (ริ)(ร'(L นายประภาส ธรรมะบริบ าล
(ริ)(ริ)o o (ริ)(s^qD นายวีภ วัซร์ ลือคำ

^

0น*

เอกสารแนบ ๑๒๓

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๒ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิศวกรรมสื่อสาร) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ
๑๒๐๐๐๐๑
๑๒๐๐๐๐๒
๑๒๐๐๐๐๓
๑๒๐๐๐๐๔
๑๒๐๐๐๐๔
๑๒๐๐๐๐๖
๑๒๐๐๐๐๗
๑๒๐๐๐๐๘
๑๒๐๐๐๐๙
๑๒๐๐๐๑๐
(ริ)เ£)000(ริ)(ริ)
๑๒๐๐๐๑๒
๑๒๐๐๐๑๓
๑๒๐๐๐๑๔
(ริ)เ£)000(ริ)(เ^
๑๒๐๐๐๑๖
๑๒๐๐๐๑๗
(ริ)lsooos)Cs
(ริ) o o o (ริ)
๑๒๐๐๐๒๐
๑๒๐๐๐๒๑
๑๒๐๐๐๒๒
๑๒๐๐๐๒๓
๑๒๐๐๐๒๔
๑๒๐๐๐๒๔
๑๒๐๐๐๒๖
๑๒๐๐๐๒๗
๑๒๐๐๐๒๘
๑๒๐๐๐๒๙
๑๒๐๐๐๓๐

ซื่อ - นามสกุล
นายสิทธิชัย ซานิ'นโท
นายอภิสิทธึ๋ เอี่ยมปิยะ
นายพรศักดึ๋ กิ่งทองมาก
นายพรเทพ พิมพ์คำวงศ์
ว่าที่ รต.สิทธิพันธ์ เธียรชาติอนันต์
นายธีรชล เที่ยงคาม
นางสาวสายสุดา นนทคำจันทร์
นายคิวัสว์ ค้าแก้ว
นายกฤตนันทน์ นาคแก้ว
นายวซิรวิทย์ พรหมรุ่ง
นายศตคุณ เจริญรัมย์
นางสาวกุลนิษฐ์ จินดาวงศ์
นายก้องเกียรติ ชุนเกาะ
นางสาวปทิตตา ศรีแสงเมฆ
นางสาวเบญจมาศ ฉุดกลาง
นางสาวสุพิซญา พูลโภคา
นายธรรมนิตย์ นนทวรรธนะ
นายกุลพงษ์ ระพิพงษ์
นายกฤษณะ ศรีอบุตร
นางสาวณัฐริกา แพลูกอินทร์
นายศุทธวีร์ เกษจุโลม
นายวัฒนภูมิ รอดฤดี
นายคุณาธิป ชุติปีญญาภรณ์
นายพิสุทธิ้ บรรณกิจ
นายอภิวัฒน์ จันลาเศษ
นายดลวัฒ น์ ณวิพ ัน ธ์

นายนิทัศน์ สินเดระดาษ
นายเกรียงไกร รุ่งเรือง
นายปฏิภาณ พรหมมีศรี
นายซนัทธา นามเสถียร

เลข
ประจำตัว
สอบ
๑๒๐00๓๑
๑๒๐00๓๒
๑๒๐๐๐๓๓
๑๒๐๐๐๓๔
๑๒๐๐๐๓๔
๑๒๐๐๐๓๖
๑๒๐๐๐๓๗
๑๒๐๐๐๓๘
๑๒๐๐๐๓๙
๑๒๐๐๐๔๐
๑๒๐๐๐๔๑
๑๒๐๐๐๔๒
๑๒๐๐๐๔๓
(ริ)Is o o o (ริ^Gl
๑๒๐๐๐๔๔
๑๒๐๐๐๔๖
๑๒๐๐๐๔๗
(ริ)k) o o o (sL Gs
๑๒๐๐๐๔๙
๑๒๐๐๐๔๐
๑๒๐๐๐๔๑
๑๒๐๐๐๔๒
๑๒๐๐๐๔๓
(ริ)Isoocxfjs^
๑๒๐๐๐๔๔
๑๒๐๐๐๔๖
๑๒๐๐๐๔๗
๑๒๐๐๐๔๘
๑๒๐๐๐๔๙
๑๒๐๐๐๖๐

ซื่อ - นามสกุล
นายโรจนศัก ดี้ ป้ญ ญาดิษ ฐวงษ์
นายคณวัช ร สุเรณู
นายธัญ พล โต๊ะซา
นายเจษฎา อัง กูร สุท ธิพ ัน ธ์
นายวรัซ ญ์พ ัท ธ์ เทพรัต น์
นางสาวเนติก าร แช่ม ช้อ ย
นายนิต ิศ ัก ดึ๋ ภู่สิงห์
นายอดุล ย์เด'ซ ชุร าษี
นายณรงค์ฤ ทธี้ ขำสุน ทร
นายปิณ ณวัฒ น์ ทะนัน ไชย
นายอติว ุฒ ิ จุล พัน ธ์
นายธนวัฒ น์ แซ่ไล่
นางสาวอิง อร บุญ ศรี
นายจัก รพงษ์ สุข เขีย ว
นายอรรถวิท ย์ สุด บอนิด
นายธน'ท กูล ณรงค์
นายสหรัฐ คิร ิร ัต นานนท์
นางสาวทัศ นีย า สุฃธนะ
นายนววุฒ ิ อนุร ัก ษ์ธ าดากุล
นายพัช ร์ฌ าวัฒ น์ พัช นะกิจ
นายคมกฤษณ สุว รรณธาดา
นายภาสวิซ ญ์ หงวนเสงี่ย ม
นายศุภ ซัย ขวัญ มณี
นายทนะศัก ดี้ ทองอยู่
ว่า ที่ร .ต.นัฎ ฐสิท ธึ๋ หวังโซ๊ะ
นางสาวสุม ิต รา อิน ทีวร
นายประกรรษวัต สายสุว รรณ
นายอร่า มพงศ์ ดีอ ิน ทร์
นายนิว ัฒ น์ ปานแก้ว
นายศรัณ ณธ ศรีก าณจน์
Bไ

โ!■ นิ/7 "

'

เอกสารแนบ ๑๒๔

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๒ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิศวกรรมสื่อสาร) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ
๑๒๐๐๐๖๑
๑๒๐๐๐๖๒
๑๒๐๐๐๖๓
๑๒๐๐๐๖๔
๑๒๐๐๐๖๔
๑๒๐๐๐๖๖
๑๒๐๐๐๖๗
๑๒๐๐๐๖๘
๑๒๐๐๐๖๙
๑๒๐๐๐๗๐
๑๒๐๐๐๗๑
๑๒๐๐๐๗๒
๑๒๐๐๐๗๓
๑๒๐๐๐๗๔
๑๒๐๐๐๗๔
๑๒๐๐๐๗๖
๑๒๐๐๐๗๗
๑๒๐๐๐๗๘
๑๒๐๐๐๗๙
๑๒๐๐๐๘๐
๑๒๐๐๐๘๑
๑๒๐๐๐๘๒
๑๒๐๐๐๘๓
๑๒๐๐๐๘๔
๑๒๐๐๐๘๔
ร)๒000๘ ๖
๑๒๐๐๐๘๗
๑๒๐๐๐๘๘
๑๒๐๐๐๘๙
๑๒๐๐๐๙๐

ซื่อ - นามสกุล
นายทศพร บีนจาด
นายอุกฤต ป่นสวัสด
นางสาวสัจจพร ชิณะวงศ์
นายสุวัฒน์ อุ่นสุข
นายอาทิตย์ ชาวรุ่งเรือง
นางสาวสุธินี เรืองรัตนอัมพร
นายฐานันดร์ ตรงใจ
นายพีรพัฒน์ ประไพพิทยาคุณ
นางสาวธิติกาญจณ์ ทิพย์ทวีชัย
นายวรายุทธ หรั่งทิม
นายกันตินันท์ วิสาสะ
นายณัฐชัย ยะธะนะ
นางสาวธารินี แสงทอง
นายธนกฤต คงเจริญ
นายศรัณย์ นพชุนทด
นายคณิติน หงษ์ทอง
นายทนงศักดี้ คิลัยพานิซ
นายชาญชัย เหล่าลาภะ
นายณัฐพล อนุจร
นายเกรียงไกร เพ็ซรสุวรรณ
นายกิตติกรณ์ รัตนสัมฤทธี้
นายโชคชัย อุ่นวงษ์
นางสาวศศิกานต์ เกษลำ
นายบีญจวีซญ์ วัฒนภินันท์ชัย
นายคิวณฐ ชิงทอง
นายอรรถพล แต่งศรี
นายศตวรรษ ประสานทอง
นายภัทรภูมิ ปานหิรัญ
นายฉลองพร เถาถวิล
นางสาวภัทรวัลลึ๋ ศรีประเสริฐ

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๒ ๐๐๐๙๑

นายจัก รกฤษณ์ ธนสีลังกูร

๑๒ ๐๐๐๙๒

นายณัฐ พล อาบีด ิน

๑๒ ๐๐๐๙๓

นายธนกร ธรรมรัต น์

๑๒ ๐๐๐๙๔

นางสาวกมลเยา รัก เพ็ง

๑๒ ๐๐๐๙๔

นายชัย วัฒ น์ ดำสัน ทัด

๑๒ ๐๐๐๙๖

นายทนงศัก ดี้ เภอสิง ห์

๑๒ ๐๐๐๙๗

นายธาราธิป หนูวิไล

๑๒ ๐๐๐๙๘

นางสาวกัญ ญาณัฐ พิมไทย

๑๒ ๐๐๐๙๙

นายคณาธิป บุญ จัน ทร์

๑๒ ๐๐๑๐๐

นายจัก รกฤษณ์ เอมแย้ม

๑๒ ๐๐๑๐๑

น าย ห ัส ณพงศ์ เรืองดำ

๑๒ ๐๐๑๐๒

นายชิน ดนัย ธนงศ์

๑๒ ๐๐๑๐๓

นายคณพศ สง่าศิล บี

๑๒ ๐๐๑๐๔

นางสาวสุพ รรษา คงชื่นสิน

๑๒ ๐๐๑๐๔

นายพัฒ นพงศ์ วงษ์ต าไข่

๑๒ ๐๐๑๐๖

นายวิร ัต น์ ชูจ ัน ทร์

๑๒ ๐๐๑๐๗

นางสาวอภิว ดี ตังก้อ ง

๑๒ ๐๐๑๐๘

นางสาวมณฑิร า ผัน นุช เจริญ

๑๒ ๐๐๑๐๙

นายปณพงศ์ รัต นบัน ริน ทร์

๑๒ ๐๐๑๑๐

นายวิร ิย ะ ไชยแสงราช

(ร )ิ

I s o 0(9) (9 ) (5)

นายซวาล พูล สวัส ดี้

๑๒ ๐๐๑๑๒

นายศิว ณัฐ คิร ิส านต์

๑๒ ๐๐๑๑๓

นางสาวซนิน าถ ยี่ต ัน

( ร )ิ
(ร )ิ

0 0 (5 ) (ร )ิ ( s i

เ£)0 0 (5 )(ริ)( s i

นางสาววรรณวณัซ ดำรงวงษ์ส วุ ิน ัย
นางสาวณัฏ ฐิก านต์ อุ่น ทรัพ ย์

๑ เอ 0 0 ๑ ๑ ๖

นายซา ล ี กิต ติเวชวรกุล

๑๒ ๐๐๑๑๗

นายธ๊ร เดช ประศาสตร์ค ิล ป๋

(5)IfDo o (5) (ร )ิ

นายสิร ภพ กิจ เจริญ รุ่ง โรจน์

๑๒ ๐๐๑๑๙

นางสาววิภ าวี สาระพจน์

๑๒ ๐๐๑๒ ๐

นายณัธ ซนนท์ ท่อนคำ

_______ ร ั___________________________________ £ ะ ะ

เอกสารแนบ ๑๒๕

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๒ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิศวกรรมสื่อสาร) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๒๐๐๑๒๑ นายรุ่ง โรจน์ เปาจีน
๑๒๐๐๑๒๒ นายพงศกร ทองเพิ่ม
๑๒๐๐๑๒๓ นายกฤตภาส กิต ติข จร
๑๒๐๐๑๒๔ นายณัฐ พล รัต นบริบ ูร ณ์ล าภ
๑๒๐๐๑๒๕ นายณ์ฐ พล คณโฑทอง
๑๒๐๐๑๒๖ นายคิร ิพ งษ์ คิร ิว ัฒ น์
๑๒๐๐๑๒๗ นางสาวรัช ดา เวีย งนาค
๑๒๐๐๑๒๘ นางสาวกีร ติก า สมอยู่
๑๒๐๐๑๒๙ นางสาววทัน ยา วินุ'ราช
๑๒ ๐๐๑๓๐ นายเซษตุพ ล แสงเดือ น
๑๒ ๐๐๑๓๑ นายศรายุท ธ กิต ติค ิร ิพ ัน ธ์
๑๒๐๐๑๓๒ นายปุณ ยวีร ์ เลิศ สุร ีภ ัส ร์
๑๒๐๐๑๓๓ นางสาวธนาภรณ์ วิท ยารัง สิก ุล
๑๒๐๐๑๓๔ นายรขต จิต รติพ รสรรค์
๑๒๐๐๑๓๕ นายนภสัญ ฉน์ หนูข วัญ
๑๒๐๐๑๓๖ นายธราเทพ ศรีส ุพ รรณ
๑๒๐๐๑๓๗ นางสาวเบญจรัต น์ สมหวัง
๑๒๐๐๑๓๘ นายพงศกร พรหมสนธี้
๑๒ ๐๐๑๓๙ นางสาวธัญ ลัก ษณ์ เสวีว ัล ลภ
๑๒๐๐๑๔๐ นายซนัย ชนม์ ดาบเพชร
(ริ)1§ว00(ริ)(ริ^(ริ) นายวรวงศ์ ศรีสวัสดี้
๑๒๐๐๑๔๒ นางสาวอซิร ญา บัว เผื่อ น
๑๒๐๐๑๔๓ นายเอกสิท ธิ้ ทองน้อ ย
๑๒๐๐๑๔๔ นายกัม พล เรือ งผึ้ง
๑๒๐๐๑๔๕ นายประดิษ ฐ์ สีเนีย ม
๑๒ 00๑๔ ๖ นายลีน วัต ร แก้ว คัล ณา
๑๒๐๐๑๔๗ นายนิธ ิท ัศ น์ แก้ว ธานี
๑๒๐๐๑๔๘ ว่า ที่ร ้อ ยตรีห ญิง ซนัญ ซิด า เงินสุข
๑๒ ๐๐๑๔๙ นายฐณะวัฒ น์ อัค รอาธิศ ัก ดิ้
(ริ)k)oo (ริ)

&

o

นายถิร ายุ ทิว ะศะศิธ ร์

เลข
ประจำตัว
สอบ
(ริ)1อ00(9)^(9)
๑๒๐๐๑๕๒
๑๒๐๐๑๕๓
๑๒๐๐๑๕๔
๑๒๐๐๑๕๕
๑๒๐๐๑๕๖
๑๒๐๐๑๕๗
(ริ)Iso o (ริ)
(ริ)b o o ts )^
๑๒๐๐๑๖๐
๑๒๐๐๑๖๑
๑๒๐๐๑๖๒
๑๒๐๐๑๖๓
๑๒๐๐๑๖๔
๑๒๐๐๑๖๕
๑๒๐๐๑๖๖
๑๒๐๐๑๖๗
(ริ)1ร)o o (ริ)oD^9
๑๒๐๐๑๖๙
๑๒๐๐๑๗๐
๑๒๐๐๑๗๑
๑๒๐๐๑๗๒
๑๒๐๐๑๗๓
๑๒๐๐๑๗๔
๑๒๐๐๑๗๕
๑๒๐๐๑๗๖
๑๒๐๐๑๗๗
๑๒๐๐๑๗๘
๑๒๐๐๑๗๙
๑๒๐๐๑๘๐

ซื่อ - นามสกุล
นายนรภณ เหล็กศรี
นายธนพันธ์ ตันติจริยา
นายกษิดิศ เที้ยวพันธ์
นายกรรณสูต มีสมพร
นางสาวดลพร สุปี
นายคมสัน เรืองวงศ์
นายกานต์ ธุระกิจ
นายจุฑา พรพนมชัย
นายพีรวิชญ์ จุลพันธ์
นายปฐมพงษ์ กลอยเทพ
นายกล้าณรงค์ ตุ้ยดา
นายยสินทร ธรรมนพรัตน์
นายยศธร คงคา
นายศรัณย์ภัทร พัตรปาน
นายทวีจักษุ สิทธิไกรบำรุง
นายโกวิทย์ ไชยสถาน
นายจิรพุทธ รัตนพิสุทธ์พันธุ
นางสาวชูไวดา 'บอราเอง
นายรักษิต กลางประพันธ์
นายวุฒิพงศ์ ธนมาลาพงศ์
นายวรัญฌู อุดมประเสริฐคิริ
นายกฤษฎา หงษ!ทย
นางสาวปานฉัตร ปริยานันทวัฒน์
นางสาวซลิตา สู่สุฃ
นายปฐมพงษ์ กลิ่นอุบล
นายเอกกมล อัศ วสถาพรผล

นายพิพัฒน์ หวานนุวงศ์
นางรวิวรรณ คำถาวร
ส.อ.ณรงค์พล ทองพันชั่ง
นายธเนศ ดอกไม้

เอกสารแนบ ๑๒๖

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๒ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิศวกรรมสื่อสาร) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ขื่อ - นามสกุล

(ริ) เ£ ) 0 0 ( ร ิ) ^ ร ( ร ิ)

นายนายธเนศ บุญ เหลือ

๑๒ ๐๐๑๘ ๒

นายวุฒ ิข ัย พุท ธา

๑ ๒ ๐๐๑๘ ๓

นายประจัญ คล้า ยมณี

๑ ๒ ๐๐๑ ๘ ๔

นายธีร ภัท ร บุต ร์ห งษ์

(ร)เ£)o o (ริ) (เ^ นายนัน ทวัฌ น์ ธรรมรัต น์
(ร)

1ร)o o (ร) Cs qD นายสัน ติภ าพ สามะบุต ร

๑ ๒ ๐๐๑๘ ๗

นางสาวธนาภรณ์ นิ่ม เรือ ง

(ริ) เ £ ) 0 0 (ริ) £ร£ร

นายธนนท์ เริง วิจ ิต รา

๑ ๒ ๐ ๐ ๑ ๘ ๙

นางสาวซมัย วรรณ อัก ษรวงศ์

๑ ๒ ๐ ๐ ๑ ๙ ๐

นางสาวนัน ทวรรณ อัก ษรวงศ์

(ริ)1ร)o o (ร) (รนิ่(ริ) นางสาวศุภ นิด า ฉัตรทอง
๑ ๒ ๐๐๑ ๙ ๒

นายคุภ กร ทองย้อ ย

๑ ๒ ๐ ๐ ๑ ๙ ๓

นายตรีธ เนตร ดวงวงษา

๑ ๒ ๐ ๐ ๑ ๙ ๔

นางสาวพรทิพ ย์ กุณ าศล

(ริ) เ£)

o o (ริ)

(แ

นายนิต ิร ัฐ มาลัย

(ริ)Iso o (ริ)G^qD นายเทอดศัก ดี้ พิเดซ
๑ ๒ ๐ ๐ ๑ ๙ ๗

นางสาวธัน ยา ซมโคกกรวด

๑ ๒ ๐ ๐ ๑ ๙ ๘

นายโสภณ ดวงครุธ

๑ ๒ ๐ ๐ ๑ ๙ ๙

นายภัท รพล ผุด ผ่อ ง

๑ ๒ ๐๐๒ ๐๐

นายธนภัท ร จิต รขัย

๑ ๒ ๐๐๒ ๐๑

นายธีร ภัท ร์ ยี่ภู่'รัตน์

๑๒ ๐๐๒ ๐๒

นาย'วัช รพงศ์ เพชรประไพ

๑๒ ๐๐๒ ๐๓

นายเฉลืม เกีย รติ เหล่า เสถีย รกิจ

๑๒ ๐๐๒ ๐๔

นายธนวัฒ น์ เรือ นฟ้า งาม

๑๒ ๐๐๒ ๐๔

นายวรวัฒ น์ ผัด ทะ

๑ ๒ ๐๐๒ ๐๖

น า ย ป ้ณ ณ ธ ร

๑๒ ๐๐๒ ๐๗

นายพลกฤษณ์ นาคอ่ว ม

๑๒ ๐๐๒ ๐๘

นายสรวีย ์ อ่ว มน้อ ย

๑ ๒ ๐๐ ๒ ๐ ๙

นางสาวอัญ รัต น์ ธรณีส ุว รรณ

๑ ๒ ๐๐๒ ๑๐

นายกิต ติจ ัก ษ์ ศิร ิพ นาวาสน์

ข ัย พ ัฒ น า น น ท ์

เลข
ประจำตัว
ลอบ

ขื่อ - นามสกุล

๑๒๐๐๒๑๑
๑๒๐๐๒๑๒
๑๒๐๐๒๑๓
๑๒๐๐๒๑๔
๑๒๐๐๒๑๔
๑๒๐๐๒๑๖
๑๒๐๐๒๑๗
๑๒๐๐๒๑๘
๑๒๐๐๒๑๙
๑๒๐๐๒๒๐
๑๒๐๐๒๒๑
๑๒๐๐๒๒๒
๑๒๐๐๒๒๓
๑๒๐๐๒๒๔
๑๒๐๐๒๒๔
๑๒๐๐๒๒๖
๑๒๐๐๒๒๗
๑๒๐๐๒๒๘
๑๒๐๐๒๒๙
๑๒๐๐๒๓๐
๑๒๐๐๒๓๑
๑๒๐๐๒๓๒
๑๒๐๐๒๓๓
๑๒๐๐๒๓๔
๑๒๐๐๒๓๔
๑๒๐๐๒๓๖
๑๒๐๐๒๓๗
๑๒๐๐๒๓๘
๑๒๐๐๒๓๙
๑๒๐๐๒๔๐

