
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล
1 010100001 นางสาว ญาดา เรืองเดช
2 010100002 นางสาว ประมาภรณ์ ซ้ายพิพันธ์
3 010100003 นางสาว สุวีร์ชญา ณ สงขลา
4 010100004 นางสาว สุหัทยา นิลโกสีย์
5 010100005 นางสาว พิมพกานต์ ไชยวงศ์ผาบ
6 010100006 นางสาว เก็จศจี ดอนค าพา
7 010100007 นางสาว รัตน์ฟ้า ศุภภูดล
8 010100008 นางสาว วราภรณ์ โพธิกุล
9 010100009 นาย ธวัชชัย ศรีสังข์ทอง
10 010100010 นาย ณรงค์ศักด์ิ จันทร์พวงทอง
11 010100011 นาย วีรภัทร มะลิขาว
12 010100012 นางสาว จิราพัชร ศรีศักดา
13 010100013 นางสาว ภารดี เต้ียนวล
14 010100014 นางสาว เจนนิตา บัวสม
15 010100015 นางสาว ณัฐสิณี จ าปา
16 010100016 นางสาว ยุพิน บัวหลวง
17 010100017 นางสาว วิภาวี หนูแสง
18 010100018 นาย ยุทธนา ทองประมูล
19 010100019 นางสาว พรวรินท์ พาหนะ
20 010100020 นางสาว ดิษญา สิงหะนุกุล
21 010100021 นางสาว ศิวารัตน์ ชูทอง
22 010100022 นางสาว กุลณิภา แซ่ตัน
23 010100023 นางสาว ณัฐิดา ทิพย์ก๋า
24 010100024 นางสาว ชนันยา ฟองจันทร์
25 010100025 นางสาว ชลธิดา ศรีภูมินทร์
26 010100026 นางสาว พรรณราย วงษ์ขวัญเมือง
27 010100027 นางสาว สุคนธา จันทร์มุข
28 010100028 นางสาว อาทิตยา เรืองวิลัย
29 010100029 นางสาว เพ็ญนภัส รัตนะ
30 010100030 นางสาว ภัททิยา พานิชอ านวย

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ
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หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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31 010100031 นางสาว ชนิสรา อภิวันท์
32 010100032 นางสาว พิมพ์กมล แสงทวี
33 010100033 นางสาว กมลชนก พิไชยอ้น
34 010100034 นางสาว ณิชฐ์ชานันท์ ชนะสงคราม
35 010100035 นางสาว สุพิชชา ศรีธรรมยศ
36 010100036 นางสาว พันธกานต์ สันยทิพย์
37 010100037 นาย สิทธิศักด์ิ ย้ิมวรรณ
38 010100038 นางสาว ชิยา โรจนโชติโภคิน
39 010100039 นางสาว กาญจนา สุขสด
40 010100040 นางสาว มนัสสุดา ธรรมโร
41 010100041 นางสาว วราพร ทองเน้ือเก้า
42 010100042 นางสาว ศุภัตรา อินเนตร
43 010100043 นางสาว ณัฐณิชา แสนวงษ์
44 010100044 นางสาว สุวีรา ไชยสุด
45 010100045 นางสาว กชกร วิศว์วาณิชย์กุล
46 010100046 นาย วัฒนกร คงบัว
47 010100047 นางสาว สุดาวรรณ เกตสมิง
48 010100048 ว่าท่ีร้อยตรี ภาสกร ชาวนา
49 010100049 นางสาว สุเมธินี แซ่ต่ัน
50 010100050 นางสาว กัณตณา บุญราษฎร์
51 010100051 นางสาว สุภาพร เล็กม่ันคง
52 010100052 นางสาว ศศิธร หาบุญมี
53 010100053 นาย ณัฐพล หลักค า
54 010100054 นาย ฉัตรกานต์ เทศนอก
55 010100055 นางสาว พรกนก พฤทธิฐาปนา
56 010100056 นางสาว นภสร ไทยสม
57 010100057 นาย วีรพงศ์ ขุนสัน
58 010100058 นาย ปฐม พรหมชาติ
59 010100059 นางสาว รวิธฑ์สรา ภู่วิจิตรถาวรชัย
60 010100060 นางสาว พิมพ์ชนก เมืองเสน
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61 010100061 นางสาว ชัญญนิษฐ์ สุวรรณกุลภัทร์
62 010100062 นางสาว ปวีย์รัช สุวรรณวงษ์
63 010100063 นางสาว สุพรรษา ทองเขียว