นายทรงพล ขุนอักษร
นางสาววันรดา บุญดีศิริพันธ
นายสิรภพ ตรีโพลา
นางสาว,ชุก'รียะห์ ดาโอะ
นายวซิรวิทย์ ภัทรพงษาธิต
นายพิซชากร แก้วฉา
นายศุภซัย แสงมณี
นายพาทิศ ชาตรีวัฒนกุล
นายธีรเมธ หนูยงค์
นางสาวอารีรัตน์ ฐานเหล็ก
นายสิทธิศักดึ๋ จงอาษา
นางสาววิพุธสินี พงษจินดา
นางสาวฐมลพร สิทธิบุศย์
นายอนันต์ จันเสนา
นายธน สุทธิธรรม
นายธีรพงษ์ ขันธ'โสภา
นางสาววาสินี สร้อยสนธี้
นายธนทร ตันวิพัฒน์
นายอภิสิทธิ้ หินเพ็ซร์
นางสาวณัฐพร ดำรงพันธ์
นางสาวธิดารัตน์ กาศสนุก
นายณัฐวรรธน์ วงษา
นายสุพจน์ขัย ทัพซ้าย
นายนพรัตน์ มะสุใส
นายประสิทธิวัฒน์ คุณกระมุท
นายวรภัทร รอดนำพา
นายอนุชา สูญโชติ
นายพยัคฆ์ อ่อนสระน้อย
นางสาววิสุวัฒนี กมลศิลป๋
นางสาวปานหทัย แซ่
เตี๋ย
_______________
_______________
<ะะ
๐ - * ■ เ'

เอกสารแนบ ๑๒๗

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๒ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิศวกรรมสื่อสาร) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ
(ริ)

ซื่อ - นามสกุล

Iso ok) d t (ริ) นายธนกฤต ป้ญ ญาสาร

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๒๐๐๒๗๑ นายสมชาย สะโรบล

๑๒ ๐๐๒ ๔๒

นางสาวธัญ ญ์น ภัส ภูว นัน ท์ท วีส ิน

๑๒๐๐๒๗๒ นายนภัส แม้น เสถีย ร

๑๒ ๐๐๒ ๔๓

นายพงศภัค จิน าทูล

๑๒๐๐๒๗๓ นางสาวนูร ีฮ ัน เขตเทพา

๑๒ ๐๐๒ ๔๔

นายดรัณ ภพ ทรายเพชร์

๑๒๐๐๒๗๔ นายพงศกร อุ่น แก้ว

๑๒ ๐๐๒ ๔๔

นายจารุก ิต ตี้ บูร พประพฤกษ์

๑๒๐๐๒๗๔ นายอมร สุข เมือ ง

๑๒ ๐๐๒ ๔ ๖

นางสาวจุฑ ามาศ วาดเขีย น

๑๒๐๐๒๗๖ นายคุภ ชัย ประสิท ธิ้ศ ร

๑๒ ๐๐๒ ๔๗

นายธนกฤต สุข อ่อน

๑๒๐๐๒๗๗ นายพัฐ ปคัล ภ์ ช่างทอง

๑๒ ๐๐๒ ๔๘

นายปรมัต ถ์ ซนบดีเฉลิม รุ่ง

๑๒๐๐๒๗๘ นายคทายุท ธ์ กอบกสิก รรม

๑๒ ๐๐๒ ๔ ๙

นางสาวเพชรรัต น์ ไตรยงวานิซ

๑๒๐๐๒๗๙ นางสาวบุญ ฑริก า เหขุน ทด

๑๒ ๐๐๒ ๔ ๐

นายจัก รกฤษณ์ ไซยศิริ

๑๒๐๐๒๘๐ นายเอกธวัฒ น์ ปิย วัซ รเมธา

(9)ls)OOl£)(ร^(ริ) นายซเยส เสือ จุ้ย

๑๒๐๐๒๘๑ นายวสัน ต์ น้อ ยรัก ษา

๑๒ ๐๐๒ ๔๒

นายนราชัย เหล็ก กล้า

๑๒๐๐๒๘๒ นายวีส ุท ธิ้ โสะหาบ

๑๒ ๐๐๒ ๔ ๓

นางสาวสุน ารี สุภ าพ

๑๒๐๐๒๘๓ นายนิน ัซ มีย ์ เจ๊ะโกะ

๑๒ ๐๐๒ ๔๔

นายวิร ิย ะ รอดบุต ร

๑๒๐๐๒๘๔ นางสาวนิศ า,ชล โพธิ้ทอง

๑๒ ๐๐๒ ๔๕

นายธัญ พิส ิษ ฐ์ สิทธิ

๑๒๐๐๒๘๔ นายอับ ดลรอหมาน มูนาม

๑๒ ๐๐๒ ๔ ๖

นายธนภัท ร ซูซื่น

๑๒๐๐๒๘๖ นายฤทธิ,พ งศ์ คงชาติ

๑๒ ๐๐๒ ๔๗

นายณฐวุฒ ิ ภูมิสุข

๑๒๐๐๒๘๗ นายอัฐ ซา วงษ์ร ัก ษ์

๑๒ ๐๐๒ ๔๘

นายอภิบ ัท ธ์ แก้ว มูณ ี

๑๒๐๐๒๘๘ นายธนาภัท ร จัน ทราช

๑๒ ๐๐๒ ๔ ๙

นายคอสิค แสงจัน ทร์

๑๒๐๐๒๘๙ นายกิต ติภ ูม ิ อิน ทร์จ ำลอง

๑๒ ๐๐๒ ๖๐

นายเจตริน บุญ เสริม

๑๒๐๐๒๙๐ นายซานนท์ เจีย มรัต นวงศ์

๑๒ ๐๐๒ ๖๑

นายวัศ พล กองคำ

๑๒๐๐๒๙๑ นายพีร พัฒ น์ ไชยมณี

๑๒ ๐๐๒ ๖๒

นางสาวจงกลนี ราชสุข

๑๒๐๐๒๙๒ นายธนัญ ,ชัย ชัน ทอง

๑๒ ๐๐๒ ๖๓

นายสฤษฏ์โ รจ จัน ทร์เพิ่ม พูน ผล

๑๒๐๐๒๙๓ นางสาวศสิษ า ไสยวงศ์

๑๒ ๐๐๒ ๖๔

นางสาวฃนิษ ฐา เผ่า ทหาร

๑๒๐๐๒๙๔ นายพงศ์ว ีท ย์ ยัง รอด

๑๒ ๐๐๒ ๖๔

นางสาวปิย ดาวัล ย์ แงวกุด เรือ

๑๒๐๐๒๙๔ นายพีร ะพัน ธ์ อินทสุก

๑ ๒ 00๒ ๖ ๖

น า ง ส า ว ร ัต ต ิย า

ร)๒0๐๒๙๖

๑๒ ๐๐๒ ๖๗

นายธวัช 'ชัย แสงฤทธี้

๑๒๐๐๒๙๗ นายภูว ริท ธี้ เขื่อ นแก้ว

๑๒ ๐๐๒ ๖๘

นายนัน ทวัฒ น์ ศรีพ ูล

๑๒๐๐๒๙๘ นายอภิส ิท ธี้ บัว สัม ฤทธี้

๑๒ ๐๐๒ ๖๙

นายศุภ ฤกษ์ สุด สวาท

๑๒๐๐๒๙๙ นางสาวชุต ิม า ธงไชย

๑๒ ๐๐๒ ๗ ๐

นายอธิจ ิต ก่อ แก้ว

นายอัศ ติซ า มาแตง________________
๑๒ ๐๐๓๐๐ __________________

ห า ญ ร ัต น ป ร ะ เ ส ร ิฐ

น า ย ว ุฒ ิพ ง ศ ์ ว ร ร ณ โ ร

เอกสารแนบ ๑๒๘

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๒ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิศวกรรมสื่อสาร) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๒ ๐0๓ ๐๑ นายอริย ์ธ ัซ ไชยอัค รารัต น์

๑๒๐๐๓๓๑ นางสาววรัญ ชลี บุญ มา

๑๒๐๐๓๐๒ นางสาวซญาน์พ ัน ธ์ พยอมใหม่

๑๒๐๐๓๓๒ นายฤทธิ'พงศ์ ฟูก ำเนิด

๑๒๐๐๓๐๓ นายชยา จรุง ชัย ศรี

๑๒๐๐๓๓๓ นางสาวพิม พ์ช นก ผดุง ฤกษ์

๑๒๐๐๓๐๔ นางสาวชฎาภรณ์ เชื้อ เล็ก

๑๒๐๐๓๓๔ นายมูอ ัม หมัด บาเงะ

๑๒๐๐๓๐๔ นายอิส ระพงษ์ บุญ ส่ง

๑๒๐๐๓๓๔ นายทิว ัต ถ์ ก,องนอก

๑๒๐๐๓๐๖ นางสาวธน'ญญา ภีม ศิร ิว ัฒ นา

๑๒๐๐๓๓๖ นายวัช ระ นุ่น สงค์

๑๒๐๐๓๐๗ นายพลธนัฐ จัน ทร์จ ิร ีย ์

๑๒๐๐๓๓๗ นางสาวจิร ัซ ญา หน่อ กิจ

๑๒๐๐๓๐๘ นายธนพล เล็ง เล็ก

๑๒๐๐๓๓๘ นายสิร ิพ ัน ธ์ ทรงทอง

๑๒ ๐๐๓๐๙ นางสาวจิร าวรรณ ผัน ดอน

๑๒๐๐๓๓๙ นายวีร ะพล พลศรี

๑๒ ๐๐๓๑๐ นายณัฐ พล ทิพ ย์พ งศ์ท อง

๑๒๐๐๓๔๐ นายวิท ยา พิษ พรรณ์

(5)1ร)o o 01(9)(ริ) นางสาวกนกศรี ยอดทองหลาง

๑๒๐๐๓๔๑ นางสาวซญานี อิน ทรธิร าช

๑๒๐๐๓๑๒ นายธนภัท ร เสือโพธ

๑๒๐๐๓๔๒ นายวรัน ณ์ธ ร อธิคม

๑๒๐๐๓๑๓ นายณัฐ กิต ติ้ ยิ่ง ยวด

๑๒๐๐๓๔๓ นายอนุส รณ์ สุขแก้ว

๑๒๐๐๓๑๔ นางสาวฐานะมาศ กัน ภัย

๑๒๐๐๓๔๔ นายศัก ริน ทร์ นาคไธสง

๑๒๐๐๓๑๔ นายณัฐ ฏ์ พิล ึก

๑๒๐๐๓๔๔ นายพรเทพ ภู่ป ระสงค์

๑๒๐๐๓๑๖ นายวรพัฒ น์ เนติน ิย ม

๑๒๐๐๓๔๖ นายกมเลศน์ จารุบ ุณ ย์

๑๒๐๐๓๑๗ นางสาวกุล นิษ ฐ์ งามขำ

๑๒๐๐๓๔๗ ______________
นางสาวธนวรรณ ทมกิ
่ง
____________.
__C

๑๒๐๐๓๑๘ นางสาวอัญ ชลี ปริย เมธางกูร
๑๒ ๐๐๓๑๙ นายภาณ ุว ัฒ น์ ประสม
๑๒๐๐๓๒๐ นายจีร ะศัก ดี้ พรมจ้อ ย
๑๒๐๐๓๒๑ นายจิร ายุท ธ เชื้อ ตาหมื่น
๑๒๐๐๓๒๒ นายณฐกร วรรณวิก รม์
๑๒๐๐๓๒๓ นางสาวกนเกศ จิน ะใจหาญ
๑๒๐๐๓๒๔ นางสาวพรธิด ี ผิวสุพ นธ์
๑๒๐๐๓๒๔ นายต้น ข้า ว เหลือ งวิภ ูษ าวาณิช
๑๒00๓๒๖

น างส าว

ทัศน ีย ์

ส ง แ จ ้ง

๑๒๐๐๓๒๗ นางสาวบุญ พวงเพชร แซ่เล่า
๑๒๐๐๓๒๘ นายวิร ุฬ ห์ ศรีเชีย งสา
๑๒๐๐๓๒๙ นายซนสิท ธี้ บุญ ช่ว ย
๑๒๐๐๓๓๐ นายพิท วัส แจ้ง กลีบ

เอกสารแนบ ๑๒๙

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

นายจิร ะวัฒ น์ จัน ทร์ท า

๑๓๐๐๐๓ ๑ นายภูช ิต ‘บ อราเฮ (ง

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

นายนรเสฏฐ์ สุราคง

๑๓๐๐๐๓๒ นายนริน ทร์ เสมอวงศ์

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

นายณัฐ นัน ท์ กลิ่น แก้ว

๑๓๐๐๐๓๓ นายจอมเทพ ขุน จิต ดำริห ์

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔

นายณัฐ พล ศรีร ัต นา

๑๓๐๐๐๓๔ นายสถาพร ทองด้ว ง

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔

นายอริย วรรต ศรีว าสน์

๑๓๐๐๐๓๔ นายชาลี สิงหะ

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖

นายเดโซ หนูแ ป้น น้อ ย

๑๓๐๐๐๓๖ นายศศิศ ศิล าพงษ์

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗

นายกฤษฎา สมเคราะห์

๑๓๐๐๐๓๗ นายเอกพงศ์ สมฤทธิ้

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘

นายธัน วา วิว ุฒ ิ

๑๓๐๐๐๓๘ นายวิศ รุต ไชยประสิท ธึ๋

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙

สิบเอกพงศภัค ศรีดำ

๑๓ ๐๐๐๓ ๙ นายอภิค ัก ดิ้ จัน ทร์ค ง

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐

ว่า ที่ร ้อ ยตรีก ฤตกร ยะนิล

๑๓๐๐๐๔ ๐ นายพีร ะยุท ธ พิน ิต ภุช พงศ์

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑

นายเขมทัต ผ่องอำไพ

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ (รี^๑ นายสาโรจน์ จุล ภัก ดี้

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒

นายปัฐ นวัฒ น์ มุ่ง เพีย ร

๑๓๐๐๐๔๒ นายณัฐ วุฒ ิ ภิร มนัด

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓

นายณัฐ วุฒ ิ เรือ งวิท ยาวุฒ ิ

๑๓๐๐๐๔๓ นายนิต ิก ร ภิร มนัด

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ (SL

นายอรรถศราวุฒ ิ ละอองทอง

๑๓๐๐๐๔๔ นายจตุร งค์ ฟองงาม

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ (เ^

นายจตุพ ล กล้า ศึก

๑๓๐๐๐๔๔ นายพลพล วีร ะแพทย์

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ qD

นายอานนท์ บุญ เรือ ง

๑๓๐๐๐๔๖ นายอนัน ต์ แสงปัญ ญา

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗

นายสุท ธิพ งษ์ น้า วประจุล

๑๓๐๐๐๔๗ นายนพรัต น์ จัน ทร์เอี่ย ม

๑๓ ๐๐ ๐๑ £9

นายฉัต รชัย อยู่ม ะเริง

๑๓๐๐๐๔๘ นางรัต นา จัน ทร์เอี่ย ม

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑

G^ นายสรวิศ ทองเนื้อ ห้า

๑๓๐๐๐๔ ๙ นายฤทธิเกีย รติ ปราณีว ัฒ น์

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐

นายอดิธ ัซ ปันแนว

๑๓๐๐๐๔๐ นายจิต รกร บุญ มาวงษา

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑

นายธนนัน ทร์ มั่ง สมบูร ณ์

(5)๓000(^(5) นายสรวิซ ญ์ ศรีม ่ว งสุข

๑๓ ๐๐๐๒ ๒

นายเอกชัย นาชัย ฤทธี้

๑๓๐๐๐๔๒ นายอภิศ ัก ดิ' ทองนวล

๑๓ ๐๐๐๒ ๓

ว่า ที่ร ้อ ยตรีเ จษฎา สุข สัง วาลย์

๑๓๐๐๐๔๓ นายพัน ธวัช พุ่มพวง

๑ ๓ ๐๐ ๐๒ ๔

นายฉัต รชัย ปรพฤติธ รรม

๑๓๐๐๐๔๔ นายเสฏฐวุฒ ิ เพ็ซ รพราว

๑ ๓ ๐๐ ๐๒ ๔

นายพรเทพ ม่ว งอยู่

๑ ๓ ๐

นายอภิสิทธึ๋ ใจฟู

๑๓๐๐๐๔๔ นายกิต ติศ ัก ดิ้ พื้นนวล
๑๓ 00๐๔ ๖ นายทัก ษิณ นวลตา

๑ ๓ ๐๐๐๒ ๗

นายนนวนัซ น์ อยู่ค ง

๑๓๐๐๐๔๗ นายสิร ิค ัก ดิ้ รัตนพัน ธุ

๑๓ ๐๐ ๐๒ ๘

นายพีร พล พรหมมิ

๑๓๐๐๐๔๘ นายธนพัน ธ์ ยศนัน ท์

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๒ ๙

นายณัฐ นนท์ ต้น ปลูก

๑๓ ๐๐๐๔ ๙ นายชัย ยศ เชีย วพิล าบ

๑ ๓ ๐ ๐

นายพีซ าภพ ศรีขุมภู

๑๓ ๐๐๐๖๐ นายภานุพ งศ์ ธัญ ญเจริญ

0 0

0

๒ ๖

๓ ๐

V-----

เอกสารแนบ ๑๓๐

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ
๑๓๐๐๐๖๑
๑๓๐๐๐๖๒
๑๓๐๐๐๖๓
๑๓๐๐๐๖๔
๑๓๐๐๐๖๔
๑๓๐๐๐๖๖
๑๓๐๐๐๖๗
๑๓๐๐๐๖๘
๑๓๐๐๐๖๙
๑๓๐๐๐๗๐
๑๓๐๐๐๗๑
๑๓๐๐๐๗๒
๑๓๐๐๐๗๓
๑๓๐๐๐๗๔
๑๓๐๐๐๗๔
๑๓๐๐๐๗๖
๑๓๐๐๐๗๗
๑๓๐๐๐๗๘
๑๓๐๐๐๗๙
๑๓๐๐๐๘๐
๑๓000£ร๑
๑๓๐๐๐๘๒
๑๓๐๐๐๘๓
๑๓๐๐๐๘๔
๑๓๐๐๐๘๔

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

นายภาณ ุว ัฒ น์ พัน ธุเหล็ก

๑๓ ๐๐๐๙๑

นายนิร ัน ดร เปีย เกี๋ย ง

นาย1ช าญวิท ย์ แดงละอุ่น

๑๓ ๐๐๐๙๒

นายสิท ธิโ ชค โซชัย

นายวีร ะภัท ร ป้ญ ญา

๑๓ ๐๐๐๙๓

นายณัฐ พล ด้วงนวม

นายธนนท์ นุ่นสง

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๙ ๔ นายวุฒ ิช ัย ซ้วนลิ่ม

นายปฎิภ ัท ร อำภา

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๙ ๔ นายสุก ัล ย์ เชื้อ แก้ว

นายรุ่ง อรุณ กี๋น ิยม

๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๙ ๖ นายสุภ กิจ มุ่งดี

นายสิท ธิก ร แก้วนิล

๑๓ ๐๐๐๙๗

นายณัฐ วุฒ ิ อุ่น ขจี

นายกรรณชัย อาสาสุข

๑ ดาo o o G\

นายปองกานต์ สุค นธปฏิภ าค

นายธนวัต ศรีบ ุญ เรือ ง

๑๓ ๐๐๐๙๙

นายธนพัฒ น์ ควรสุว รรณ

นายชาญวิท ย์ อยู่ท ิม

๑๓ ๐๐๑๐๐

นายอณัฐ ศัก ดิ๙ หนูย ศ

นายอํศ นี โพธิดก

๑๓ ๐๐๑๐๑

นายธรรมรัก ษ์ สืบ เทศ

นาย'วรัญ 'ชิต ปิญ ญายืน

๑๓ ๐๐๑๐๒

นายเมธาวี ชอบทำกิจ

นายธนทิต พุฒ ิม าศ

๑๓ ๐๐๑๐๓

นายกฤษณะ พรหมมาตย์

นายกิต ติพ ล พร้อ มญาติ

๑ ๓ ๐ ๐ ๑ ๐ (ริ^ นายธนกร สิร ิเกื้อ กูล ชัย

นายพิซ ญา นะภิใจ

๑ ๓ ๐ ๐ ๑ ๐ (ร^ นายธนวัฒ น์ ดอกไม้เครือ

นายอภิส ิท ธี้ สิงห์แ ก้ว

๑๓ ๐๐๑๐๖

นายปิย วิท ย์ จัน ทนพัน ธ์

นายณฐพล ไพสิฐวรกุล

๑๓ ๐๐๑๐๗

นายทรงวุฒ ิ เกตุแ ก้ว

นายสุร วุฒ ิ แจ้ง เปีย ม

๑๓ ๐๐๑๐

นายรุ่ง ศาสตร์ ราชโยธา

นายสีห ลัก ษณ์ เสือ เกิด

๑ ๓ ๐ ๐ ๑ ๐ 2 ^ นายสิป ปกร จัด นอก

นายเกีย รติศ ัก ดี้ แย้ม ชื่น

๑๓ ๐๐๑๑๐

นายกษิด ี้เดช สุชวานิซ

นายนัน ทวัฒ น์ หลวงนา

๑๓ ๐๐๑๑๑

นายกรกฎ ทาสุว รรณ์

นายธนธร เพ็ซ รคงทอง

๑๓ ๐๐๑๑๒

นายกฤตเมธ ศรีอ ำพร

นายธาดา จิต พรม

๑๓ ๐๐๑๑๓

นายพงษ์พ ัฒ น์ ชูจ ัน ทร์

นายรามนรา ยาโด

๑ ๓ ๐ ๐ ๑ ๑ (รี1 นายประนวัต ฒ์ อํศ วสุน ทรเนตร

นายจัก รี ดำอ่อ น

๑ ๓ ๐ ๐ ๑ ๑ (เ^ นายฐิต ิพ งค์ ภู่สมใจ

ร)๓ 000๘ ๖ นายธนิศ ร ผสารพจน์

๑ ๓ o o ๑ ๑ qD นายฐานสัก ด ประภาส

๑๓๐๐๐๘๗
๑๓OOOGsGs
๑๓๐๐๐๘๙
๑๓๐๐๐๙๐

นายอาดิน ัน สามะอาลี

๑๓ ๐๐๑๑๗

นางสาวจรรยพร พงศ์พ ัท ลุง

นายบุร ฉัต ร กรรณรงค์

๑๓ ๐๐๑๑

นายสาโรจน์ ศรีซู

นายอภิว ัฌ น์ ลัด ดาพวง

๑ ๓ ๐ ๐ ๑ ๑ (oi นายณาศิส เลิศ ตระกูล

นายนนทวัฒ น์ มณีฉ าย

๑๓ ๐๐๑๒ ๐

นายเจษฎา สุทธิ

เอกสารแนบ ๑๓๑

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑ ๓ 00 ๑ ๓ 0 นายจัก ริน ทร์ เพชรเรือ นทอง

๑๓00 (ริ) (ร^(9)
๑๓๐๐๑๕๒
๑๓๐๐๑๕๓
(ริ)ตาoo (ริ)Cs^Cs^
(ริ)ดกoo (ริ)(^
(ริ)ตาo o (ริ)(ร^ <D
๑๓๐๐๑๕๗
(ริ)๓00 (ริ)& G 9
(ริ)๓o o (ริ)(a^!
๑๓๐๐๑๖๐

๑ ๓ 00๑ ๓ ๑ นายวซิร สัก ฃณาเดช

(ริ)ดกOO (ริ)oD(ริ) นายปวเรศ นาคคิร ิ

๑๓๐๐๑๓๒ นายธนากร นิ่ม วัฒ น์

๑๓๐๐๑๓๗ นางสาววรกมล เกตุก ั้น

๑๓๐๐๑๖!อ
๑๓๐๐๑๖๓
(ริ)ดกo o (ริ)oD
(ริ)ดกoo (ริ)a}(i^
(ริ)ดกo o (ริ)aDqD
๑๓๐๐๑๖๗

๑๓๐๐๑๓๘ นายณัฐ พงศ์ เจริญ ภัก ดี

(ริ)ดกOO (ริ)cD£9 นายมาฆะ เทพพิท ัก ษ์

๑๓ ๐๐๑๓ ๙ นายจิร วัฒ น์ เรือ นคุ้ม

๑๓๐๐๑๖๙
๑๓๐๐๑๗๐
๑๓๐๐๑๗๑
๑๓๐๐๑๗๒
๑๓๐๐๑๗๓
๑๓๐๐๑๗๔
๑๓๐๐๑๗๕

๑๓๐๐๑๒ ๑ นายนพกร ทั่งรอด
๑๓๐๐๑๒๒ นายนนทนัน ทึ มโนสืบ
๑๓๐๐๑๒๓ นายพระวาทะ โกวรรณ์
๑๓๐๐๑๒๔ นายสุว ิน เชื้อ ผู้ด ี
๑๓๐๐๑๒๕ นายสิท ธิพ งษ์ คิร ิว รรณ
๑๓๐๐๑๒๖ นายอภิเดช ชอบธรรม
๑๓๐๐๑๒๗ นายวรพงษ์ พัฒ ราช
๑๓๐๐๑๒๘ นายสราวุฒ ิ มณีป ระพัน ธ์
๑๓๐๐๑๒ ๙ นายปยุต พูน เกษม

๑๓ 00๑๓ ๓ นายณัฐ พล นาทัน รีบ
๑๓๐๐๑๓๔ นายเวโรจน์ เรือ งอร่า ม
๑๓๐๐๑๓๕ นายนิต ิพ ล มั่น ศัก ดี้
๑๓๐๐๑๓๖ นายณัฐ พล สัก ยะพรต

๑๓o o ๑ (รินิ่0 นายปราโมทย์ ทิพ ย์ภ ัก ดี
๑๓ o o ๑ ?๑ นายสมพล ทับ ธานี
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๑๓๐๐๑๔๒ นายพงศธร พัชชู
๑๓๐๐๑๔๓ นายเมธา เลาะหนับ
๑๓ o o ๑ (ริ^

(ร ิ1

นายณีฐ พล ปริพ ฤติพ งศ์

๑๓00๑(5๖(ร^ นายพิฆ เนศ เผือกสม
นายพีร ะพงษ์ แก้ว คำหงษ์
๑๓o o ๑
๑๓๐๐๑๔๗ นายยุท ธนากร สามพัน ธ์
๑๓ OOS)(t(งึ่ นายวงศ์ส ว่า ง โนราช
๑๓ ๐๐๑๔ ๙ นายสุก ฤษฎึ๋ ทองสุก
๑๓00๑(1^0 นายปริญ ญา รักดี

นายวรพล เครือ ปาน
นายนายเตซิน ท์ ริจ นากุล
นายภานุว ัฒ น์ เสนีย ์ช ัย
นายพรเทพ เอีย กพงษ์
นายอารยะ รัต นบุรี
นายวงศธร ดวงใย
นายฐานัน มามาศ
นายนวฤทธิ้ สุว รรณชาตรี
นายนัน ทพงศ์ โสคะโน
นายธิต ิ สิท ธิย ากร
นายจิร ัฏ ฐ์ กลิ่น สุก หอม
นายนบทพัน ธ์ ขาวศรี
นายวีร วุฒ ิ ประชุม ซน
นายตุล ากานต์ ทาจิต ต์
นายสมพงษ์ หล้า แดง
นายบัล ลัง ก์ เดชะ
นายธนาวุฒ ิ สายนรา
นายกีร ติ แซ่ลิ้ม
นายประสิท ธิ้'ชัย ทองนอก
นายสุธ ิว ัส ชูจ ัน ทึก
นายพุฒ ิเมธ สัง ข์จ ัน ทร์
นายสุร พงษ์ คิร ิว ัฒ น์
นายนคร มั่งมี

๑๓๐๐๑๗๖ นายประสิท ธี้ ขู่ค ำราม

๑๓๐๐๑๗๗
๑๓๐๐๑๗๘
๑๓๐๐๑๗๙
๑๓00๑^90

นายกิต ติธ ร ซื่อ สัต ย์
นายไตรรัต น์ โกมลเมฆ
นายณัฐ พงษ์ ทึม พิท ัก ษ์
นายสัน ติภ าพ โตเผือ ก
'ร - Jน /

เอกสารแนบ ๑๓๒

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว

ซื่อ - นามสกุล

สอบ

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

(ริ)ดา00(9)£9(5) นายสิบ ปกร จัน ทร

๑๓๐๐๒ ๑๑ นายวิศ ิษ ฐ์พ ล เดือ นเพ็ญ

๑๓๐๐๑๘๒ นายศราวุฒ ิ ทรัพ ย์ม ามูล

๑๓๐๐๒๑๒ นายกฤษฎา ประวัน เนย์

๑๓๐๐๑๘๓ นายสิท ธิพ ร จัน ทร

๑๓๐๐๒๑๓ นายรัซ ฐิน ัน ท์ ใจดี

(ร)คไo o (ริ)£ร(ริโ! นายนฤเบศร์ กัน ทา

๑๓๐๐๒๑๔ นายปฐมพัฒ น์ คำหนัก

(ริ)คา00(5)£ร(เโ นายวิว ัฒ น์ ลิ่มมั่น

๑๓๐๐๒๑๔ นายอภิส ิท ธี้ เพชรสีดำ

(ริ)คาo o (ริ) aD นายนิต ิธ ร จัน ทรโอภาส

๑๓๐๐๒๑๖ นายพงศกร ปากกลาง

๑๓๐๐๑๘๗ นายสราวุธ ติก บริพ ัต ร์

๑๓๐๐๒๑๗ นายโซเพิย น ยาญอ

(ริ)คา00(ริ)£รึ๋£9 นายอภิร ัก ษ์ รัศ มีฉ าย

๑๓๐๐๒๑๘ นายกฤษฎา วานิซ มาศ

๑๓ ๐๐๑๘ ๙ นายวิล าศ ค้มแสง

๑๓๐๐๒ ๑๙ นายตรีค ัก ดี้ รัก ษาภัย

๑๓ ๐๐๑๙๐ นายศุภ วิข ญ์ คณานัน ท์

๑๓๐๐๒๒๐ นายนพดล วัน แก้ว

๑๓ ๐๐๑๙๑ นายภาณ ุว ัฒ น์ เกื้อ ภัก ส์

๑๓๐๐๒๒๑ นายซัซ วาล เทศรัต น์

๑๓๐๐๑๙๒ นายรัฐ พงศ์ แซ่ด ่าน

๑๓๐๐๒๒๒ ว่า ที่ ร.ต.อภิช าติ สุขมีศรี

๑๓ ๐๐๑๙๓ นายชัพ วิซ ญ์ ยิน เสน

๑๓๐๐๒๒๓ นายพรพิพ ัฒ น์ คงสนุ่น

(ริ)ดาo o (ริ)G\<sl นายจัก รกฤษณ์ ร่วมดี

๑๓๐๐๒๒๔ นางสาวนภา นิญ ญายอง

(ริ)สาOO (ริ)G^!(2^ นายธนาวิว ัฒ น์ เพชรรัต น์

๑๓๐๐๒๒๔ นายอดิศ ร พฤกษ์เรีญ สุข

๑๓ ๐๐๑๙๖ นายภานุว ัต ร ศรีส ุว รรณ

๑๓๐๐๒๒๖ นายสิท ธิค ัก ดี้ เภาประเสริฐ

๑๓๐๐๑๙๗ นายฐาปกรณ์ ภูม ิพ ิท ยานนท์

๑๓๐๐๒๒๗ นายภูว ดล พัน ธุพ ิณ

๑๓ ๐๐๑๙๘ นายคิม หัน ต์ อุ่น คำมี

๑๓๐๐๒๒๘ นายเชิญ ตะวัน ผู้เพีย รพูล

๑๓ ๐ ๐๑๙๙ นายฐิต ิว ัส ส์ แสงซิว

๑๓๐๐๒๒๙ นายเอกราช แก้วคำ

๑๓๐๐๒ ๐๐ นายวีร ะกิจ สวัสดี

๑๓๐๐๒๓๐ นายอนุช ิต โพธึ๋สุฃ

๑๓๐๐๒ ๐๑ นายนริน ทร์ หวัง จำปี

๑๓๐๐๒๓๑ นายกฤษณะ กฤษฤานนท์

๑๓๐๐๒๐๒ นายพัน อิน ทร์ พุ่ม แก้ว

๑๓๐๐๒๓๒ นายยงยุท ธ ศรีส มา

๑๓๐๐๒๐๓ นายอภิส ิท ธิ้ จามรขัน ธ์

๑๓๐๐๒๓๓ นาย1ช ัย นัน ท์ ขวานเพชร

๑๓๐๐๒๐๔ นายวัฒ นา สุข จิตร

๑๓๐๐๒๓๔ นางสุธ าสิน ี ธาราเสาวรภย์

๑๓๐๐๒๐๔ นายณัฐ วุฒ ิ สังข์ร ุ่งเรือ ง

๑๓๐๐๒๓๔ นายขวัญ เมือ ง โชติน อก

๑๓๐๐๒๐๖ น ายพัท ธนัน ท์ รัตนบุรี
๑๓๐๐๒๐๗ นางสาวซลธิซ า วิเชีย ร

๑๓๐๐๒๓๖ นายธัน วา ขัด ทะเสมา
๑๓๐๐๒๓๗ นายนัน ทวัฒ น์ ผลไม้

๑๓๐๐๒๐๘ นายดบุเดช หนูขาว

๑๓๐๐๒๓๘ นายศรัญ ยู คซรัต น์

๑๓๐๐๒ ๐๙ นางสาวแพรวนภา เภอบางเข็ม

๑๓๐๐๒๓๙ นายภัท รพล นิน ทการ

๑๓๐๐๒ ๑๐ นายนราธิป พลายชุม

๑๓๐๐๒๔๐ นายพลพต สกุล แพทย์

เอกสารแนบ ๑๓๓

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๓ ๐๐๒ ๔ ๑

นายโชคชัย แพพืเน

๑๓ ๐๐๒ ๗ ๑

นายทนงคัก ดึ๋ ศรีพ ลากร

๑๓๐๐๒ ๔ ๒

นายอภิส ิท ธี้ พรหมสูต ร

๑๓๐๐๒ ๗ ๒

นายณรงค์ว ิท ย์ แซ่ว่อง

๑๓๐๐๒ ๔ ๓

นายภาคิน ทร์ จ๋อ ยคล้า ย

๑๓๐๐๒ ๗ ๓

นายธนวุฒ ิ เผือ กนุช

๑๓ ๐๐๒ ๔ ๔

นายเจนภพ นาคสมุท ร

๑๓๐๐๒ ๗ ๔

นายปรัช ญา นัย นิต ย์

๑๓ ๐๐๒ ๔ ๔

นายจิร วัฒ น์ อยู่เจริญ สุข

๑๓ ๐๐๒ ๗ ๔

นายนัน ทวุฒ ิ สัณ ฐมิต ร

๑๓ ๐๐๒ ๔ ๖

นายปฏิพ ัท ธ์ สนเลม็ด

๑๓ ๐๐๒ ๗ ๖

นายปิต ิพ ัฒ น์ เชาว์ห ิร ัณ จรัส

๑๓๐๐๒ ๔ ๗

นายวิช าญชัย ไทยรัต น์

๑๓๐๐๒ ๗ ๗

นายอิน ทนนท์ สง่าไทย

๑๓๐๐๒ ๔ ๘

นางสาวนนทอร มีกุล

๑๓๐๐๒ ๗ ๘

นายญาณัน ธร กรทิพ ย์

๑๓ ๐๐๒ ๔ ๙

นายอุด มชัย ไกรโหมด

๑๓ ๐๐๒ ๗ ๙

นายเอกลัก ษณ์ พุท ธิน ำชัย

๑๓ ๐๐๒ ๔ ๐

นายรัช ซานนท์ โชติท อง

๑๓ ๐๐๒ ๘ ๐

นายสัม ฤทธิ้ ไม้พวง

๑๓ ๐๐๒ ๔ ๑

นายประไพ ผลคิด

๑๓ ๐๐๒ ๘ ๑

นายณัซ พล ศิล ปเสวตร

๑๓๐๐๒ ๔๒

นายนรานนท์ พลงามเลิศ

๑๓๐๐๒ ๘๒

นายสมศัก ดี้ ลัก กามาตร์

๑๓๐๐๒ ๔ ๓

นางสาวมนัญ ญา กิ่ง แก้ว

๑๓๐๐๒ ๘๓

นายพิม ุข เจริญ ผล

๑๓ ๐๐๒ ๔ ๔

นายวรุต ม์ สอนวิน ิจ ฉัย

๑๓ ๐๐๒ ๘ ๔

นายภูม ิ วัฒ นพงษ์

๑๓ ๐๐๒ ๔ ๔

นายขจรเดช ทองแดง

๑๓ ๐๐๒ ๘ ๔

นายภูม ริน ทร์ ทุม วงษ์

๑๓ ๐๐๒ ๔ ๖

นายวิช าณุ ศรีอ ุท ัย

๑๓ ๐๐๒ ๘ ๖

นายอธิป เพชรรัต น์

๑๓๐๐๒ ๔ ๗

นายบูร พา บุญ เล็ก

๑๓๐๐๒ ๘๗

นายปรเมษฐ์ บุญ ประกอบ

๑๓๐๐๒ ๔ ๘

นายคิร ิพ งศ์ แป้น เปีย

๑๓ ๐๐๒ ๘๘

นายสุภ กิณ ท์ ขอบคัน

๑๓ ๐๐๒ ๔ ๙

นายวรเซษฐ์ พ่อ ทอง

๑๓ ๐๐๒ ๘ ๙

นายเอกชัย ยอดทอง

๑๓ ๐๐๒ ๖๐

นายภาบุม าศ นิล เพชร

๑๓ ๐๐๒ ๙๐

นายนนทวัฒ น์ มณีส าร

๑๓ ๐๐๒ ๖๑

นายธนภัท ร หมุน แทน

๑๓ ๐๐๒ ๙๑

นายจัก รกฤษณ์ สุขวิสัย

๑๓ ๐๐๒ ๖๒

นายสัม พัน ธ์ อั๊งทอง

๑๓ ๐๐๒ ๙๒

นายปฏิภ าณ จัน ทะโกมล

๑๓ ๐๐๒ ๖๓

นายวีร ะพงษ์ ร่า เหม

๑๓ ๐๐๒ ๙๓

นาย[สรรเพซญ์ ฝ่า ยกลาง

๑๓ ๐๐๒ ๖๔

นายพัฒ นายุ หอมมาลัย

๑๓ ๐๐๒ ๙๔

นายวุฒ ิช ัย นาคเถื่อ น

๑๓ ๐๐๒ ๖๔

นายนนธวัช หนูเมือ ง

๑๓ ๐๐๒ ๙๔

นางสาวปนัด ฐา แก้ว อาจ

๑ ๓ ๐ o เอ ๖ ๖

น า ย อ ัฐ ว ุฒ ิ

(ร)๓ ๐ ๐ เอ ๙ ๖

น า ย ก ิต ต ิห ัต

๑๓ ๐๐๒ ๖๗

นายวิร ะนัย สถานสุข

๑๓ ๐๐๒ ๙๗

นายภัค ธร เทพไพฑูร ย์

๑๓ ๐๐๒ ๖๘

นายเตวิซ ญ์ ขจรเพชร

๑๓ ๐๐๒ ๙๘

นายกิต ติพ งษ์ ประชุม รัต น์

๑๓ ๐๐๒ ๖๙

นายจิร ยุส คงเล็ก

๑๓ ๐๐๒ ๙๙

นายวิซ ญ์ภ าส ไทยกล้า

๑๓ ๐๐๒ ๗ ๐

นายรณภพ สายพัฒ นะ

๑๓ ๐๐๓ ๐๐

นายณ์ฐ ทศัก ดิ้ แสงสุว รรณ์

อ ้ว น

โพธิก้ ล า ง

เ ห ล ็ก เ พ ็ข 'ร

V _ |V .

เอกสารแนบ ๑๓๔

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ข่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๓๐๐๓๐๑ นายจัก ราวุฒ ิ ศรีว ิส ัย

๑๓๐๐๓๓๑ นายวรเมธ วงษ์ส ุว รรณ

๑๓๐๐๓๐๒ นางสาวนิภ าพร เมือ งสำนัก

๑๓๐๐๓๓๒ นายคำรณ นวนใหม่

๑๓๐๐๓๐๓ นางสาวกรวิก า เมืองโม่ง

๑๓๐๐๓๓๓ นายสราวุธ พยนต์เลิศ

๑๓๐๐๓๐๔ นายธนวฒิ แตรชัย

๑๓๐๐๓๓๔ นางสาวภาวิน ี จัน ทร์ป ระนต

๑๓๐๐๓๐๔ นายปองพล สุวรัตน์

๑๓๐๐๓๓๔ นายโสภา สารพิ,ษ

๑๓๐๐๓๐๖ นายมงคล สิทธิกุล

๑๓๐๐๓๓๖ นายศุภ กร เกษรมาลี

๑๓๐๐๓๐๗ นายสรวิซ ญ์ แก้ว บุ้ย

๑๓๐๐๓๓๗ นายจิต ตวัฒ น์ ปานทิพ ย์

๑๓๐๐๓๐๘ นายวิท วัซ ราเต

๑๓๐๐๓๓๘ นายจัก รกฤษณ์ จบฤทธี้

๑๓ ๐๐๓ ๐๙ นายฐิต ิพ งศ์ ซมภู่ท อง

๑๓๐๐๓๓๙ นายวัน เฉลิม เกษวิท ย์

๑๓๐๐๓ ๑๐ นายวรพรรค ธงชัย

๑๓๐๐๓๔๐ นายธนายุต พุ่ม แก้ว

๑๓๐๐๓ ๑๑ นายฐานิส สร์ ไกรเพชร

๑๓๐๐๓๔๑ นายณกฤซ ทองเพ็ซ ร

๑๓๐๐๓๑๒ นายศิร เศรษฐ์ ปาสิง ห์

๑๓๐๐๓๔๒ นายคุณ ากร ทองแท้

๑๓๐๐๓๑๓ นายปราบ อนัน ตชาติ

๑๓๐๐๓๔๓ นายอาทิต ย์พ งษ์ ทองเกลี้ย ง

๑๓๐๐๓๑๔ ว่า ที่ร ้อ ยตรีศ ุภ ณัฐ กาวิล ะ

๑๓๐๐๓๔๔ นายเสกสรรค์ นาน้อ ย

๑๓๐๐๓๑๔ นายศรเทพ พิก ุล งาม

๑๓๐๐๓๔๔ นายศุภ ฤกษ์ ฉลอม

๑๓๐๐๓๑๖ นายรพิช ิข ย์ ทิย านัน

๑๓๐๐๓๔๖ นายวรุท ธ์ ไหมแก้ว

๑๓๐๐๓๑๗ นายวชิร พงศ์ สุดตรง

๑๓๐๐๓๔๗ นายอมรเทพ เมือ งก้อ น

๑๓๐๐๓๑๘ นายธนพล ดีใ จงาม

๑๓๐๐๓๔๘ นายธนาพร สาลีพ ัน ธ์

๑๓ ๐๐๓ ๑๙ นายอพิเดช ยกน้อ ย

๑๓๐๐๓๔๙ นายดลมิน ทร์ บุญ วิเศษ

๑๓๐๐๓๒๐ นายวรยุท ธ ผมหอม

๑๓๐๐๓๔๐ นายธรรมสรณ์ ลีย ะอนัน ต์

๑๓๐๐๓๒๑ นายพลวัต เป็น ขลุ่ย

๑๓๐๐๓๔๑ นายจัก รพงศ์ สายัณ ห์

๑๓๐๐๓๒๒ นายนัท ธพงศ์ สุย ะสา

๑๓๐๐๓๔๒ นายสุธ รรมลัก ษณ์ อิน ทร์ค ีร ี

๑๓๐๐๓๒๓ นายณัฐ พล มืป รีด ี

๑๓๐๐๓๔๓ นายภัท รพงษ์ ชนะงาม

๑๓๐๐๓๒๔ นายจัก รพัน ธ์ ทองนวล

๑๓๐๐๓๔๔ นายอภิร ัต น์ ทัพ พพัน ธ์

๑๓๐๐๓๒๔ นายเบญจรงค์ ฤคดี

๑๓๐๐๓๔๔ นายสงกรานต์ ยางสูง

๑๓00๓๒ ๖

๑๓๐๐๓๔๖ นายณฐกัน ต์ กูล เกต

น ายธ น าก ร

จ ัน ท ร ์ต า ฝ ืน

๑๓๐๐๓๒๗ นายสิท ธิช ัย ศุภ ผลา

๑๓๐๐๓๔๗ นายธีร วัฒ น์ แสงจัน ทร์

๑๓๐๐๓๒๘ นายพิพ ัฒ น์ ทาแกง

๑๓๐๐๓๔๘ นายชิน ดนัย ทาจิต ต์

๑๓๐๐๓๒๙ นายณฐพล ทองรัส มื

๑๓๐๐๓๔๙ นายกัน ตพัฒ น์ คำวัง

๑๓๐๐๓๓๐ นายสุว ิจ ัก ฃณ์ จอมวัน

๑๓๐๐๓๖๐ นายธีร โชติ ธงตั๋น

เอกสารแนบ ๑๓๕

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๓๐๐๓๖๑ นายณรงค์ฤ ทธี้ สินพูล