64 010100064 นางสาว อุรวี ปัญญาแวว
65 010100065 นางสาว กายทิพย์ เหลืองประทีป
66 010100066 นางสาว อัญชลี ไหวดี
67 010100067 นางสาว ญาศินี มิถุนา
68 010100068 นาย สุธิศักด์ิ ฉ่าฉ่ า
69 010100069 นางสาว กรกฎ พรหมรุ่ง
70 010100070 นางสาว ศุภาพิชญ์ ภูอาภรณ์
71 010100071 นางสาว สุตาภัทร มโนรัตน์สกุล
72 010100072 นาง เจนจิรา ผิวงาม
73 010100073 นางสาว ณัฐกานต์ ช่อมณี
74 010100074 นางสาว ณัฎฐา ลิมป์วัฒนกุล
75 010100075 นางสาว ปวิชญา อ่อนศรี
76 010100076 นางสาว นันทนาพร มานะจรรยาพงษ์
77 010100077 นางสาว ณัฐธนิชา เนียมพันธ์ุ
78 010100078 นางสาว ศิลป์ภัสสร วิจิตรพฤกษ์
79 010100079 นางสาว สินีนาถ เพชรสว่าง
80 010100080 นางสาว พรปวีณ์ เก้าเอ้ียน
81 010100081 นางสาว เพ็ญนภา อุดมรักษ์
82 010100082 นางสาว ชลวนา มณีสวัสด์ิ
83 010100083 นาย เกียรติศักด์ิ แป้นหนู
84 010100084 นาย คณุตม์ ณ สงขลา
85 010100085 นางสาว ชนันนัทธ์ นิลโกสีย์
86 010100086 นางสาว กัญญานุช ใจกลม
87 010100087 นางสาว ณัฐธิดา แข็งธัญกิจ
88 010100088 นาย ชนนท์ ภิญโญธนภัทร์
89 010100089 นาย ชัชชล แสวงศักด์ิ
90 010100090 นางสาว ปวีณ์นุช เฮ้าปาน

หน้า 3 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

91 010100091 นางสาว ปิยะธิดา ค าภีระ
92 010100092 นางสาว ณัฐริกา เมาตะยา
93 010100093 นางสาว ณัฐณิชา รอดกล่ิน
94 010100094 นางสาว สุตาภัทธ ฤกษ์อรุณรัตน์
95 010100095 นาย ทรงพล กาวิพันธ์
96 010100096 นางสาว สุพัตรา ฐิติเจริญศักด์ิ
97 010100097 นาย ภูรินทร์ ไผ่วนากรกุล
98 010100098 นางสาว ชลิดา เนียมศิริ
99 010100099 นางสาว สุพัตรา กองแก้ว
100 010100100 นางสาว ฏิปาสวีต์ ธานีรัตน์
101 010100101 นางสาว ชวิศา ฟองเพชร์
102 010100102 นาย นพดล โสภณอดิศัย
103 010100103 นางสาว สินีนาฏ เพ็ชรประเสริฐ
104 010100104 นางสาว ช่อผกา เรือนค า
105 010100105 นางสาว วรุณรัตน์ ถือเงิน
106 010100106 นางสาว เกวลิน ดีจิตร
107 010100107 นาย มงคลทอง วันตาแสง
108 010100108 นางสาว กนกวรรณ ขนานชี
109 010100109 นาย อธิป ศุภฤกษ์ชัย
110 010100110 นาย ตรีทศ แก้วไทรเกิด
111 010100111 นางสาว ศิริพร พิบูลนรเศรษฐ์
112 010100112 นางสาว อภิภาวี ละม้ายแข
113 010100113 นางสาว นฤมล สุขแสน
114 010100114 นางสาว สิริลักษณ์ สมบัติวงค์
115 010100115 นางสาว สุนิสา ขาวมาก
116 010100116 นางสาว นภิสา สนธ์ิชัย
117 010100117 นางสาว อังคณา ศรีขวัญ
118 010100118 นางสาว วลีวรรณ พรรณขาม
119 010100119 นางสาว ณัฐริกา หิรัญสุข
120 010100120 นางสาว อุษณีย์ โมสิกะ
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121 010100121 นางสาว จรีรัตน์ นิจจา
122 010100122 นางสาว สุรัสสา แสงผ้ึง
123 010100123 นางสาว กนกวรรณ หม่ืนตุ
124 010100124 นางสาว พิมพ์ชนก ทวยจันทร์
125 010100125 นางสาว ธนัชชา สวรรณปักษ์
126 010100126 นางสาว ปาลีนันท์ ศรีทวี
127 010100127 นางสาว จุฑามาศ ขวัญมี
128 010100128 นาย ธนภณ ณ หนองคาย
129 010100129 นางสาว ชญาลักษณ์ ค าสองสี
130 010100130 นางสาว อริสา แพน้อย