๑๓๐๐๓ ๙๑ นายศุภ กร ทองหนูน ุ้ย

๑๓๐๐๓๖๒ นายกฤษฎา หรรษา

๑๓๐๐๓๙๒ ว่า ที่ ร.ต.ธีรโชติ ศรีเขื่อ นแก้ว

๑๓๐๐๓๖๓ นายณัฐ พล เจ๊ะ หมวก

๑๓๐๐๓๙๓ นายวิศ ณุ ติน ตะโมระ

๑๓๐๐๓๖๔ นายวราเทพ จัน ทรภาโส

๑๓๐๐๓๙๔ นายสุพ จน์ นิมิตธีระไชย

๑๓๐๐๓๖๔ นายพลวัต ศรีท วีป

๑๓๐๐๓๙๔ นายขวัญ ชัย คล้า ยยิ่ง

๑๓๐๐๓๖๖ นายสัน ติ แย้ม วัน เพ็ง

๑๓๐๐๓๙๖ นายณัฐ วิท ย์ รัตโน

๑๓๐๐๓๖๗ นายวิส าชล แย้ม วัน เพ็ง

๑๓๐๐๓๙๗ นายชิน กฤต ชุมทอง

๑๓๐๐๓๖๘ นายนคริน ทร์ ทรัพ ย์ท วี

๑๓๐๐๓๙๘ นายดาโอ๊ะ เกีย งเฮีย

๑๓ ๐๐๓ ๖๙ นายสาริน นาคฤทธิ้

๑๓ ๐๐๓ ๙๙ นายปรัช ญา เจ๊ะ อาแซ

๑๓๐๐๓๗๐ นายชูเกีย รติ ปนพฤกษ์

๑๓๐๐๔๐๐ นายศรัณ ยู สุข จ้อง

๑๓๐๐๓๗๑ นายธีร ภัท ร์ จัน ตะศิล ป๋

(5)(ทo o (ริ^o (ริ) นายวิว ัฒ น์ อุดม

๑๓๐๐๓๗๒ นายอภิว ัฒ น์ เกษริน ทร์

๑๓๐๐๔๐๒ นายอนุช า เปาคำ

๑๓๐๐๓๗๓ นายภัท รวิน ทร์ นานุส ิท ธิ้

๑๓๐๐๔๐๓ นายภัท รสกล บัว จัน ทร์

๑๓๐๐๓๗๔ นายอิท ธิม นต์ เอี่ย มแจง

๑๓๐๐๔๐๔ นายภรัณ ยุ อิน ตะมะ

๑๓๐๐๓๗๔ นายอภิช ัจ เรือ งมนต์

๑๓๐๐๔๐๔ นายชนายุท ธ์ เดสัน เทีย ะ

๑๓๐๐๓๗๖ นายภัน ตพงค์ ประสิท ธิเดช

๑๓๐๐๔๐๖ นายบิ)ยะพงษ์ กัน ทิพ ย์

๑๓๐๐๓๗๗ ว่า ที่ร ้อ ยตรีจ ัก รพัน ธ์ แสนวงศ์

๑๓๐๐๔๐๗ นายธนพร ชัน ธนานนท์

๑๓๐๐๓๗๘ นายคามภีร ์ ธนะเจริญ

๑๓๐๐๔๐๘ นายวีร วัฒ น์ สุฃสวัสดี้

๑๓๐๐๓๗๙ นายพงศ์ร ะพี สมพิท ัก ษ์

๑๓ ๐๐๔ ๐๙ นายอภิน ัท ธ์ ใจฝืน

๑๓๐๐๓๘๐ นายฤทธิ'ชัย สุข ทั่ว ญาติ
๑๓๐๐๓๘๑ นายนฤตย์ ศิร ิล ัก ษณะพงศ์

(9)ส100ร!(9)0 นายทศพร ขัน ธนานนท์
(ริ)0า00(1(ริ)(5) นายกิต ติพ ฒั น์ โชติจ ัน ทร์

๑๓๐๐๓๘๒ นายณัฐ พงษ์ นุ่มทองคำ

๑๓๐๐๔๑๒ นายชญานนท์ จีน เกิด

๑๓๐๐๓๘๓ นายอรรถพล ไข่รัศมี

๑๓๐๐๔๑๓ นายกิร ติ ปรีช าซน

๑๓๐๐๓๘๔ นายธาดาพงศ์ พุฒ หอม

(ริ)cno o (ริ^(ริ)(51 นายอีร ฟาน บือซา
(ริ)ดาo o (รี1(ริ)(รั๊1 นายนราวิซ ญ์ สุข นิต ย์

๑๓๐๐๓๘๔ นายวิษ ณุ เซี้ย มกั้ง
๑๓ 00๓ ๘ ๖ นายฐาปนพงษ์ วงษ์ศ ิ
๑๓๐๐๓๘๗ นายวิส ุท ธี้ สกุล หงษ์

๑ ๓ 00๔ ๑ ๖ นายธนยศ ภูม ิเย็น
๑๓๐๐๔๑๗ นายต่ว นอนัส จอลง

๑๓๐๐๓๘๙ นายธนากร ซ่อ นกลิ่น

(ริ)0าo o (ริ1(ร) นายสัน ติภ าพ เพลีย สำบ้อ
(ริ)(ทo o (si(ริ)(o( นายสรวิศ แสงวิเชีย ร

๑๓๐๐๓ ๙๐ นายจัก รพงษ์ ราชจัน ทร์

นายอรณสวั
ส ํด ึ๋ คำมาโต
๑๓๐๐๔๒๐ ______
’--------------------------^-----

๑๓๐๐๓๘๘ นายศิร วิท ย์ ใต้'ราช'โพธ

เอกสารแนบ ๑๓๖

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๓๐๐๔๒๑ นายวรพจน์ โรหิต รัต นะ

(ริ)ดา o o G l (เ^(9)

นายประพจน์ เอี่ย มสงวน

๑๓๐๐๔๒๒ นายนราวิซ ญ์ หลวงประสาร

๑ ๓ ๐ ๐ ๔ ๔ Is

นายจัก รพงษ์ พิมพ์โกธา

๑๓๐๐๔๒๓ นายวุฒ ิช ัย ใหม่ต ๊ะ วัน

๑๓ ๐๐๔๔ ๓

นายพงษธร ปราสาทศรี

๑๓๐๐๔๒๔ นายณัฐ พล อิน ต๊ะ เปีย ง

(ริ)ถา O O ( s i (H (ร !ิ

นายศุภ วัฒ น์ ใจประเสริฐ

๑๓๐๐๔๒๔ นายธวัช ,ช ัย อนุร ัก ษ์

(ร )ิ

๑๓๐๐๔๒๖ นางสาวชนิก านต์ โพธิทอง

๑๓๐๐๔๔ ๖

นายเผดิม ยศ สว่างจัน ทร์

๑๓๐๐๔๒๗ นายวิศ รุต ลีล า

๑๓ ๐๐๔ ๔ ๗

นายภูว นารถ ดอกไม้เครือ

๑๓๐๐๔๒๘ นายจัก ราวุฒ ิ พรหมขจร

(5)ถา

นายอมร น้อ ยจริง

๑๓๐๐๔๒๙ นายนรงฤทธี้ เพ็ญจ0ารัส

๑๓๐๐๔๔ ๙

นายวัช ระ ธิต ิม ูล

๑๓๐๐๔๓๐ นายกิต ติท ัศ น์ กาศวิบ ูร ณ์

๑๓๐๐๔๖๐

นายธราเทพ ทองทรง

๑๓๐๐๔๓๑ นายอาทิต ย์ต ิก รณ์ อํ่ากริม

๑๓๐๐๔๖๑

นายทรัพ ย์ส ถิต ย์ จำปาเงิน

๑๓๐๐๔๓๒ นายราชพร พงษ์ป ระสิท ธี้

๑ ๓ ๐ ๐ ๔ ๖ เอ

นายวิร ะชัย ชุม ขวัญ

๑๓๐๐๔๓๓ นายคัก ดโท อินทรไชโย

๑๓๐๐๔๖๓

นายชัย คิร ิ กัน ทอง

๑๓๐๐๔๓๔ นายหัต ถชัย ชุ่ม ชื่น

๑๓๐๐๔๖๔

นายสิร ิโ ชค รัก ทิม

๑๓๐๐๔๓๔ นายเอกวุฒ ิ เอี่ย มพลอยศรี

๑๓๐๐๔๖๔

นายอัม ริน ทร์ คงมั่น

๑๓๐๐๔๓๖ นายณัฐ ดนัย ธวัช'ชัย

๑๓๐๐๔๖๖

นายวุฒ ิน ัน คล้า ยเจตน์ด ี

๑๓๐๐๔๓๗ นายนัน ทวัฒ น์ บุญ ฟู

๑๓๐๐๔๖๗

นายปรมิน ทร์ สำราญจิต ร

๑๓๐๐๔๓๘ นายภมร ประสงค์ผ ล

(ริ)ถา o o (ริยิ้<D

นายณคณิจ วรรณจิต ร

๑๓๐๐๔๓๙ นายนริน ทร์ โกมุท พงศธร

๑๓๐๐๔๖๙

นายณานชัย ศรีป ระชัย

๑๓๐๐๔๔๐ นายอามาริช โซโตวงษ์

๑๓๐๐๔๗ ๐

นางสาววิล าสิน ี พรมร้อ ยโท

๑๓๐๐๔๗ ๑

นายนิท ัศ น์ อุด เลิศ

๑๓๐๐๔๔๒ นายธนพล ภูซ ะลํ้า

๑ ๓ ๐ ๐ ๔ ๗ เอ

นายสุธ ีร ัว ฒน์ สิงห์ยม

๑๓๐๐๔๔๓ นายเจีย รไนย ทิพ ย์ป ระจา

๑๓๐๐๔๗ ๓

นายเอกพร รัก ษ์ศ รีท อง

(ริ)ถา(ว(ว (ริ^(ริ! (ริ)

นายสุภ ัท ร กัน ทะมา

ดา o o (ริ^(แ .(£ 1

นายพิช ิต พัน ฐ์ม ะณี

(ริ)ดา(ว(ว (&1(รี1 (ริ^

นายคิร ิค ล อุ่น เสนา

๑๓ ๐๐๔๗ ๔

นายธนวัฒ น์ คงยอด

(ริ)ถา

นายภาคภูม ิ สมอรัตน์

๑๓ ๐๐๔๗ ๔

นายยอดรัก บุญ ยิ้ม

๑๓๐๐๔๔๖ นายสิร ิว ัฒ น์ วัน งาม
๑๓๐๐๔๔๗ นายศุภ เซษฐ์ บุษ บา

๑๓ ๐0๔ ๗ ๖

นายธนพล ผลอิน ทร์

๑๓ ๐๐๔๗ ๗

นายเฃมรัฐ ซูลี

นายนัฐ วุฒ ิ โมกไธสง

๑๓ ๐๐๔๗ ๘

นายสมชาย เทีย นชุบ

๑๓๐๐๔๔๙ นายชาญณรงค์ รัก นาค

๑๓๐๐๔๗ ๙

นายอดิเทพ ต่อ อนัน ต์ก ุล

๑๓๐๐๔๔๐ น ายเจษฎา ดอกไม้

๑๓๐๐๔๘๐

นายตรีเนตร แสงแสน

(ริ)ถา OO (ริ1

เอกสารแนบ ๑๓๗

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ
(ริ)

ซื่อ - นามสกุล

€กo o (ริ^(ริ) นายบุณ ยกร ผาจ้อ ง

เลข
ประจำตัว
สอบ
(ริ) GTlo o

^ (ริ) (ริ)

ซื่อ - นามสกุล
ว่า ที่ ร.ต.รวิซ ญ์ เติม ทิพ ย์

๑๓๐๐๔๘๒ นายนคริน ทร์ หงษาชาติ

๑๓๐๐<£๑๒ นายรซฏ ศาสตร์เวซ

๑๓๐๐๔๘๓ นายสรายุท ธ ตัน สัน เทิย ะ

๑๓๐๐<£๑๓ นายคุภ วิ'ซญ์ พรหมเดช

(ริ)0กo o ( ร ิ1 ( ร ี1 นายจตุร งค์ นุ้ย จิน ดา

(ริ)

(ร ิ)

ตา00(2^9(1^ นายพงศธร ตั้ง สกุล เจริญ

ตา o o (เ^(ริ)(ร ิ!

(ริ) 6Y )00(ij ร ิ) ( ร ^

นายธารทอง แขไชแสง
นายสมปอง ปกพัน ธ์
นายปฎิพ ล ปิด ความลับ

๑๓๐๐๔๘๖ นายสุป พนธ์ รอดบุญ ส่ง

(ริ)

๑๓๐๐๔๘๗ นายธนพงศ์ ศรีน'วนแตง

๑๓๐๐(£๑๗ นายวีร ชล ทองพ่อ ค้า

(ริ)GnOOG^GsGs นายพซร เผ่า จิน ดา

ร) ดา o o d ^ (ริ)

๑๓๐๐๔๘๙ นายอนุร ัก ษ์ ม่วงทอง

(ริ)

๑๓ ๐๐๔๙๐ นายจิร ายุส แก้ว อยู่

๑๓๐๐(£๒๐ นายภากรณ ์ เสือลู่

๑๓ ๐๐๔ ๙๑ นายภูว กร โอวาทสุว รรณ

๑๓๐๐(£๒๑ นายอนุพ นธ์ พริ้ง รัก ษา

๑๓๐๐๔๙๒ นายอรรคพล น่ว มเศรษฐี

๑๓๐๐(£๒๒ นายการัน ต์ อุด มนา

๑๓๐๐๔๙๓ นายสราวุฒ ิ ขำชัน

๑๓๐๐๕๒๓ นายจิร ยุท ธ หลงผาสุข

๑๓๐๐๔๙๔ นายภาณุ'วัฒ น์ ทิม ดอน

๑๓๐๐๕๒๔ นายศัก ดี้ส ิท ธ พลศร

๑๓๐๐๔๙๕ นายธีร วิท ย์ วีร ะจิน ตวงศ์

๑๓๐๐๕๒๕ นายอดิศ ัก ดี้ จัต ตามาศ

๑๓๐๐๔๙๖ นายเรือ งไชย ยอดคำ

๑๓๐๐๕๒๖ นายกิต ติพ งษ์ ทิพ ย์พ ิม ล

๑๓๐๐๔๙๗ นายธนวัฒ น่ เรือ งรอง

๑๓๐๐๕๒๗ นายเอกพงษ์ ปุล าเลิศ

(ริ)ono o (S1

๑๓๐๐๕๒๘ นายเดซาธร จิ๋ว เชย

g

( £9

นายอนุว ัฒ น์ กุลไทย

ดา o o

( H (ริ)

qD

ตา o o (si (ริ) G'v!

นายวรุต สุกใส
นายอธิว ัฒ น์ สุขสมัย

๑๓ ๐๐๔๙๙ นายกรวิท ย์ พลังนา

๑๓๐๐๕๒๙ นายโกริม าศ วรรณพงษ์

๑๓๐๐๕ ๐๐ นายธีร ภัท ร์ อินทร์ใหม่

๑๓๐๐๕๓๐ นายภาษิต บุญ เรือ ง

(ริ)CT)OOdjD(ริ) นายปริญ ญา แก้ว มะเริง

๑๓๐๐๕๓๑ นายจัก รพงษ์ น้อ ยปลูก

๑๓๐๐๕๐๒ นายศัก ดี้ซ น ยี่จ อหอ

๑๓๐๐๕๓๒ นายธิต ิณ ัฐ จิน ดาปลูก

๑๓๐๐๕๐๓ นายสิท ธิเดช สลุบพล

๑๓๐๐๕๓๓ นายพิช ิต ชัย ดวงจัน ทร์

๑๓๐๐๕๐๔ นายทศพล วรรนิย ม

๑๓๐๐๕๓๔ นายศตวรรษ กิ่งมะลิ

๑๓๐๐๕๐๕ นายอภิส ิท ธิ้ ยิ้ม'พงษ์

๑๓๐๐๕๓๕ นายธนากร เชื้อ น่วม

๑๓๐๐๕๐๖ นายนคริน ทร์ ทองสุข

๑๓๐๐๕๓๖ นายซยพัท ธ์ สุดใจ

๑๓๐๐๕๐๗ นายชาญชัย โคตรวงศ์

๑๓๐๐๕๓๗ นายธนพล อนัน ตบุญ

๑๓๐๐๕๐๘ นายภัท รธร ยิ้ม เอี่ย ม

๑๓๐๐๕๓๘ นายมิต รผล สืล าพรหม

๑๓ ๐๐๕ ๐๙ นายอริย ะ ชัย จัก ร

๑๓๐๐๕๓๙ นายขุต ิช ัย สานู

(ริ)6ก0 0 (ร^(ริ)o นายยุท ธนา สงผัด

๑๓๐๐๕๔๐ นางสาวพุธ ิต า ตระกูล แสนคิร ิ

เอกสารแนบ ๑๓๘

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๓๐๐๕๕๑ นายคุณ ากร ส่งเสริม

๑๓๐๐๕๗๑ นายกฤษฎา ประสมศรี

๑๓๐๐๕๔๒ นายปฏิภ าณ รุ่ย สัน ติว งศ์

๑๓๐๐๕๗๒ นายวรายุท ธ วิเชีย รพจน์

๑๓๐๐๕๔๓ นายธนวิน ธ์ เภาเล็น

๑๓๐๐๕๗๓ นายสามารถ เพิ่ม วัฒ นา

๑๓๐๐๕๕๕ นายภูว เนตร อูป ทอง

๑๓๐๐๕๗๔ นายสุจ ิณ ต์ โตโส

๑๓๐๐๕๕๕ นายวิญ ณู คงอิ่ม

๑๓๐๐๕๗๕ นายพนาดร ถึง กลาง

๑๓๐๐๕๔๖ นายโรจนิน ทร์ พิส ิท ธิ้ฤ ทธิพ ร

๑๓๐๐๕๗๖ นายอริย ะ พหลเวช

๑๓๐๐๕๔๗ นายธนพล เอี่ย มพลอยศรี

๑๓๐๐๕๗๗ นายปีณ ณวิซ ญ์ ปรีพ ูล

๑๓๐๐๕๕๘ นายธีร เดช นํ้ารอบ

๑๓๐๐๕๗๘ นายเตวิซ ซีหรั่ง

๑๓๐๐๕๔๙ นายวิโ รจน์ ชำนาญกุล

๑๓๐๐๕๗๙ นายศรชัย ชีหรั่ง

๑๓๐๐๕๕๐ นายนริน ทร์ ชูท อง

๑๓๐๐๕๘๐ นายกรวิซ ญ์ โจทย์ศ รบุร ี

๑๓๐๐๕๕๑ นายธราดล เกิด รอด

๑ ๓o o ๕๘ ๑ นายเจษฎาภรณ ์ สุวรรณโพธ

๑๓๐๐๕๕๒ นายธนศัก ดี้ แดงงาม

๑๓๐๐๕๘๒ นายนพพล ควรรับ ผล

๑๓๐๐๕๕๓ นายชริน ทร์ พุ่มพวง

๑๓๐๐๕๘๓ นายวสุพ ล ฟองอ่อ น

๑๓๐๐๕๕๕ นายคณนาถ เทพสุท ธี้

๑๓๐๐๕๘๔ นายอิส ระ มั่งมี

๑๓๐๐๕๕๕ นายนนทพัท ธ์ ฉายเนตร

๑๓๐๐๕๘๕ นายจิร ศัก ดี้ ณ ชาตรี

๑๓๐๐๕๕๖ นายปรมิน ทร์ สินสอน

๑๓๐๐๕๘๖ นายปีต ิ ปีต ิจ ะ

๑๓๐๐๕๕๗ นายอุเทน สีต องอ่อ น

๑๓๐๐๕๘๗ นายภัท รกิจ เบญญาภาณิซ กุล

๑๓๐๐๕๕๘ นายสัน ทัด กุลสิงห์

๑๓๐๐๕๘๘ นายวสัน ต์ ชัย สงคราม

๑๓๐๐๕๕๙ นายนาย เรวัต ร ตุ่น เที่ย ง

๑๓๐๐๕๘๙ นายรัฐ ศิล ป๋ ศาลกลาง

๑๓๐๐๕๖๐ นายสมบัต ิ เติม ภัก ดี

๑๓๐๐๕๙๐ นายเอกพจน์ ขำยิน ดี

๑๓๐๐๕๖๑ นายนฤพจน์ พลพุธ

๑๓๐๐๕ ๙๑ นายกรกต หนูส ีแก้ว

๑๓๐๐๕๖๒ นายนิพ ิฐ สุร ัต ิศ ัก ดี้

๑๓๐๐๕๙๒ นายมงคล บ่า พิม าย

๑๓๐๐๕๖๓ นายณ์ฐ วุฒ ิ ส่งบุญ ธรรม

๑๓๐๐๕๙๓ นายจิร วัฒ น์ สมมิตร

๑๓๐๐๕๖๔ นายจิร พงศ์ ศรีคำ

๑๓ ๐๐๕ ๙๙ นายซนาธิป สงวนวงศ์

๑๓๐๐๕๖๕ นายสุร ศัก ดี้ เอื้อ เชี่ย วชาญชัย

๑๓๐๐๕๙๕ นายคิม หัน ต์ เมือ งตุ้ม

๑๓๐๐๕๖๖ นายจิร วัฒ น์ ดวงศรี

๑๓๐๐๕๙๖ นายทศสุพ ล ซิณ วงษ์

๑๓๐๐๕๖๗ นายณ์ฐ พล เจริญ ชัย สมบัต ิ

๑๓๐๐๕๙๗ นายพรชัย เนียมไทย

๑๓๐๐๕๖๘ นายกฤตพํฒ น์ แก้ว นิม ิต ร

๑๓๐๐๕๘๘ นายอารีฟ เจะมะ

๑ ๓๐ ๐ (&อื้๖ ๘ นายภัท รวุฒ ิ คำพิท ัก ษ์

๑๓๐๐๕๘๘ นายสุร ิย า ศรีส มบูร ณ์

๑๓๐๐๕๗๐ นายธนภาค คำพิท ัก ษ์

๑๓ ๐๐๖ ๐๐ นายณัฐ ดนัย ยุก ติษ ฐดิล ก

เอกสารแนบ ๑๓๙

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ
(ริ)ถา o o

ซื่อ - นามสกุล

oDO(ริ) นายวีร ภัท ร อ่อนน้อ ม

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๓๐๐๖๓๑ นายณัฐ วุฒ ิ ดวงเนตร

๑๓๐๐๖๐๒ นายวายุ บรรจงปรุ

๑๓๐๐๖๓๒ นายธีร ศัก ดิ้ ศรีจ ัน ทร์

๑๓๐๐๖๐๓ นายอรรถพล แจ้ส ูงเนิน

๑๓๐๐๖๓๓ นายธนาวุธ อิน เปีย

๑๓ ๐๐๖๐๔ นายปณชัซ น้อ ยวรรณะ

๑๓ ๐๐๖๓ ๙ นายประซารัต น์ ฟัก เขีย ว

๑๓ ๐๐๖ ๐๙ นายไววิท ย์ เมฆหมี

๑๓ ๐๐๖๓ ๙ นายสุก ฤษฎี้ สอาด

๑๓ ๐๐๖๐๖ นายอาคม กามะ

๑๓๐๐๖๓๖ นายฐาปนธัญ เพ็ซรทั่ง

๑๓๐๐๖๐๗ นายธงรบ แจ้ง กระจ่า ง

๑๓๐๐๖๓๗ นายวัช ระ ห่วงประโคน

๑๓๐๐๖๐๘ นายพีร ะพัฒ น์ เปลกระโทก

๑๓๐๐๖๓๘ นายชัย รัต น์ แจ่ม แจ้ง

๑๓ ๐๐๖ ๐๙ นายชานุว ัฒ น์ ยิ้ม ดี

๑๓ ๐๐๖๓๙ นายคงกะพัน เนตรจัน ทร์

๑๓ ๐๐๖๑๐ นายวรธน จัน ทร์ค ง

๑๓๐๐๖๔๐ นายสุธ าวิท ย์ ทองอร่าม

๑๓ ๐๐๖๑๑ นายพลพล สัมป้นน้ง

(ริ)ono o qD(รี1 (ริ) นางสาวกซฐมล วรกลั่น

๑๓๐๐๖๑๒ นางสาวกนกพร อรุณ กาล

๑๓๐๐๖๔๒ นายวีร ยุท ธ สารเวช

๑๓๐๐๖๑๓ นายนาย ดนุพ ล รัก ษายศ

๑๓๐๐๖๔๓ นายเกีย รติน นท์ ขำม่ว ง

๑๓ ๐๐๖๑๔ นายพงศ์ก รณ์ กิต ตี้ก าฬภัก ดี

๑๓๐๐๖๔๔ นายกัญ จน์พ งศ์ จัน ทร์เพชร

(ริ) ถา o o

๑๓ ๐๐๖๔ ๙ นายซยุต ประภาวงศ์

<D(ริ)(si นายวิโ รจน์ กำจัด ภัย

(ริ)ถาo o qD(ริ)<0 นายภูต ะวัน เกิด โภคา

๑๓๐๐๖๔๖ นายธีร ะพัน ธ์ จัน ทา

๑๓๐๐๖๑๗ นายทัศ พล ศิร ิป ระสาท

๑๓๐๐๖๔๗ นายกิต ติว ัฒ น์ เต่า วิเ ศษ

(ริ)ถไo o oD(ริ)

นางสาวชื่น กมล อบอุ่น

๑๓๐๐๖๔๘ นายทัศ น์พ ล บัว เขีย ว

(ริ)ถาo o a)(ริ)

นายกิต ติค ัก ดิ้ พลภัก ดี

๑๓๐๐๖๔๙ นายธีร วัต หอมหนัก

๑๓๐๐๖๒๐ นายเอกพล นาอิน ทร์

๑๓ ๐๐๖ ๙๐ นายสรวงศ์ สุขไทย

๑๓๐๐๖๒๑ นายกิต ติก ร อิน อ่อ น

๑๓ ๐๐๖ ๙๑ นายเอกบุร ุษ เณรแย้ม

๑๓๐๐๖๒๒ นายฉัต รชัย เซาวสกู

๑๓๐๐๖๙๒ นายธนาวุฒ ิ ปีน ตาใส

๑๓๐๐๖๒๓ นายเสกสรรค์ นริน ทร์

๑๓๐๐๖๙๓ นายธนบรรณ สังข์ทอง

๑๓๐๐๖๒๔ นายเมธี มากมี

๑๓ ๐๐๖๙๔ นายพรเทพ ดอกกะกิน

๑๓๐๐๖๒ ๙ นายนนทกาญจน์ เทอดสุว รรณ

๑ ๓ ๐๐๖ ๙๙ นายเจตดิล ก หงษ์ช ู

๑๓๐๐๖๒๖ นายชัย ณรงค์ คลี่เกษร

๑๓ ๐๐๖๙๖ นายกฤติธ ี ไทยเดซา

๑๓๐๐๖๒๗ นายเกีย รติศ ัก ดี้ มั่นถึง

๑๓๐๐๖๙๗ นายนัฐ พล ลงสุว รรณ

๑๓๐๐๖๒๘ นายธนิต พัน ธ์ คิร ิพ ัน ธ์

๑๓ ๐๐๖๙๘ นายอนุส าณ์ ใจสุขใส

๑๓๐๐๖๒๙ นายอนุร ัก ษ์ คีร ีน ้อ ย

๑๓ ๐๐๖ ๙๙ นายพัฒ นศัก ดี้ อริย ะกุล

๑๓๐๐๖๓๐ นายกิต ติพ งศ์ ปีญ ญายิ่ง

๑๓ ๐๐๖๖๐ นายศุภ กฤต น้อ ยทู

เอกสารแนบ ๑๔๐

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ
(ริ) ดา o o

ซื่อ - นามสกุล

«D(ริ) นายเจตณัฐ มะยัง

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

(ริ)ดไ o o aD (ริ) นายภาณ ุว ัฒ น์ เข็ม นาค

๑๓๐๐๖๖๒ นายเสริม สิท ธึ๋ แดงก่อ เกื้อ

๑๓ ๐๐๖๙๒

นายวรเซษฐ์ วงษ์พ รัด

๑๓๐๐๖๖๓ นายพิท ยุต ย์ จุล กัล ฟ้

๑๓ ๐๐๖ ๙๓

นายภูว ดล เรือ งศิล ฟ้

๑๓๐๐๖๖๔ นายนิต ิพ นธ์ ธิม า

๑๓ ๐๐๖ ๙๔

นายกฤติน อ่อ นหวาน

๑๓๐๐๖๖๔ นายธีร ะยุท ธ ล้วนทอง

๑๓ ๐๐๖ ๙๔

นายทวีศ ัก ดิ, ลิตขบ

(ร)ดาo o <DqDa!) นายอนัน ต์ สุพ รรพซาติ

๑ ๓ ๐ ๐๖ ๙๖

นางสาวปารวี ปรองดอง

๑๓๐๐๖๖๗ นายจัก รพัน ธ์ จุล มะเริง

๑๓ ๐๐๖๙๗

นายนนทกร เรือง‘ง'ใ

๑๓๐๐๖๖๘ นายเกษมสัน ต์ ผดุงชอบ

(ริ)ดไ o

นายเทพคัก ดิ้ เกษศิร ิก ารณ์

๑๓ ๐๐๖๖๙ นายกานต์ ขุน พิน ิจ

(ริ)ดไ o o f e c ^ c ^ นายกษิด ิศ เกษม

๑๓๐๐๖๗๐ นายสุท ิว ัส ชูส ุว รรณ

๑๓ ๐๐๗ ๐๐

นายธนบดี สีช ัย นาท

๑๓๐๐๖๗๑ นายศุภ ณัฐ โฉมเงิน

๑๓ ๐๐๗ ๐๑

นายภวิน ท์ เกษม

๑๓๐๐๖๗๒ นายพิเซษฐ์ ซะรุ่ม ศรี

๑๓ ๐๐๗ ๐๒

นายทิว ากร โมตเหลี่ย ม

๑๓๐๐๖๗๓ นายเกีย รติค ัก ดี้ หงษ์ท อง

๑๓ ๐๐๗ ๐๓

นายสกุล วัฒ น์ สุม ังคละ

๑๓๐๐๖๗๔ นายป้ณ ณวัฒ น์ แสงทอง

๑๓ ๐๐๗ ๐๔

นายมนวัฒ น์ จัน ทรวงศ์

๑๓๐๐๖๗๔ นายวรวุฒ ิ กู้ท รัพ ย์

๑๓ ๐๐๗ ๐๔

นายเนติพ งษ์ สอนอิน

๑๓๐๐๖๗๖ นายภาณุเ ดซ ปิหึน

๑๓ ๐๐๗ ๐๖

นายบุญ เรือ งรัต ติพ ร ขำสุว รรณ

๑๓๐๐๖๗๗ นายธนพล ธนายานนต์

๑๓ ๐๐๗ ๐๗

นายพัฒ ษ์ธ นัท ย์ ศรีแ ฉล้ม

๑๓๐๐๖๗๘ นายเจษฎา ใจมั่น

๑๓ ๐๐๗ ๐๘

นายสมศัก ดี้ ศรีส วัส ดิ้

๑๓๐๐๖๗๙ นายนรภัท ร บุญ วโรรัต น์

๑๓ ๐๐๗ ๐๙

นายพิร ดนย์ กลั่น แก้ว

๑๓๐๐๖๘๐ นายชนกซนน์ ศรีสวัสดึ๋

๑๓ ๐๐๗ ๑๐

นายทัต ธรรม งามประเสริฐ คัก ด

(ริ)ดา OOoDGfi(ริ) นายนัน ทยศ เพื่เองตระกูล วิท ย์

๑๓ ๐๐๗ ๑๑

นายปิย พล แก้ว อ้ว น

๑๓๐๐๖๘๒ นายณัฐ กิต ต์ สว่างแจ้ง

๑๓ ๐๐๗ ๑๒

นายศุภ ณัฐ พูล เซตรกรม

๑๓๐๐๖๘๓ นายศ'กวัน แสงเล็ก

๑๓ ๐๐๗ ๑๓

นายรณกร กมลฤกษ์

๑๓๐๐๖๘๔ นายณัฐ พล แสนราม

๑๓ ๐๐๗ ๑๔

นายมัซ พล อ้อ มทองหลาง

(ริ) ดา o o aDGs(£^

นายซโนดม อินชัน

๑๓ ๐๐๗ ๑๔

นายจารุเดซ จำปา

ร)ดาo o

นายคณิน สวนจัน ทร์

๑ ๓ ๐ ๐ ฝ© ๖

นายธนชิต เสาร์จ ัน ทร์

๑๓๐๐๖๘๗ นายสมโภซ ศรีก ่อ เกื้อ

๑๓ ๐๐๗ ๑๗

นายศุภ สิน อยู่ส มบูร ณ์

(ริ) ดา o o <D69

นายแทนนุพ งษ์ จอมวงศ์

๑๓ ๐๐๗ ๑๘

นายธนบดี จักรคำ

(ริ)ถาo o qD69

นายอำนาจ รอดพัต ร์

๑๓ ๐๐๗ ๑๙

นายณพลเดช เถาแตงสิร ภัท ร

๑๓ ๐๐๗ ๒ ๐

นายธีร คัก ดิ้ ร่ว มซาติ

๑๓ ๐๐๖๙๐ นายธรรมลัก ษณ์ หนูทิม

o aDG^!£9

น '>

เอกสารแนบ ๑๔๑

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๓๐๐๗๒๑ นายรัต นชัย สีบุ

๑๓๐๐๗๔๑ นายอานนท์ เนีย มจิต ร

๑๓๐๐๗๒๒ นายซลธี สุข เกษม

๑๓๐๐๗๔๒ นายภูม ิฐ าน เทพทอง

๑๓๐๐๗๒๓ นายซวัล หาบหละ

๑๓๐๐๗๔๓ นายสุร ศัก ดํ่ พวงมาลา

๑๓๐๐๗๒๔ นายอัย ยรัต น์ ถวัล ย์ธ รรม

๑๓๐๐๗๔๔ นายธนกฤต มั่น เจ๊ก

๑๓๐๐๗๒๔ นายนราธิป ศรีเมือ ง

๑๓๐๐๗๔๔ นายบุญ ศิร ิ สุขใจ

๑๓๐๐๗๒๖ นายธนกร ศรีบ ุศ ยกุล

๑๓๐๐๗๔๖ นายสุท ธิเดช จงเจริญ

๑๓๐๐๗๒๗ นายฉัต รชัย ไชยวัฒ นา

๑๓๐๐๗๔๗ นายณัฐ วัฒ น์ รู้ชอบ

๑๓๐๐๗๒๘ นายธีร ะพล อ้น อารี

๑๓๐๐๗๔๘ นายอภิส ิท ธี้ ทองเสน

๑๓๐๐๗๒๙ นายสัญ ญาลัก ษณ์ ทองอำภา

๑๓๐๐๗๔๙ นายณัฐ วุฒ ิ ประติษ ฐ,พุ่ม

๑๓๐๐๗๓๐ นายปวริศ ร์ สัน ตระกูล

๑๓๐๐๗๖๐ นายกานต์ ชยาศิส รัต นกร

๑๓๐๐๗๓๑ นายวุฒ ิพ งศ์ รสาภิรส

๑๓๐๐๗๖๑ นายณัฐ พล นุ่มทอง

๑๓๐๐๗๓๒ นายชาญวุฒ ิ เกลี้ย งบัว คง

๑๓๐๐๗๖๒ นายซนิน ทร์ ผิวหอม

๑๓๐๐๗๓๓ นายนที ตรีสังข์

๑๓๐๐๗๖๓ นายสิท ธา รอดสกุล

๑๓๐๐๗๓๔ นายนฤเบศร์ โพธิ้ถิน

๑๓๐๐๗๖๔ นายสุก ฤตย์ อับ นาค

๑๓๐๐๗๓๔ นายภูต ิน ัน ท์ พวงจัน ทร์

๑๓๐๐๗๖๔ นายพานริน ทร์ มณีว งษ์

๑๓๐๐๗๓๖ นายสานัน ท์ แสวงศรี

๑๓๐๐๗๖๖ นายศัก ดิ๙'ช ัย แช่ลี

๑๓๐๐๗๓๗ นายเนติร ัก ษ์ สระสำราญ

๑๓๐๐๗๖๗ นายมานิต ย์ สุทธิผล

๑๓๐๐๗๓๘ นายนิพ ิฐ พนธ์ คำปิว

๑๓๐๐๗๖๘ นายปีต ิพ งศ์ คติข อบ

๑๓๐๐๗๓๙ นายพซพล จิร ายุท ธกิจ

๑๓๐๐๗๖๙ นายธีร ์ธ วัช แสนเงิน

๑๓๐๐๗๔๐ นายเกีย รติส ัก ดิ้ กองบุญ มา

๑๓๐๐๗๗๐ ว่า ที่ ร.ต.ฉัต รกมล ธัญ ญะเจริญ

๑๓๐๐๗๔๑ นายปริญ ญา ปรีช า

๑๓๐๐๗๗๑ นายนวพล บุญ แตง

๑๓๐๐๗๔๒ นายธนา ไซยโสดา

๑๓๐๐๗๗๒ นายธีร พงษ์ ซมภูแ ก้ว

๑๓๐๐๗๔๓ นายนิธ ิพ ล พุ่ม ผกา

๑๓๐๐๗๗๓ นายดิเรก พรหมพา

๑๓๐๐๗๔๔ นายพีร วิซ ญ์ เนิน กลาง

๑๓๐๐๗๗๔ นายธีร ศานต์ ชื่น อารมณ์

๑๓๐๐๗๔๔ นายธนวิซ ญ์ ภิก ุล รัต น์

๑๓๐๐๗๗๔ นายซัซ วาลย์ ศรีเมือ ง

๑๓ 00๗ ๔๖ นายธีร ภัท ร เอกบุต ร

๑๓๐๐๗๗๖

๑๓๐๐๗๔๗ นายวสัน ต์ เทพซมภู

๑๓๐๐๗๗๗ นายมนตรี กิจ การ

๑๓๐๐๗๔๘ นายภานุพ งศ์ จัน ทรบุต ร

๑๓๐๐๗๗๘ นายศุภ เลิศ แตงสุว รรณ

๑๓๐๐๗๔๙ นายสงกรานต์ เปรมกมล

๑๓๐๐๗๗๙ นายศัก ดี้ส ิท ธี้ จัน ทร์เวีย ง

๑๓๐๐๗๔๐ นายจตุพ ร จัน ทสุว รรณ์

นายณัธ -พล
วัง ถา
๑๓๐๐๗๘๐ ______รั
----------------------------------------C

น ายม าน พ

ไชยซะน ะ

น ุ- บ ุ-

.