131 010100131 นางสาว อรณิช อิงบารมี
132 010100132 นาย วัชราภรณ์ โสมนัส
133 010100133 นาย ปารณัท ยอดมณี
134 010100134 นางสาว พานขวัญ สุดเสน่ห์
135 010100135 นางสาว พนิดา ปากบารา
136 010100136 นางสาว ศิริรัตน์ โลสูงเนิน
137 010100137 นาย วนปรัสถ์ เจตชยานนท์
138 010100138 นางสาว เสาวลักษณ์ เกตุพงษ์พันธ์
139 010100139 นางสาว ศิระวรรณ บัวศรี
140 010100140 นางสาว ธนพรพรรณ ภู่วิจิตรถาวรชัย
141 010100141 นางสาว พัชลักษณ์ จันทะมาตย์
142 010100142 นางสาว จีสุดา จันทศรี
143 010100143 นางสาว ณัฐวิภา ก าหนดศรี
144 010100144 นางสาว กุลนันท์ กังวลกิจ
145 010100145 นาย กฤตเมธ ค านารักษ์
146 010100146 นางสาว ริญญภัสร์ สิริตุลยพงศ์
147 010100147 นางสาว สุกัญญา อนันเดชา
148 010100148 นางสาว กนกภรณ์ จันเสาร์
149 010100149 นาย ปิยังกูร ปันชะนะ
150 010100150 นางสาว อาริยา เทือแดง
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หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

151 010100151 นาย นัฐนัย ไพรวัลย์
152 010100152 นาย ณัฐภพ ไพช านาญ
153 010100153 นาย ชัยยุทธ ภัทรจินดาวงศ์
154 010100154 นางสาว งามวดี โกสีย์รัตนาภิบาล
155 010100155 นางสาว ณัฐกานต์ ชาญปรีชา
156 010100156 นางสาว กนกนิจ แกลงกระโทก
157 010100157 นางสาว ณัฏฐณิชา วรเลิศ
158 010100158 นาย อนิรุจท์ หาญประสิทธ์ิธาดา
159 010100159 นางสาว พิมพ์พิชชา วราพลพิสุทธ์ิ
160 010100160 นางสาว ณัชชา บุญญฤทธ์ิ
161 010100161 นางสาว ไดน่า ฉลองกุล
162 010100162 นาย วิเชียร พุ่มจันทร์
163 010100163 นางสาว สุพิชฌาย์ สมบัติวรรณทนา
164 010100164 นาย บริวัตร จันทสร
165 010100165 นางสาว จินดาพร ต่วนโต
166 010100166 นางสาว จนัทตา รัตนพิทักษ์
167 010100167 นาย เอกพงษ์ อภินันทนพงศ์
168 010100168 นาย อรรถสิทธ์ิ เสริมเลขาวิลาศ
169 010100169 นางสาว นิลมณี บุญเกษม
170 010100170 นางสาว อาทิตยา แสนเสนา
171 010100171 นางสาว ณิชกมล ปัญญาวัฒนพงศ์
172 010100172 นางสาว แคทลียา เครือสุวรรณ์
173 010100173 นางสาว ธนวรรณ แก้วลมูล
174 010100174 นางสาว ณัฐชยาธัญ สุขสม
175 010100175 นาย จิระภัทร จีระธรรมสุนทร
176 010100176 นาย ณัฐชนน ประมวลมา
177 010100177 นางสาว ณัฐสุดา งามชัด
178 010100178 นาย อานนท์ สุจจิตรจูล
179 010100179 นางสาว กัลยรัตน์ เครือวงศ์จันทร์
180 010100180 นางสาว ดารัตน์ กรกฏ
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181 010100181 นางสาว วิจิตรา ปานแก้ว
182 010100182 นางสาว จุฑามณี วีระพลากร
183 010100183 นางสาว นฤมลวรรณ พันธ์ุพฤกษ์
184 010100184 นางสาว กชพร ไชยมะณี
185 010100185 นาย ปฏิพล เณรหนู
186 010100186 นางสาว พิทต้ี ทิพย์เนตร
187 010100187 นางสาว สุดารัตน์ พ่อครวงค์
188 010100188 นาย สวรรค์ วันตาแสง
189 010100189 นางสาว อคิราภ์ ไชยวรรณ
190 010100190 นางสาว ฉัตรฐะกาญจน์ วัฒนะศิริชัยกุล
191 010100191 นาย ปราโมทย์ เนตรสุวรรณ
192 010100192 นาย อุดมศักด์ิ หวังวงศ์สกุล
193 010100193 นาย เจตณิพิฐ อัครเดชปิยพนธ์
194 010100194 นางสาว ณัฐฏินาถ นารีเลิศ