เอกสารแนบ ๑๔๒

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ชื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ชื่อ - นามสกุล

๑๓๐๐๗๘๑ นายณัซ พล ซุนคง

๑๓ ๐๐๘ ๑๑ นายกิต ติก ร ครองสุข

๑๓๐๐๗๘๒ นายธนวัฒ น์ คำอุต

๑๓๐๐๘๑๒ นายไพรัต น์ โพธ'ทอง

๑๓๐๐๗๘๓ นายจิต รกร เพ็ง มาก

๑๓๐๐๘๑๓ นายกิต ติ ประทุม สาย

๑๓๐๐๗๘๔ นายนายจัก ร์พ ัน ธ์ มโนรส

๑๓๐๐๘๑๔ นายณรงค์ค ัก ดิ้ ถมทอง

๑๓๐๐๗๘๔ นายวุฒ ิช ัย เมือ งมีศ รี

๑๓๐๐๘๑(^ นายธนพิช ญ์ ผูกโอสถ

๑๓๐๐๗๘๖ นายจัก ริน ทร์ เทศทิ่ม

๑๓๐๐๘๑ qD นายเกีย รติศ ัก ดี้ มีว งค์

๑๓๐๐๗๘๗ นายเจตริน ทร์ ฉางข้าวพรม

๑๓๐๐๘๑๗ นายวุฒ ิพ ัน ธ์ บุญ ปัญ ญา

๑๓๐๐๗๘๘ นายณรงค์ ดาบทอง

๑๓๐๐๘๑๘ นายวุฒ ิน ัน ท์ คำบาง

๑๓๐๐๗๘๙ นายวิส ิษ ฐ์ ศรีอ ุท ัย

๑๓๐๐๘๑6^ นายเอกพล สัง กลมเกลี้ย ง

๑๓๐๐๗๙๐ นายพิช ิต ชัย วงษ์น าค

๑๓๐๐๘๒๐ นายอิท ธิภ าส พรหมพระวงค์

๑๓๐๐๗๙๑ นายอนรรฆ บุญ จั่น

๑๓๐๐๘๒๑ นายราเซน อับ ดุล สมัด

๑๓๐๐๗๙๒ นายจตุร วิท ย์ ทองจัน ทร์

๑๓๐๐๘๒๒ นายฐาปกรณ์ เย็น ทั่ว

๑๓๐๐๗๙๓ นายชิษ ณุพ งศ์ พัน ธวงค์

๑๓๐๐๘๒๓ นายกฤษดา แก้วโกมล

๑๓๐๐๗๙๔ นายสุธ ากร เผ่า พัน ธ์

๑๓๐๐๘๒๔ นายสัต ยา วงค์ว าท

๑๓๐๐๗๙๔ นายชัย รัต น์ นาคสุว รรณ

๑๓๐๐๘๒๔ นายนคริน ทร์ ทั่งทอง

๑๓๐๐๗๙๖ นาย1ช ัย'วัฒ น์ อินทฉิม

๑๓๐๐๘๒๖ นายเชาวน์ ไตรภูม ิ

๑๓๐๐๗๙๗ นายกวี ศรีเชื้อ

๑๓๐๐๘๒๗ นายนพนัน ท์ ปาระปับ

๑๓๐๐๗๙๘ นายวีร ยุท ธ ปกพัน ธ์

๑๓๐๐๘๒๘ นายไตรวิท ย์ สุท ธิภ าค

๑๓๐๐๗ ๙๙ นายรัฐ ธรรมนูญ ทวิน ัน ท์

๑๓๐๐๘๒๙ นายพิช ัย สุข ช่ว ย

๑๓ ๐๐๘ ๐๐ นายสิท ธิโซค ศิร ิส ุข 'ชัย ถาวร

๑๓๐๐๘๓๐ นายจัก รพัน ธ์ พิม พ์ก ลาง

(9) คา O O G s O

(ริ) นายกิต ติธ ัซ มูส ิก พัน ธ์

๑๓๐๐๘๓๑ นายศาสตรายุท ธ มีเพีย ร

๑๓๐๐๘๐๒ นายอภิช ัย บุญ มี

๑๓๐๐๘๓๒ นายษมากร เจริญ แพทย์

๑๓๐๐๘๐๓ นายชัย ปิต ิร งค์ เลี้ย งบุญ ญพัน ธ์

๑๓๐๐๘๓๓ นายณัซ พล แซสังข์

๑๓๐๐๘๐๔ นายพัน ธุธ ัซ มนทอง

๑๓๐๐๘๓๔ นายมานะชัย สอนเพ็ง

๑๓๐๐๘๐๔ นายอดิเทพ เงิน ศรี

๑๓๐๐๘๓๔ นายนายจัก รพัน ธ์ แร่พรม
๑๓ 00๘ ๓ ๖ น า ย ป ร ัช ญ า ส ุด ป ร ะ เ ส ร ิฐ

ร )๓ 0 0 ๘ 0 ๖

น า ย ส ุร ิย ะ

ท ับ ท ิม เ ล ็ก

๑๓๐๐๘๐๗ นายสิท ธิป ัน ทน์ สิท ธิชัย
(ริ)6ใาo

o

o

นายอัฐ พล สุขพล

๑๓๐๐๘๓๗ นายวรธนัท บัวศรี
๑๓๐๐๘๓๘ นายบุญ พิท ัก ษ์ อิส ิงห์จ ัน ทร์

๑๓ ๐๐๘ ๐๙ นายซาญพิซ ญ์พ งษ์ ซากัน

๑๓๐๐๘๓๙ นายภัค รพงค์ ทองพิม พ์

(ริ)6 ก 0 0 £ ร (ริ)o นายอุก ฤษฏ์ ทิพ พิม าร

นายธนสิท ธี้ ร่ง เรือ--------------ง
๑๓๐๐๘๔๐ _____________’-----

ร /'’

,c

เอกสารแนบ ๑๔๓

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ขื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๓ ๐๐๘ ๗ ๑

นายวรวิท ย์ อสุร ะพงษ์

๑ ๓ ๐ ๐ ๘ ๗ !อ

นายฐิต ิว ัฒ น์ ท้าวนอก

๑๓ ๐๐๘ ๗ ๓

นายอิส รพงศ์ ลิม ปรัง ษี

(ริ)คา O O C s(i (SL นายซนิน ทร์ วงพิเดช

๑๓ ๐๐๘ ๗ ๔

นายจีร ศัก ดี้ บุญ อวบ

(ริ)คา OOGsCaJ^ นายสุเทพ บุญ จัน ทร์

๑๓ ๐๐๘ ๗ ๔

นายพิช ัย โหยหวล

ร) คา 0 0 G9(ริ^qD

๑๓ ๐๐๘ ๗ ๖

นายวัน ชัย กุจ ะพัน ธ์

๑๓๐๐๘๔๗ นายชาญ วิท ย์ แตงอ่อ น

๑๓ ๐๐๘๗ ๗

นายภาวัต ชุม พลรัก ษ์

(ริ)คา o o Gs(SLGs นายอนุส รณ์ กลมเกลีย ว

๑๓ ๐๐๘ ๗ ๘

นายอนัน ต์ โกสโยทิน

(ริ)คา OOGs (ริ^(ริ) นายวุฒ ิช ัย มุส ิก พงศ์

๑๓๐๐๘๔เอ นายกิต ติค ัก ดิ้ กัน เกตุ
๑๓๐๐๘๔๓ นายศุภ วิซ ญ์ ไกรมาก

นายอดิศ ร กอนเชื้อ

๑๓๐๐๘๔๙ นายณพงศ์ ฮิเท้ง
๑๓๐๐๘๔๐ นายปราการ แก้ว เมือ งปีก

๑๓ ๐๐๘ ๗ ๙

นายศิร ชัซ คำน้อ ย

(ริ)คา00G9G9O

นายเกีย รติค ัก ดิ้ นิล เพ็ซ ร

(ริ)คา OOGs (SL. (ริ) นายนราวุธ เพีย รดี

(5)ตา OOGsGs (ริ) นายติณ ณภพ คำวัง

๑๓๐๐๘๔๒ นายวัฒ นา เรือ นคุ้ม
๑๓๐๐๘๔๓ นายเกษมนัน ท์ ชูแ ก้ว งาม

๑ ๓ ๐ ๐ ๘ ๘ เอ

นายธนวัฒ น์ กรอบเพ็ซ ร

๑๓ ๐๐๘ ๘ ๓

นายพัช ร คงศรี

(ริ)คา o o GsGs(ริ^

นายยุท ธ,นา สุพร

(ริ)ถา o o GsG

นายธีร ุต ม์ รักใคร่

(ริ)ดา o o Gs(รชื้<0 นายจัก รพัน ธ์ ปานเล้ง

๑๓ ๐๐๘ ๘ ๖

นายจัก รพงศ์ พรมเทพ

๑๓๐๐๘๔๗ นายปณชัย โหมดมณี

๑๓ ๐๐๘ ๘ ๗

น ายเจษฎา จัน ทภาโส

(ริ)ดาOOG9 (H (ริ^ นายศุภ ษร ชัซ วงษ์
(ริ)คโ)o o Gs(&?

นายณัฐ พล เพชรศรีท อง

9

๑๓๐๐๘๔๙ นายนัฐ พงษ์ รีเรือ งชัย

(ริ)คาo o GsGsGs นายธนวัฒ น์ กิต ติก า
(ริ)คาo o GsGsG^ นายวริน ทร สุดฉิม

(ริ)คา OOGs oDO นายณรงค์ช ัย คิร ิย ุท ธ

๑๓ ๐๐๘ ๙๐

(ริ)คา OOC sqD(ริ) นายกฤษณ์ เสนากัส ป

(ริ)คา OOGsG^ (ริ) นายรพิพ ัซ น์ คุภ นคร

(ริ)ถา o o Gs(SL.Gs นายธีร ะวัฒ น์ มายุศ ิร ิ

๑๓๐๐๘๖๒ นายสุก ฤต กาวิน
๑๓๐๐๘๖๓ นายวนัซ ชัย ศรีแ จ่ม
๑๓๐๐๘๖๔ นายจัก ร์พ นั ธุ สีงาม

นายอภิพ จน์ วัน สา

๑ ๓ ๐ ๐ ๘ ๙ เอ

นายเจนคัก ดิ้ ขำทับ ทิม

๑๓ ๐๐๘ ๙๓

นายธนวัฌ น์ ขวัญ สมคิด

(ริ)คา o o GsG*v(si นายอภิร ัก ษ์ วงษ์โชติ
นายพงษ์พ ัฒ น์ มั่งคั่ง

(ริ)คา o o Gs qD(เ^ นายนาย ณัฐ วัต ทองดี

๑๓ ๐๐๘ ๙๔

๑๓ 00๘ ๖ ๖

(ริ)๓o OC^G^qD นายธนพล ดวงใจ

๑๓๐๐๘๖๗
๑๓๐๐๘๖๘
๑๓๐๐๘๖๙
๑๓๐๐๘๗๐

น าย

สุท ธิน ัย

เ ฟ ้น ด ี

นายเอกชัย อิน คิริ

๑๓ ๐๐๘ ๙๗

นายกิต ติช ัย อันสุข

นายธนโชติ แสงเงิน

(ริ)คาo o GsG*s!Gs นายอธิษ ฐณัฏ ฐ์ ศรีว รรณ
(ริ)คาo 0 GsG^!G^! นายทศพล ขวัญ เมือ ง

นายพิท ยา ซารีโสม

๑ ๓ ๐ ๐๙ ๐ ๐

นายเกีย รติบ ัญ ชา วงศ์ใหญ่

นายฉัต ริน สังอุ่โร

เอกสารแนบ ๑๔๔

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

(ริ)ถาOOG^O (ริ) นายจิต ริน บุษ มาลี

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑ ๓ 00๙ ๓ ๑ นายประวีร ์ มีส มกลิ่น

๑ ๓ 00๙ 0๒

นายทิต อนัน ต์ ทรงกลิ่น

๑๓00๙๓๒ นายอำนาจ สัง ลาย

๑ ๓ 00๙ 0๓

นายสรวิศ ธรรมสอน

๑๓ 00๙๓ ๓ นายรณชัย มาดูฤ กษ์

๑ ๓ 00๙ 0๔

นายธนกฤต แก้ว ปา

๑๓ 00๙๓ ๔ นายนิช คุณ จัน ทร์เจ๊ก

๑ ๓ 00๙ 0๔

นายธวัช 'ชัย ปิด ถา

๑๓ 00๙๓ ๔ นายเรือ งศัก ดิ' คาระคำ

๑ ๓ 00๙ 0๖

นายเอกรัต น์ นวะพิฒ

๑ ๓ 00๙ ๓ ๖ นายจัก รี แก้ว คุ้ม ภัย

๑ ๓ 00๙ 0๗

นายกิต ติภ ูม ิ มณีร ัต น์

๑๓ 00๙๓ ๗ นายเสฎฐวุฒ ิ เมฆเกษม

๑ ๓ 00๙ 0๘

นายคมพล บรรณราซ

๑๓ 00๙๓ ๘ นายฐิต ิ ยามพิช ัย

G)ถาo o G^!o G^! นายพงษ์ศ ัก ด บุต รเวซ
๑ ๓ 0 0๙ ๑ 0

ว่า ที่ ร้อ ยตรีพ งศ์ว ิช ญ์ เพ่ง ตา

(ริ)ถไo o (ริ)(ริ) นายอลงกรณ์ อ่อ นสีด า

๑ ๓ 00๙ ๓ ๙ นายเจษฎา จารุม ูล
๑ ๓ 00 ๙ ๔ 0 นายจิร พัน ธุ แสงน้อย
(ริ)ถา(ว(วG^(SL(ริ) นายสุว ีร ์ ภัก ดี

๑๓ 0๐๙๑๒

นายสิร วิซ ญ์ คงกระพัน ธ์

๑๓ 00๙๔ ๒ นายธนวัฒ น์ ประดิษ ฐ์อ าชีพ

๑ ๓ 00๙ ๑ ๓

นายภรศ แก้ว ประวัต ิ

๑๓ 00๙๔ ๓ นายมานพ ยศแก้ว

๑ ๓ 00๙ ๑ ๔

นายพงศ์พ ิพ ัฒ น์ ปล้อ งบรรจง

๑๓ 00๙๔ ๔ นายปฏิภ าณ ไซยวิก

(ริ)ถาOOG^!(ริ)(เ^ นายเจตดิล ก ยะอุท ัย

๑๓ 00๙๔ ๔ นายเตชัส ไซยพูล

๑ ๓ 00๙ ๑ ๖

นายธนวัต ิ ไทยสมบูร ณ์

๑ ๓ 00๙ ๔ ๖ นายคุภ ชัย ภูม ิส ภาพ

๑ ๓ 00๙ ๑ ๗

นายสรายุท ธ ตระกลวิท ยากิจ

๑๓00๘๔๗ นายวศิน บุญ ร่ว มบุญ

๑ ๓ 00๙ ๑ ๘

นายอัพ ่พ ิก อาแด

(ริ)ถไo o (o\(ริ^

๑ ๓ 00๙ ๑ ๙

นายศตนัน ท์ วงศ์ส วัส ดิ้

๑ ๓ 00๙ ๔ ๙ นายดิฐ กมล ทองแก้ว

๑ ๓ 00๙ ๒ 0

นายสรวิช ญ์ ศรีษ าพัน ธ์

๑ ๓ 00๙ ๔ 0 นายศวธร กุลสินธุ

๑ ๓ 00๙๒ ๑

นายพงศธร มีพ ร

๑ ๓ 00๙ ๔ ๑ นายพงศกร เผือ กกล่อ ม

๑๓ 00๙๒ ๒

นายกายสิท ธี้ พลบุญ

๑๓00๙๔๒ นายพัซ รพล ทองพูน พยนต์

๑๓ 00๙๒ ๓

นายวัช รากร จอกน้อ ย

๑๓ 00๙๔ ๓ นายชรัญ ลัซ ซมดอน

๑๓ 00๙๒ ๔

นายณัฐ ภัท ร คุ้ม ภัย

๑๓ 00๙๔ ๔ นายพีร พล แสงนาค

๑๓ 00๙๒ ๔

นายศตวรรษ จัน ทะนิต ย์

๑๓ 00๙๔ ๔ นายปรฬกาญน์ เอี่ย มสงวน

๑ ๓ 00๙๒ ๖

น า ย ม า น ิต ย ์ ว ัฒ น พ ัฒ น ช ัย ก ุล

๑ ๓ 00๙ ๔ ๖ นายศรัณ ย์ งามขำ

๑๓ 00๙๒ ๗

นายเกีย รติศ ัก ดิ๔ เพซร์นิล

๑๓ 00๙๔ ๗ นายอิท ธิพ ล บุญ ถนอม

๑๓ 00๙๒ ๘

นายสุม าตร ซ่อ นกลิ่น

๑๓ 00๙๔ ๘ นายทศวรรต คิริธร

๑ ๓ 00๙ ๒ ๙

นายนัน ทธน อิน ถาแป้น

๑ ๓ 00๙ ๔ ๙ นายยืน หยัด พูล เทพ

๑ ๓ 00๙ ๓ 0

นายณ ัฐ ดิษ ย์ อยู่พ ุ่ม

(ริ)ถา o o G^!\d o นายกิต ติก านต์ สารทอง

นายอนิว ัฒ น์ พงษ์ส ุว รรณ์

^ ^
v_»»f / '^

เอกสารแนบ

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑ นายวรพล ธรรมสุจ ริต

๑๓๐๐๙๖๑

นายคุณ านนต์ เวชภัก ดี้

(5)ดาo o

๑๓ ๐๐๙๖๒

นายอานนท์ สมบูร ณ์บ ดีบ ุต ร

๑๓๐๐๙๙๒ นางสาวพิไ ลวรรณ พัน ต่า ย

๑๓ ๐๐๙๖๓

นายผดุง ศัก ดี้ เพ็ง แก้ว

๑๓๐๐๙๙๓ นายสุร ะสิท ธิ้ สุท พิส ิท ธี้

๑๓๐๐๙๖๔

นายชนะพงศ์ วงษ์ษ า

๑ ๓o o

๑๓๐๐๙๖๔

นายอดิศ ัก ดิ้ เกิดโสดศรี

(5)๓o o C^!6^!(ร^ นายวซิร วิท ย์ พางาม

๑๓๐๐๙๖๖

นายณฐพล ซมชื่น จิต ต์

๑๓๐๐๙๙๖ นายชัย วัฒ น์ วิน ิก รณ์

๑๓๐๐๙๖๗

นายเฃมรัฐ วีร ะแพทย์

๑๓๐๐๙๙๗ นายปพน ฉิม เมือ ง

๑๓๐๐๙๖๘

นายภัท รวุฒ ิ รุ่งสุว รรณ

๑๓๐๐๙๙๘ นายศราวุฒ ิ เภาพาด

๑ ๓ ๐ ๐ cst

นายนนทชัย จัก รชัย

๑๓๐๐๙๙๙ นายศตวรรษ กรพิท ัก ษ์ส ุข

๑๓๐๐๙๗ ๐

นายจิต ติพ ล วงศ์ธ ิด า

๑๓๐๑๐๐๐ นายชีว ิน ไทรเทพยิ้ม

๑๓๐๐๙๗ ๑

นายเจษฎา ผาสุข

๑๓๐๑๐๐๑ นายปวร ฉิม เมือ ง

๑๓๐๐๙๗ ๒

นางสาวสุป าณี จูห ลง

๑๓๐๑๐๐๒ นายศุภ กิจ บุญ เกิด

๑๓๐๐๙๗ ๓

นายภาณ ุพ งศ์ เพชรฝืง 1ซ ้าย

๑๓๐๑๐๐๓ นายปฐมพร มั่นสิงห์

๑๓ ๐๐๙๗ ๔

นาย1ช ัย ธวัช เกิด สุข

๑๓๐๑๐๐ (ริ^ นายมงคล อดกลั้น

๑๓ ๐๐๙๗ ๔

นายพัส กรณ์ ดวงจัน ทร์

๑๓๐๑๐๐(เ^ นายมานพ แสงอรุณ

๑๓๐๐๙๗ ๖

นายกิต ติภ พ บูร ณารมย์

๑๓๐๑๐๐๖ นายอาทิต ย์ แซ่พ ่าน

๑๓ ๐๐๙๗ ๗

นายซิษ ณุพ งศ์ สมมะโน

๑๓๐๑๐๐๗ นายซุต ิว ัต โพธิว รรรณ์

๑๓๐๐๙๗ ๘

นายศตวรรษ รัต นะภาคี

๑๓๐๑ O O C s นายสราวุธ ปิญ ญา

๑๓๐๐๙๗ ๙

นายถิร ายุธ คำหล้า

๑๓๐๑๐๐

๑ ๓ ๐ ๐ (รนื้£รึ่๐

นายกิต ิพ งษ์ คล้า ยเจีย ม

๑๓๐๑๐๑๐ นายปรมิน ทร์ ทองเนื้อ ห้า

๑๓๐๐

นายกิต ติน ัน ท์ จัน ทหิร ัญ

๑๓๐๑๐๑๑ นายภาณ ุว ัฒ น์ วิเชีย รรัต น์

๑๓ ๐๐๙๘๒

นายธนวัฒ น์ จุน ขุน ทด

๑๓๐๑๐๑๒ นายมูฮ ำมัด ไพซา มือ เยาะ

๑๓ ๐๐๙๘๓

นายเจษฎากร นิตย์โชติ

๑๓๐๑๐๑๓ นายอานนท์ รัตนธรรม

๑๓๐๐๙๘๔

นายฤทธิพ งษ์ ทองรัก ษ์

๑๓๐๑๐๑ (ริ^ นายสรศัก ดิ๙ ไชยภูม ิ

๑ ๓ ๐ ๐ (รนื้( ร^

นายรุจ ิภ าส สุวรรณโณ

๑๓๐๑๐๑ (H นายปกรณ์ เมือ งจัน ทบุร ี

๑๓๐๐๙๘๖

นายเลอพงศ์ ขำคม

๑๓ 0๑0๑๖ นายพิเซษฐ์ เดชเกิด

๑๓๐๐๙๘๗

นายอดิศ ัก ดี้ ไกลที่พึ่ง

๑๓๐๑๐๑๗ นายอัค รพล วังสติ

๑๓๐๐๙๘๘

นายนิร ุต อิน ปา

๑๓๐๑๐๑^9 นายอมรเทพ แก้ว กัน

๑๓๐๐๙๘๙

นายศรัณ ย์พ ร ไชยงาม

๑๓๐๑๐๑(^! สิบ เอกโฆษิต พูล จัน ทร์

๑๓๐๐๙๙๐

นายปิย ะณัฐ บุญ ตั้ง แต่ง

๑๓๐๑๐๒๐ น าย1ช นัญ 1ซน กลิ่น ขจร

๑

ร^ นายธีท ัต เรณู ณ อยุธ ยา

นายบัณ ทัต เปลี่ย นแก้ว

(ริ)๔ ๕

เอกสารแนบ ๑๔๖

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๓๐๑๐๒๑ นายจิร วัฒ น์ คำปีน
๑๓๐๑๐๒๒ นายกิต ติท ัช พรมแดง
๑๓๐๑๐๒๓ นายอิศ ราภัท ร์ ม่ว งสาย
๑๓๐๑๐๒๔ นายกิจ วัต ร ม่ว ง1ซ ะคํ่า
๑๓๐๑๐๒๔ นายดนุส รณ์ อิน ขาว
๑๓๐๑๐๒๖ นายสุว ิซ ซา สุทธิโยค
๑๓๐๑๐๒๗ นายกิต ติภ ณ ชื่น ยุต ิธ รรม
๑๓๐๑๐๒๘ นายประโชติ คงนุ่น
๑๓๐๑๐๒๙ นายชนะกัน ต์ บุตรปีน
๑ ๓ 0๑ 0๓ 0 นายธนะรัซ ย์ ช้อ นอก
๑๓ 0๑ 0๓ ๑ นายรัช ชานนท์ สุจ ิว รกุล
๑๓๐๑๐๓๒ นายพัท รพงษ์ ทองวงศ์
๑๓ 0๑0๓ ๓ นายเฉลิม พล ตาสอน
๑๓๐๑๐๓๔ นายชัย ชนะ อ่อ งยิ้ม
๑๓๐๑๐๓๔ นายอดุล ย์เด'ซ ศรีว งษ์ษ า
๑๓ ๐๑๐๓ ๖ นายศรัณ ย์ร วี พัน ธุก าหลง
๑๓๐๑๐๓๗ นายนาวิน เทีย นแท่ง
๑๓๐๑๐๓๘ นายธรรณธร มาลัย
๑๓ ๐๑๐๓ ๙ ว่า ที่ร ้อ ยตรีป วรีศ อุต ทอง
๑๓o ๑ o (ริ!!o นายกฤษดา สุข กำเนิด
๑๓ o ๑ o (ริ!!๑ นายณัฐ นนท์ สะแกคุ้ม
๑๓๐๑๐๔๒ นายวรากร ช่อ ซมภู
๑๓๐๑๐๔๓ นายสรวิซ ญ์ เนียมนำ
(ริ)ส!อร)0(ร(ร นายปฏิภ าณ โพธี้ป ระทุม
ร)สาอ(ริ)อ(ร^ นายวัช รายุท ธ โพธิสาร
๑ ๓ 0๑ 0๔ ๖ นายสุร เดช กุลผึ้ง
๑๓๐๑๐๔๗ นายเซาวลิต มอญแก้ว
ร)สา0 6 )0 Cs นายซนัน ธร เชื้อ สีด า
(ร

๑๓ ๐๑๐๔ ๙ นายมนตรี นพรัต น์
(ริ)สาอร)อ(ร!อ นายสรเกีย รติ วงค์ช ัณ

เลข
ประจำตัว
สอบ
(9)๓0(9)0(ร!!(ริ)
๑๓๐๑๐๔๒
๑๓๐๑๐๔๓
๑๓ o ๑ 0 (รั๊^(ริ!!
(ร)(โก(ว(ริ)o (แ<ร1
๑๓๐๑๐๔๖
๑๓๐๑๐๔๗
(ริ)๓อ (ริ)อ (ร!(งึ่
(ริ)ดา0(9)0 (t^G^
๑๓๐๑๐๖๐
(ริ)ดาo (ริ)o qD(ริ)
๑๓๐๑๐๖๒
๑๓๐๑๐๖๓
(ริ)ดไ0(9)0 qD(ริ!
(ริ)ดาo (ริ)o a)<ร1
(ริ)ดาo (ริ)o qDa!)
๑๓๐๑๐๖๗
๑๓๐๑๐๖๘
(ริ)ดาo (ริ)o oD
๑๓๐๑๐๗๐
๑๓๐๑๐๗๑
๑๓๐๑๐๗๒
๑๓๐๑๐๗๓
๑๓๐๑๐๗๔
๑๓๐๑๐๗๔
๑๓๐๑๐๗๖
๑๓๐๑๐๗๗
๑๓๐๑๐๗๘
๑๓๐๑๐๗๙
(ริ)ดาo (ริ)0Cs90

ซื่อ - นามสกุล
นายเนติธร แก้วณรงค์
นายพิซญนันท์ จันทร์สุกรี
นายมงคล ต่า ยหา สุข
นายวรโชติ อู่สุวรรณ
นายบุญ เกิด ภู่พิพัฒน์
นายณัฐวัฒ น์ บุญล้อม
นายธนโชติ กวีวัฒนา
นายจีร ศัก ดิ้ เพชรสังข์
นายเกรียงไกร สายสอน
นายเจษฎา เกตุดวง
นายธนพงศ์ ไทยเจริญ
นายชัยสิท ธิ้ บุรีนทร์
นายณัฐวุฒ ิ ทรงจิตร
นายขวัญ กลิ่นหอม
นายสิทธิพงษ์ สามสี
นายวัชรีน ทร์ เถาเล็ก
นายพระพร โกวรรณ์
นายอังกมล ธรรมวาโร
นายนคร ตาวตา
นายปรีเยศ โพธิสัตยา
นายพรศักดี้ จำรัสประเสรีฐ
นายปริญ ญา ส่งแสงรัตน์
นายชัยชัญ ญธัญ ศรีมีสวัสดี้
นายศุภ วิซ ญ์ ละออง
นายอัค เรศ ทิพย์บุญธรรม
นายสมศักดิ้ ตันหิง
นายทินภัทร ปะโสทะกัง
นายสกลภัทร แตงทอง
นายนันทวุฒ ิ ขุนนุ้ย
นายปภังกร วงละคร

เอกสารแนบ ๑๔๗

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ชื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ชื่อ - นามสกุล

๑ คา๐ ๑ ๐ £ 9๑ นายณรงค์ฤ ทธี้ สังข์ช าติ

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑

นายวิช ัย รัต น์ สังข์ช าติ

๑๓ ๐๑๐๘ ๒ นายอนุช า คซาอนัน ต์

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๑ !!ว

นายผดุง เกีย รติ ด้วงเพื่เอง

๑๓ ๐๑๐๘ ๓ นายเมธัส แท่น อิน ทร์

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓

นายณัฐ พล แน่น หนา

๑ ๓ o (ร) ๐ C9๕ นายสุเมธ ทุม มาเกิด

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๑ (§1

นายกิต ติศ ัก ดิ้ ลิ้ม อสงอรุณ

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๑ ๕

นายเอกพงศ์ บุต รคง

๑๓ ๐ ๑ ๐ ๘ ๖ นายมนตรี เชื้อ นพคุณ

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๑

นายเมธี คำอุด

๑๓ ๐๑๐๘ ๗ นายศุภ มงคล รัต นศฤงค์

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ® )๗

นายศรัณ ย์ โบษกรนัฏ

๑๓๐๑๐£9£9 นายพรทวี พันที

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๑ £9

นายวีศ รุต พงศ์ จิน ะใจหาญ

๑๓ ๐ ๑๐ ๘ ๙ นายวิน ิจ ศรีง าม

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๑ (a t

นายเอกลัก ษณ์ กาติน

๑ ๓ ๐ ๑ ๐ ๙ ๐ นายวีร ะพล ศรีจ ัน ทร์ท ับ

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๒ ๐

นายธนทัต แก้ว รุ่ง เรือ ง

๑ ๓ ๐ ๑ ๐ ๙ ๑ นายณัฐ ดนัย โมราราย

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ! ! 0(ร)

นายบุร ณิน อิน ทป้น

๑๓ ๐๑๐ ๙๒ นายคมกฤษณ์ มีสมพร

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๒ ๒

นายณฤเบศฐ์ ลำใยผล

๑ ๓ ๐ ๑๐ ๙ ๓ นายกรกฎ เทีย นไทยสงค์

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๒ ๓

นายศรัณ ยู ศิล าธร

๑ ๓ ๐ ๑ ๐ ๙ ๔ นายธีร ภัท ร พัน ธ์ข าว

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๒ ๔

นางสาวธนิส ร ประสม

๑ ๓ ๐ ๑ ๐ ๙ ๔ นายจัก รกฤษณ์ ชัย ระงับ

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๒ ๕

นายเกีย รติศ ัก ดิ ใจติฃ ะ

๑๓ 0 ๑ 0 (2^๒ นายศุภ กรณ์ สาลาด

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๒ ๖

นายสรรทชัย สาหนู

๑๓ ๐ ๑๐ ๙ ๗ นายเมธานัน ท์ มรรคอนัน ตโชติ

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๒ ๗

นายเขมมิน ทร์ ป่นมั่น

๑๓ ๐ ๑๐ ๙ ๘ นายราชวัล ลภ ทวีก ุล

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๒ ๘

นายวายุ สืบ พัน !

๑ ๓ ๐ ๑ ๐ ๙ ๙ นายวีศ ณุ นิล วงศ์

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๒ ๙

นายสราวุฒ ิ ศรี'โพธ,ช้าง

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๓ ๐

นายคณิศ ร ละบายคำ

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๓ ๑

นายวิท ยา วิร ัต นชัย วรรณ

๑๓ ๐ ๑๑๐ ๒ นายโสภณ พวงเทศ

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๓ ๒

นางสาวเพ็ญ นภา รัศมี

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๐ ๓ นายสยุม ภู หาญชนะ

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๓ ๓

นายนพพล กล่อ มพัน

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๐ ๕ นายปีญ จรัต น์ หวานหนู

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๓ ๕

นายสิร ิว ัฒ น์ ศาลางาม

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๐ ๕ นายปฏิภ าณ ใจลึก

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๓ ๕

นายพัช รพล สินสม

๑๓ 0 ๑ ๑ 0 ๖ นายวิซ เลิศ ปีน แสง

๑ ๓ 0 ๑ ๑ ๓ ๖

นายชัย ณรงค์ รุ่งอิน ทร์

๑๓ ๐ ๑ ๑ ๐ ๗ นายนิต ิพ ล แก้ว วารี

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๓ ๗

นายพลวัฒ น์ แซ่ยี่

๑๓ ๐๑๑๐£9 นายจิร วุฒ ิ สนิทพันธ์

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๓ £9

นายปุณ ณ ่ว ิท ย์ วงศ์ป ระไพโรจน์

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๐ ( 2'! นายนวพล มุงเมือ ง

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๓ G''!

นายพิท ัก ษ์พ งษ์ โมหีพ ัน ธ์

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ นายปรเมศ เอ็งสวัส ดิ้

๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๕ ๐

นายภาบุส ิท ธิ๙ โพธิเดช

(ร)

ดาo (ร) ๐ ๕ นายสุท ัศ น์ หัน ตรา

ดไ

(ร) 0 (9 )(3 )0 0
(ร ิ) ด า ( ว

นายสุ'วัฒ น์ โถทอง

(ริ)(ริ)0 ( 5 ) นายวศิน อินทฉิม

qD

เอกสารแนบ ๑๔๘

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

(ริ)ดาo (ริ)(ริ)(ริ! o นายวชิร ะ ตาพะขาว

๑๓๐๑๑๗๑
๑๓๐๑๑๗๒
๑๓๐๑๑๗๓
๑๓๐๑๑๗๔
๑๓๐๑๑๗๔
๑๓๐๑๑๗๖
๑๓๐๑๑๗๗
๑๓๐๑๑๗๘
๑๓๐๑๑๗๙
(5)คาo (ริ)(ริ) o

(ริ)สาo (ริ)(ริ)(ริ!(ริ) นายณัฎ ฐพล นกแก้ว

(ริ) Of) o (ร)(ร) Cats)

นายจิร ศัก ดี้ ศักดิไภิรมย์

(ริ)(โกo (ริ)(ริ)(เ^1ร) นายอานนท์ ปาทองเย็น

นายอภิส ิท ธิ้ หนูเสือ

๑๓ ๐๑๑๖๔ นายชัย วัต ร สุธ าเกีย รติส กุล

๑๓๐๑๑๘๒
(ริ)GTIO(ริ)(ริ)ดา
(ริ)ดาo (ริ)(ริ) C&(ริ!
(ริ)ดาo (ริ)(ริ)£9(1^
(ริ)ถาO(ริ)(ริ)CsqD
๑๓๐๑๑๘๗
(ริ)ตาo (ริ)(ริ)£รึ£่ รึ่
(ริ)ดาo (ริ)(ริ)£รึ่ G^I
(ริ)(โกo (ริ)(ริ) o i o
(ริ)ตาo (ริ)(ริ) (ริ)
(ริ)ดาo (ริ)(ริ)6^เ£)
(ริ)ดาo (ริ)(ริ) ดา
(ริ)ถาo (ริ)(ริ) (ริ!.

๑๓ ๐๑๑๖๔ นายอรรถกร พระนอนข้าม

(ริ) GOO (ริ)(ริ)G\(s!

(ริ)คา0(9) (ริ)(ริ! (ริ) นายเมทนิ ก๋าทอง
๑๓๐๑๑๔๒ นายณัฐ พงศ์ นํ้ารอบ
(ริ)ดไo (ริ)(ริ)(ริ! on นายคมกริช บุตรดี
(ริ)ดา(ว (ริ)(ริ)(ริ!(ริ! นายณัซ พล สองหลง
(ริ) GOO (ริ)(ริ)(ริ!(ริ!

นายพงศเทพ สุข สำราญ

(ริ)ดาo (ริ)(ริ)(รินิ่<D นายวิศ รุต หงสา
๑๓๐๑๑๔๗ นายธน'วัฒ น์ นิ่ม มาศ
(ริ)ตาo (ริ)(ริ)(ริ! Gs นายสุร วิท ย์ สวัส ดิ้เดซาชาญ
๑๓ ๐๑๑๔๙ นายปฏิว ัต ิ สมจิต ต์

(ริ) ตาo (ริ)(ริ)(ริ!ตา

นายศรายุท ธ ผาสุข

(ริ)ดาo (ริ)(ริ)(^(ริ! นายวสัน ต์ มนเดช
(ริ)คาo (ริ)(ริ)(ริ! (ริ!

นายธีร ะกานต์ ทองเกตุ

(ริ)ถาo (ริ)(ริ)(t^oD นายธีร วุฒ ิ แจ่ม แจ้ง
๑๓๐๑๑๔๗ นายขาญชัย เทีย มเวช
(ริ)ดาo (ริ)(ริ)(ริ! £รึ่ ว่า ที่ร .ตสรวิซ ญ์ จิร ะรัต น์
๑๓ ๐๑๑๔๙ นายวงศกร แสงระวิ
๑๓ ๐๑๑๖๐ นายณัฐ วัต ร นิลแก้ว
(ริ) คาo (ริ)(ริ) o) (ริ)

นายเจนวิท ย์ เคีย งสูง เนิน

๑๓๐๑๑๖๒ นายกัน กิจ แห่ว เบือ น
๑๓๐๑๑๖๓ นายสิท ธิพ งษ์ ศรีจ ัน ทร์

(ริ)(โกo (ริ) (ริ) qDk)

นายพัฒ นพงศ์ พรมเทีย น

๑๓๐๑๑๖๗ นายศุภ โชค วัน เพ็ญ
(ริ)ดาo (ริ)(ริ) oD£s

นายอนุช ิต สม สี

(ริ)ดาo (ริ) (ริ) qDG^!

นายอ น ิรุต แหววรอด

๑๓๐๑๑๗๐ นายวร ว ุฒ ิ สิงหเดช

นายสุร ิย า แก้ว ศรี
นายวัน เฉลิม เกษแก้ว
นายกิต ติธ ัช ใจกัน ทา
นายฟาอีส ยี'ว าตานนทร์
นายกิต ติศ ัก ดี้ สุข แจ่ม
นายธนเมธ มกรสุต
นายภูว นาถ พรหมสะโร
นาย'วณัฐ'ซพล ทองทับ
บายธนาธิป ฝืน แก้ว
นายธีร ยุท ธ บัว พัน ธ์

นายธนายุท ธ สนหล๊ะ
นายเบญจรัต น์ วงศ์ม าลา
นายวุฒ ิภ ัท ร ธรรมมากาศ
นายสุร สีห ์ วงศ์เฮงเจริญ โชค
นายศุภ ชัย เปลี่ย นวงศ์
นายอัค รชัย ศาสตร์เวช
นายประภาส เพ็ญ สว่า ง
นายปวรปรัซ ญ์ ประยงค์
นายวิซ ญ์พ ล โกมลเมฆ
นายทศพร ละบายคำ
นายธนกร ปีย ะศัก ดึ๋
นายเขมทัต รัตนพัน ธุ
นายคณากร ยาโพธิ้

(ริ)ดา0(9)(5)G^qD นายจีร วุฒ ิ เทียมสนิท

เอกสารแนบ ๑๔๙

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๔ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
เลข
ประจำตัว
สอบ
(ริ)(ริ!0000(9)

ซื่อ - นามสกุล
นายสรวิข ญ์ อัต รา

๑๔๐๐๐๐๒ นางสาวศศิป ระภา ซุ่ม วงศา
๑๔๐๐๐๐๓ นายอนุว ัฒ น์ จัน ทะมนตรี
(ริ)(รึ!OOOOCริ! นางสาวมาริษ า คีร ีม าศทอง
(ริ)ปี0000ปี

นายเกีย รติศ ัก ดิ้ สอนแก้ว

๑๔ ๐๐๐๐๖ นายทรงยศ หวัน สมาน
๑๔ ๐๐๐๐๗ นางสาวจิณ ัฏ ฐา แก่น กุล
(ริ)(รึ!0000ปี

นายฐกลวรรธน์ เมือ งเกตุ

๑๔ ๐ ๐ ๐๐ ๙ นางสาวพซรกมล หนูทองคำ
(ริ)(^000(5)0 นายกริช ขจร ภูพ ัน นา
(ริ)ปีo oo (ริ)(ริ)

นายภัท รทรัพ ย์ จิต ระบอบ

๑๔๐๐๐๑๒ นายจัก ราวุธ คำวิเศษ
(ริ)ปีo o o (ริ)6ก น ายจิร ายุ ศรีบ ุต รราช
(ริ)ปีo oo (ริ)ปี นายวัซ รเกีย รติ สุท ธิว รรณา
(ริ)ปีo o o (ริ)ปี

ว่า ที่ร ้อ ยตรีพ นธกร อ่อ นละมัย

(ริ)ปีo o o (ริ)Q
ว

นางสาวปาณจรีย ์ เมืองโคตร

๑๔ ๐๐๐๑๗ นายซูร ศัก ดี้ ชูสกุล
(ริ)ปีo oo (ริ)ปี

นางสาวสถิต ย์ภ รณ์ ศรีป ระชุม

๑๔ ๐๐๐๑๙ นางสาวภาวิณ ี มากทอง
๑๔๐๐๐๒ ๐ นายซญานนท์ ฮั้ว รุ่ง เรือ ง
๑๔๐๐๐๒ ๑ นางสาววราภรณ์ วุ้น กิ้ม
๑๔๐๐๐๒๒ นายวีร ะกิต ต์ อนุชน
๑๔๐๐๐๒๓ นางสาวกัญ ญากานต์ ศรีว รรณ
๑๔๐๐๐๒๔ นายวสกร มีแ สงทอง
๑๔๐๐๐๒๔ นางสาวจณิต ตา จารุว ัฒ นานนท์
๑๔๐๐๐๒๖ นายณีฐ พงษ์ ไพศาลพงศ์
๑๔๐๐๐๒๗ นายธนวิท ย์ โนราช
๑๔๐๐๐๒๘ นายทิว ากร เรียงคำ
๑๔๐๐๐๒ ๙ นายกมลวิท ย์ เรือ งวงศ์ว ิท ยา
๑๔๐๐๐๓ ๐ นายวิซ ยุต ม์ ปฐมบุพ งศ์

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นาม สกุล

(ริ)s^ooo ดก(ริ) นายปิยะพล ปริตโตทก
๑๔๐๐๐๓๒ นายวิษ ณุพ ร สนนิ่ม
๑๔๐๐๐๓๓ นายชัย วัฒ น์ ไซยโห
๑๔๐๐๐๓๔ นายซยานล เพ็ญญาไลย
๑๔๐๐๐๓๔ นางสาวธาริณ ี พงษ์พิพัฒนเมธี
๑๔๐๐๐๓๖ นายพงศธร สุวรรณกูฎ
๑๔๐๐๐๓๗ นายสิทธิพงศ์ โสภณอดิศัย
๑๔๐๐๐๓๘ นายสถาพร ซุนทอง
๑๔๐๐๐๓๙ นางสาวนวพรรษ ปัน,รัตน์
(ริ)ปีo 0 0 ป ี0 นายเอกรัฐ สัมภวมาน
(ริ)ปีo o o ปี(ริ) นายภคพณ ประดับ วงษ์
๑๔๐๐๐๔๒ นายอริญ ซย์ อึ่งน้อย
๑๔๐๐๐๔๓ นายอาทิต ย์ ชาญป้อม
(ริ)(lO oo (ร!(ร! นายศัก ดี้ด า พลสีดา
(ริ)(รึ!000(ร!(ร! นายจัก รภัท ร อุยสุย
๑๔๐๐๐๔๖ นางสาวกัล ยาณี เอื้อสุนทรพานิซ
๑๔๐๐๐๔๗ นายเทพนรินทร์ ผาสุขมูล
(ร)(รึ!000ปีป ี นางสาวกาญจนา เดชมณีรัตน์
(ริ)(รึ!o o o (ริ!ปี. นายเฉลิม พล ชุม เขีย ว
(ริ)(รึ!0 0 0 (^ 0 นายอนุช า ตาน้อ ย
(ริ)ปี.o o o ปี.(ริ) นายคุณ านนท์ เนียมสุวรรณ
(ริ)ปีo o o (ปี£) นายปรีช านนท์ สมอุดร
๑๔๐๐๐๔๓ นางสาวกนิษฐา เหลืองงามชำ
(ริ)(ริ!o 00ปี(รึ! นายธีรยุทธ จิรานุภ าพ
(ริ)ป ีo o o ปี(ร! นายณัฐ ภัท ร วงษ์น ุรักษ์
๑๔๐๐๐๔๖ นางสาวณีพาพร แก้วคำ
๑๔๐๐๐๔๗ นางศศิวิมล มณีหมุด
(ริ)GlOOO (ร!ปี นายบดินทร์ บุญ ศิริรักษ์
(ริ)( t o o o ^ นายธนบัตร อนันตเมฆ
๑๔๐๐๐๖๐ นายคณิน ท์ บูรณจันทร์

น/.

.

เอกสารแนบ ๑๔๐

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๔ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
เลข
ประจำตัว
สอบ

เลข
ซื่อ - นามสกุล

๑๔๐๐๐๖๒ นางสาวอรณิซ ธนากรรฐ์
๑๔๐๐๐๖๓ นายเสฎฐวุฒ ิ ทวีท รัพ ย์
๑๔ ๐๐๐๖๔ นางสาวนพิษ ฐา นิ่มนวล
๑๔ ๐๐๐๖๔ นางสาวณิช ารีย ์ ภูม ิว ิจ ิต รการ
๑๔ ๐๐๐๖๖ นายปฏิว ัต ิ สุวรรณสนธี้
๑๔๐๐๐๖๗ นางนฤมล สุวรรณสนธี้
(ริ)

OOO qD£9 นายวทัญ ณู มูสิกะ

(slOOO <DG^ นายค‘ตาคัก ด ล้ว นศิร ิภ าพ

๑๔๐๐๐๗ ๐ นายกองพล ซุน เกาะ
๑๔๐๐๐๗ ๑ นางสาวปวีณ า จัน ทร์ล า
๑๔๐๐๐๗๒ นายอัค รัซ พวงพรทิพ
๑๔๐๐๐๗๓ นายกร ลีฉ ลาด
๑๔๐๐๐๗๔ นายอภิส ิท ธี้ ธาตุเงิน เกวีย น
๑๔๐๐๐๗๔ นายวัฒ นวงศ์ สุข ปาณี
๑๔๐๐๐๗๖ นายภูม ิพ ัฒ น์ ร่างสง่า
๑๔๐๐๐๗๗ นายพงศ์พ ัท ธ์ ถนอมนิ่ม
๑๔๐๐๐๗๘ นางสาวทีภ าดา ศึก ษา
๑๔๐๐๐๗ ๙ นายอัศ นัย โตหอม
ร)(^000(งึ่0 นายกอเซ็ม ดือ ราแม
(ริ) (ริ!

o o o (ริ9 (ริ) นายอัม ริน ทร์ สวนสวรรค์

๑๔๐๐๐๘๒ นายพิท วัส กาศคำสุข
๑๔๐๐๐๘๓ นายกีร ติ สุข อร่าม
(9)(aJDOOG9(ริ! นายภาสกร เขื่อ นเพชร
(ร ิ) (ร ิ! O O O Z 9 (ร!

นายณัฐ ดนัย พ่ว งศรี

๑ ๔ ๐ 00๘ ๖ นายณัฐ วุฒ ิ ธนาวุฒ ิ
๑๔๐๐๐๘๗ นางสาวอรยา ใจดี
(ริ) (ริ!

ซื่อ - นามสกุล

สอบ

๑๔ ๐๐๐๖๑ นางสาวจิต รลดา พงศกรวิศ ิษ ฏ์

(ริ) (ริ!

ประจำตัว

OOOC9C9 นายธนพล โรจนวิภ าต

๑๔ ๐๐๐๘ ๙ นางสาวซลธิซ า กมลเจริญ แสนสุข
๑๔ ๐๐๐๙๐ นายธีร พงศ์ กล้า จอหอ

นายสิรภพ แสนสุข
๑๔๐๐๐๙๒ นางสาวกานพลู พุกสาย
๑๔๐๐๐๙๓ นางสาวศิเรมอร อิ่มเอิบ
(ริ)(ริ!000G \(ริ! นายณัฐ พล ไชยสุวรรณ
๑๔๐๐๐๙๔ นายเฃมพันธุ คำสุรันทร์
(9)(^OOOG^oD นางสาววิภ าดา ข่าเหล็ก
(ริ)(ริ!o o o (^.(ริ)

๑๔๐๐๐๙๗
(ริ)(ริ!o o o £9
๑๔๐๐๐๙๙
(ริ)(ริ!o o (ริ)o o
(ริ)(ริ!00(5)0(9)
๑๔๐๐๑๐๒
( 9 ) (ริ!00(5)0ถา
(9 ) (ริ!00(5)0 (ริ!

นายชัยวัฒ น์ อินทรักษา
นายศุภ วิซ ญ์ กุลประดิษฐ
นายซลิต ยมสูงเนิน
นางสาวกัญ ญารัตน์ แก้วกระจ่าง
นายกัณ ฑวิซญ์ วงษ์สกุล
นางสาวเตาภา พลครบุรี
นายธงชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
นายธนธรณ์ เหลาพันนา
(ริ)(ริ!o o (ริ)o (ร! นางสาวพิมพร โสภา
(ริ)(ริ!00(5)0 qD นายณัฐ พงศ์ นิมา
๑๔๐๐๑๐๗ นายชัยภัท ร ศรีสงคราม
(9)Gk00(9)0£9 นางสาวสิรีธร เทียนทอง
๑๔๐๐๑๐๙ นายคุณ ากร อุป เถย์
(ริ)(ริ!o o (ริ)(ริ)o นางสาวซาลิส า อิน ทมาตย์
(ริ)(ริ!o o (ริ)(ริ)(ริ) นายศตวรรษ สัจ จพงษ์
(9)(ริ!00(9)(ริ)1§ว นายพีระพัซร์ พันธ์วนิซดำรง
(ริ)(ริ!00(9)(5)ถา นางสาวจิด าภา เลิศศักดี้วานิซ
(9)(lOO®(9)(i นายตรัย ภพ ปฐมกนก
(5)(ริ!o o (ริ)(ริ)(ร! นายพรพินิจ รัตนบุรี
(ร)(ริ!o o (ร)(ริ)qD นายวิท วัฒ น์ ศรีสะอาด
(ริ)(ริ!0 0 (ริ)(ริ)oil นางสาวสาวิตรี จันตา
(ริ)(ริ!0 0 ( 9 )
นายนนซกร นุชประมูล
นายอภิสิทธํ่ ปุริ'โต
(ริ)(ริ!0 0 ( 9 ) (ริ)
(ริ)(ริ!00ร ) 1 อ 0 นายปรีช า บุญ เลิศ
(ร ิ)

เอกสารแนบ ๑๕๑

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๔ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
เลข

ประจำตัว

ซื่อ - นามสกุล

สอบ
(5)(l OO(ริ)b ร) นายจิร ายุ ประสมทรัพ ย์
๑๔๐0๑๒๒ นายพงษ์ศ ัก ดี้ บำรุงสิร ิ
๑๔๐๐๑๒๓ นายภาวิต เจีย มบุร เศรษฐ์
๑๔๐๐๑๒๔ นายพัฐ พงศ์ พรหมมณี
(5) o o (ริ)k)(f^ นางสาวธีร นาถ ขวัญ พฤกษ์
( ร ิ1

(ริ)Glo o (ริ)เ£)b) นายฐิต ิก านต์ หม้อ บุญ มี
๑๔๐๐๑๒๗ นางสาวซนิก านต์ โซติสุต
๑๔๐๐๑๒๘ นายหัส นัย พัน ธ์พ ิช ัย
(ริ) o o (ริ)k) G^! นายทรรศวรรษ ฉันสุธรรม
(ร !.

(ริ)(5^00(ริ)ถกo นางสาวชมพูนุช ชูเสน
(ริ)(ริ^o o (ริ)ถก(ริ) นายณัฐ พล ปะระท่า
๑๔๐๐๑๓๒ นายเอกวิท ย์ แซ่เห้ง
๑๔๐๐๑๓๓ นายพีร พัฒ น์ กาญจนเพชร
(ริ)(ริ^o o (ริ)ถกGl นายณัฐ ชัย ยอดแก้ว
(ริ)(ริ^OO (ริ)ถก(เ^ นายรัฐ พงศ์ มณีน ิล
(ริ)(ริ^o o (ริ)ถกb) นายประถมพงษ์ ไตรธิเลน
๑๔๐๐๑๓๗ นายภาคภูม ิ สุขคง
(ริ)GlOO (ริ)ถกG9 นายวรพล เฉีย งกลาง
(ริ)(a!oO (ริ)ถก<3ร้! นายกานต์ เข็ม แม้น หมัด
(ริ)(ริ^OO (ริ)(รี^o นายวิร ัต น์ สุวรรณโณ
(ริ)(ริแ00(ริ)(รี^(ริ) นายศรณ์'ปราชญ์ กาญจนเจตนิ
๑๔๐๐๑๔๒ นายวีร พงษ์ แก้วสุข
(ริ)(slOO (ริ)(ริ^ถก นายพงศ์ภ ัค ลีน ะนิธ ิก ุล
(ริ)(ริ^OO (ริ)(ริน(ริ^ นายอดิศ ร เผ่า เพ็ง
ร) s!o o (ริ)(ริ^(i^ นายสุร พัฒ ชาญฤทธี้
ร)(iOOGMib นายสหรัฐ ทุ่ม ซ้อ น
๑๔๐๐๑๔๗ นายเมธาพล กาวีล ะ
(ริ)(ริ^o o (ริ)(ริ^Gs นางสาวนงนภัส บุญ สุข
ร)

(sbo o (ริ)(ริ^

o t

นางสาวเทพสิร ิน ทร์ คงบาง

(ริ)(SL0 0 6 )^ 0 นายณัฐ สรณี พลอยแดง

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

(ริ)<slOO (ริ)(เ^(ริ) นางสาวภีรพร ทรัพย์ถาวร
๑๔๐๐๑๔๒ นายกตัญ ณู นิรันดรกุลสิทธี้
ร)ร^00ร)&ถก นางสาวณัฐพร อมฤตเรืองคักดี้
ร)GlOO ร)(H(&1 นายสุริยะ บุศ ยาจารย์
ร)(to o (ริ)(เ^(ร^ นายพินิจ ประเสริฐเพชรมณี
ร)(ริ^o o (ริ)(ร^b) นายณัฐวุฒ ิ สายศรี
๑๔๐๐๑๔๗ นายธนกร เมฆิน
ร)(ริ^o o (ริ)(ร^C& นายปิยะวัฒ น ถาวรวีย์
ร)(sio o ร)(ร^
(ริ)(ริ^o o ร)b}0
(ริ)G^oo (ริ)b)(ริ)
(ริ)G^oo (ริ)b)ls)
(ริ)(ร1o o ร) qDถก
ร)Gloo ร)b)(ริ^
(ริ)Glo o ร) a}(i^
S)(iOO(9)bb
๑๔๐๐๑๖๗
(ริ)(ริ^o o (ริ)b)

นายพศวัต นิสสัยสรการ
นายอนันต์ธชัย น้อยนาค
นายอัค รชัย สุริยะวงศ์
นางสาวมซุลิกา แก้วใจ
นางสาวจิราวรรณ วงศ์จินดา
นายเอกวัฒ น์ ประวันตา
นายกฤษฎา มณีรัตน์
นายเกีย รติค ุณ ฤกษดี
นายกิต ติท ัศน์ กิติพันธยาพร

ร)(ริ^o o ร)b)cs!
(ริ)(iOO ร)ถซื่0
(ริ)(ริ^o o ร) (ริ)
๑๔๐๐๑๗๒
๑๔๐๐๑๗๓
๑๔๐๐๑๗๔

นายธนกฤต บรรณสาร
นายรัต ทวรรณ ทวีปสูงเนิน
นายธนันท์ แสงสา
นายสิรินทร์ เครือคำ
นายภูริพ ัฒ น์ ดวงอินทร์
นางสาวรติกาญจน์ คุกระกาญจนะ
นางสาวกรรณีกา ศิล าเรีย ม

๑๔๐๐๑๗๔
๑๔๐๐๑๗๖
๑๔๐๐๑๗๗
๑๔๐๐๑๗๘
๑๔๐๐๑๗๙
(ริ)(ร1o o ร)GsO

สิบตำรวจโทอิสรภพ คำภา
นางสาวธัญ ญาลักษณ์ บุญปอด
นายปรัช ญา เผือกเปีย
นายธนวัฒ น์ บัวหอม
นายภัท รพล เกษจรัล
นายฉัตรชัย สุขจันดา

r

เอกสารแนบ ๑๕๒

รายขื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๔ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

(ริ)(ริ^o o (ริ)Gs(ริ) ว่าที่ร ้อ ยตรีเกีย รติค ัก ดี้ ยิ่งดี
(ริ)(ริ^o o (ริ)£รเ£) นางสาวสิรีมน สิมาธรรมชัย

(ริ)(ร1o ok) (ริ)(ริ) นายคัก ดี้ส ิท ธิ้ เต๊ะ'วงษ์สมุท ร

(ริ)(ร^o o (ริ)£รึ่ 0โา
(ริ)(SJDO(ริ) (ริ^
(ริ)(2^00(ริ)6s(£^
(ริ)(ริ^o o (ริ)6s qD
๑๔๐๐๑๘๗
(ริ)(ริ^o o (ริ)6ร6ร
๑๔๐๐๑๘๙
(ริ)(ริ^o o (ริ)G^o
(ริ)(^o o (ริ) (ริ)
๑๔๐๐๑๙๒
(ริ)(ริ^o o (ริ)Oft6ก
๑๔๐๐๑๙๔
(ริ)(รี1o o (ริ)G^d^
(ริ)(ร1o o (ริ) qD
๑๔๐๐๑๙๗
(ริ)Glo o (ริ)G^6ร
๑๔๐๐๑๙๙

๑๔๐๐๒๑๓ นายภูร ิว ัจ น์ ถิร ะสิร ิภ ิร มย์

นายวศิน ไวยรูป
นายพรพิพ ัฒ น์ ผ่านเมือง
นายภูซเนศ ทิพ ย์พ าวัลย์
นางสาวศศิธร ใสสุข
นายภูมิน ทร์ คุภวุฒิ
นางสาวกมลทิพย์ พรชัยธเนศกุล
นายพสธร หงษ์ทอง
นายภานุว ัฒ น์ ตาคำ
นายนิต ิช ัย เกตุพันธ์
นายณัฐ พงษ์ เพชรทอง
นายอนิรุทธ์ นิทัศน์
นางสาวจารุวรรณ พัตสุวรรณ
นายซนินทร์ ขวัญแพ
นายณัฐพงษ์ คำเผือก
นายสุรเซษฐ์ พงษใหม่
นาย วัชระ มะคะวรรณ์
นายสมนึก ขุนพังเขียว

๑๔๐๐๒๐๐ นายพันศร พงษ์ตระกูล
๑๔๐๐๒๐๑ นายวีรวัฒ น์ เรืองจุ้ย
๑๔๐๐๒๐๒ นางสาววรัญ ญา แซ่ซื้อ
๑๔๐๐๒๐๓ นายธวัช'ชัย คงสุวรรณ์
๑๔๐๐๒๐๔ นางสาวสุพิชญา พลบถึง
๑๔๐๐๒๐๔ นางสาวสุพัตรา แก้วปญญา
๑๔๐๐๒๐๖ นางสาวจันทกานต์ สุนันทพจน์
๑๔๐๐๒๐๗ นายรักชาติ ปญญาอินทร์
๑๔๐๐๒๐๘ นายสหคง คีรีศรี
๑๔๐๐๒๐๙ นายอนุชน บุษดี
๑๔๐๐๒๑๐ นายอามาน มะตารี

๑๔๐๐๒๑๒ นางสาวปานไพริน ทร์ รัก ษาชนม์
๑๔๐๐๒๑๔ นายสุร ิย วุฒ ิ ใจคำ
๑๔๐๐๒๑๔ นายสุท ธิน ัย น์ หอมดำรงค์ศ ัก ดึ๋
๑๔๐๐๒๑๖ นายวรธรรม ยิ่ง เชิด งาม
(ริ)(รี^ook) (ริ)gtJ นางสาวนิภ าพร ประทีป คีร ี
๑๔๐๐๒๑๘ นายณัฐ ภูม ิ สุจ ริต ธรรม
(ริ)(ริ^ o o เ£)(ริ)

นายพีร วิซ ญ์ สุโ ภภาค

๑๔๐๐๒๒๐ นายธีร ดนย์ เจริญ เวช
๑๔๐๐๒๒๑ นางสาวปราริว รรณ พรหมทอง
๑๔๐๐๒๒๒ นายคุภ สัณ ห์ ฐิต ิร ัต นอัศ ว์
๑๔๐๐๒๒๓ นายอิส ระ ผิว ผ่อ ง
๑๔๐๐๒๒๔ นางสาวญานิก า อ้า วเจริญ
๑๔๐๐๒๒๔ นายเถลิง เกีย รติ ธนิต ย์ธ ีร พัน ธ์
๑๔๐๐๒๒๖ นายณัฐ ธีร ์ ศรีล ะพัน ธ์
๑๔๐๐๒๒๗ นายสหภาพ ยอดยิ่ง
๑๔๐๐๒๒๘ นายพัช รพงษ์ แขมคำ
๑๔๐๐๒๒๙ นายวรัญ ญ สามิบ ัต ิ
๑๔๐๐๒๓๐ นายกฤษฎา เทพบุต ร
๑๔๐๐๒๓๑ นายฟรุต กรณ์ หมาดหมีน
๑๔๐๐๒๓๒ นายซนิศ ร์ โพธี้ดง
๑๔๐๐๒๓๓ นายธนวัฒ น์ แซ่ล้อ
๑๔๐๐๒๓๔ นายวัน รุ่ง ทรงปิญ ญาวุฒ ิ
๑๔๐๐๒๓๔ นางสาวพรรณารัต น์ อ้อ ปมปา
๑๔๐๐๒๓๖ นางสาวณัฐ วรรณ สุฃสุมิตร
๑๔๐๐๒๓๗ นายอดิเทพ กุลสอน
๑๔๐๐๒๓๘ นายอดิร ุจ ปนติ
๑๔๐๐๒๓๙ นายกษิด ี้เดช ยอดนิล
๑๔๐๐๒๔๐ นางสาวพัฒ น์น รี เสริม วราพัน ธ์

เอกสารแนบ ๑£๓

รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๔ วิศวกร ๖ (วิศวกรรมโยธา) สังกัด ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

เลข
ประจำตัว
ลอบ

ซื่อ - นามลกุล

๑๔๐๐๒๔๑ นายฐาปกรณ์ ซมภูศ รี

๑๔๐๐๒๕๑ นายพัฒ นพงศ์ บุญ ยิ้ม

๑๔๐๐๒๔๒ นายบดิน ทร์ บุตตะโยธี

๑๔๐๐๒๔๒ นายศราวุฒ ิ วงษา

๑๔๐๐๒๔๓ นายจิร ภานนท์ ภัท รพงศ์ธ าริน

๑๔๐๐๒๔๓ นายพงศธร แสนแก้ว

(ริ)(ริ^o ok) (si (si นายซัย กฤต หมูแ ก้ว เครือ

๑๔๐๐๒๔๔ นายณัฐ วุฒ ิ สุวิน ัย

(ริ)(si o ok) (SL(H นายจีฮ าน ซูดวง

๑๔๐๐๒๔๔ นายจีร พัฒ น์ ขวัญ จัน ทร์

๑๔๐๐๒๔๖ นายทศพร วิช ัย พฤกษ์
๑๔๐๐๒๔๗ นายพิพ ัฒ น์พ ัน ธ์ บุญ คืน
๑๔๐๐๒๔๘ นายภูด ิท บุญ ประสพ
๑๔๐๐๒๔๙ นายซวภณ พรหมมะ
(ริ)CsJDolfDd^O นายสมมาตร กิ่ง วงษา

เอกสารแนบ ๑๕๔

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๕ พนักงานเทคนิค ๔ (ช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ )
สังกัด ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

(ริ)(lOOOOS) นายวงศกร กมลรมย์

เลข
ประจำตัว
สอบ
(ริ) (ร^o o o ตา (ริ)

ซื่อ - นามสกุล
นายวัช รพงษ์ แก้ว กล้า

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ เอ

นายโสภณ หอจำปา

๑๔ ๐๐๐๓ ๒ นางสาวเพชราภรณ์ รัต นภัก ดี

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

นางสาวภารดี ผุด เพชรแก้ว

๑๔ ๐๐๐๓ ๓ นางสาวพัช ริน ทร์ ยิน ดี

(ริ)(s^OOOOGl นางสาวญภา ออสุว รรณ

๑๔ ๐๐๐๓ ๔ นางสาวอาทิต ยา หนองขุ่น สาร

(ริ)(iOOOO

นางสาวธาริน ี นวลสุข

๑๔ ๐๐๐๓ ๔ นางสาวจิร าภรณ์ แก้ว ดอนหัน

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖

นายธัน กร เพชรบรณ์

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๓ ๖ นางสาวภาวิส า ทองคำ

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗

จ่า อากาศเอกปาราเมศ เนตรใจ

๑๔ ๐๐๐๓ ๗ นายทิว ัต ถ์ ปลื้ม สุว รรณ

(si

(ริ)d^OOOOC^ นายนิพ ัฒ น์ รุ่งยิ้ม
๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙

นางสาวพรทิพ ย์ พุ่ม พวง

๑๔ ๐๐๐๓ ๘ นางสาวนฤมล เอก,หัตร
๑๔ ๐ ๐ ๐๓ ๙ นางสาวกนกพรรณ อ่อ นละมุล
นายนัน ทิพ ัฒ น์ อะโนศรี

ร){^000(5)0 นายสหัส วรรษ สุข เกษม

(ริ) (s^O O O SJD

ร)d^OOOS)ร) นายกัม ปนาท อุท ิต ะสาร

(ริ)d^ooo (SL(ริ) นายวรนัส ตะมาแก้ว

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒

นายระพิพ ัฒ น์ รัศ มีห ิร ัญ

(ริ)(t^ooo (ริยิ้!ร) นางสาวพิม พ์ธ ีร า อกอุ่น

(ริ)(fjDOO (ริ)ถา นายทรงวุฒ ิ แพงคำ

๑๔ ๐๐๐๔ ๓ นายอิศ ราพงศ์ รัตนคำ

(ริ)

o o (ริ)(รี^ นายณัฏ ฐกิต ติ้ มั่น ทรัพ ย์

(ริ)( 2 ^ 0 0 0 (ริยิ้(ริยิ้

นางสาวอุท ุม พร ทองตัง

o o (ริ)(รั๊^ นายชนะชล ภูม ีด ี

(ริ)(i^OOOCaJ^

นายอรรคเดช คำมาตร

(s lo

(ริ)

&

(ริ)

0

( S L .O O O

(ริ)qD นางสาวพรชนก จัน ทร์เกษร

(ริ)(Ho o o

(ริยaิ้ D นางสาวจัน จิร า คงเนีย ม

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗

นางสาววิล าวัณ ย์ ช่ว ยพรม

๑๔ ๐๐๐๔ ๗ นายเทสก์พ ัน ธ์ พิม พ์ท อง

(ริ) o o o (ริ)

นายศรายุท ธ วงศ์ส กุล

(ริ) (fjDOOCa^Gs

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙

นายยุท ธนา ซนะคซ

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐

นางสาวมานิก า เฟือ ง6ขจร

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑

นายยุท ธการณ์ เสมอใจ

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒

นางสาวณัฐ ณิซ า ขำทวี

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓

นายจิณ ณไตญ ธนกฤตา

(แ

(ริ)d^oo ok) (ริยิ้ นายดนัย เทพ เย็น ทรวง
(ริ)(ร^o o ok) (SL นายศิร ิซ ัย ไกรราญ
นายอดุล ย์ คงสร้างสรร
๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๖
๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๗

นายพรสุร ิย ะ เครือ วงศ์

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๘

นายรัช ซานนท์ ทิพ ย์ด ำรงค์

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๙

นายกษิด ึ๋เดช ลือ ชัย

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๓ ๐

นายภานุพ งศ์ ทองจัน ทร์

นายพลากร เพ็ญ กุล
บ - * * '/