195 010100195 นางสาว นันทนัช นินทวงค์
196 010100196 ว่าท่ี ร.ต. กษิด์ิเดช ธนานุวัฒน์กิจ
197 010100197 นางสาว ยุภาพร กล่ินขจร
198 010100198 นาย กันตภณ สุดใจ
199 010100199 นางสาว ชลธิชา บุตตาสี
200 010100200 นาย ธนัย ธนะมูล
201 010100201 นางสาว เขมิสรา ศรีธร
202 010100202 นางสาว คัทรียา ตาดี
203 010100203 นางสาว วรรณรัตน์ เมธาพรไพบูลย์
204 010100204 นาย ชุติพนธ์ จ าปาแดง
205 010100205 นางสาว พัชราภรณ์ พรถึง
206 010100206 นางสาว สิริมา ฉายะโคตร
207 010100207 นาย ธีรวุฒิ บุญรักษา
208 010100208 นางสาว ชัชฎาวรรณ คล้ายทอง
209 010100209 นาย พรรษนนท์ สุพรรณพงศ์
210 010100210 นางสาว วรุณยุภา งามสม
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211 010100211 นางสาว กัญญาภัค พวงใหญ่
212 010100212 นาย รัสถศิษธ์ ชินอักษร
213 010100213 นางสาว สมฤดี ช านาญ
214 010100214 นางสาว กชชญ ศิวิไล
215 010100215 นางสาว อลิษา มงคล
216 010100216 นางสาว มนุญญา เย่ียมสาร
217 010100217 นาย สิทธินนท์ บุญแทน
218 010100218 นางสาว กัญญาณัฏฐ์ ธนินชัยสิริกุล
219 010100219 นาย ทยาวัต ผดุงวิทย์วัฒนา
220 010100220 นางสาว บุญรักษา สถาวรสมิต
221 010100221 นางสาว กานดา สารทอง
222 010100222 นาย พศวัต เพียรกิจ
223 010100223 นางสาว นภัสสร ชาวสวน
224 010100224 นางสาว ศิรดา ทิพย์รักษา
225 010100225 นางสาว ศศิธร พันธุวงษ์
226 010100226 นางสาว สุทิตา จันทร์ต๊ะ
227 010100227 นางสาว ชุติมา ป่าไม้ทอง
228 010100228 นางสาว ป่ินสุดา รุ่งเรือง
229 010100229 นางสาว ศศิธร อุ่นมะดี
230 010100230 นางสาว ขวัญสรวง ภักดี
231 010100231 นางสาว ชนาวดี พิบูลย์
232 010100232 นางสาว ปวีณรัตน์ กิตติพิชญอัมพร
233 010100233 นาย อนุชา เข่ือนสุวรรณ
234 010100234 นางสาว นันท์นภัส บ ารุงชู
235 010100235 นางสาว ศุภวรรณ เสาวลักษณาการ
236 010100236 นางสาว เมธิณี สายทองสมุทร
237 010100237 นาย กฤษฏ์ิปกรณ์ เหรียญเจริญ
238 010100238 นางสาว วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์
239 010100239 นางสาว ประภาพร ป่ินเพ็ชร
240 010100240 นางสาว ปัทมาภรณ์ จูงวงศ์
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241 010100241 นาย กฤษณะ อุไรรัมย์
242 010100242 นางสาว ธนพร เตชะมงคลศิลป์
243 010100243 นาย ณัฐพงษ์ ทิพย์วงค์
244 010100244 นางสาว กีรติกาญจน์ ปานคะเชนทร์
245 010100245 นางสาว ธนินี สมทรง
246 010100246 นางสาว อัจจิมา อ่องรัตนา
247 010100247 นางสาว กาญจนา คุ้มบ้าน
248 010100248 นางสาว วริษฐา อภินันทนพงศ์
249 010100249 นางสาว ปัทมา ชนะมาร
250 010100250 ว่าท่ี ร.ต. อานันท์ทวี สุขมี
251 010100251 นาย จิรัฐติกาล ป่ีทอง
252 010100252 นางสาว ณัฏฐ์ณัชชา นาสวัสด์ิ
253 010100253 นางสาว พรรณิภา สังข์ศรี
254 010100254 นาย กร กูรมะโรหิต
255 010100255 นางสาว ธนภรณ์ ศรีสุบัติ
256 010100256 นางสาว ปาณิสรา พืชผล
257 010100257 นาย พีรวัส สาลีอรรถ
258 010100258 นางสาว ศิวลักษณ์ รักศรี
259 010100259 นางสาว เรวดี คงเท่ียงธรรม
260 010100260 นางสาว บุษบาวรรณ บุตรสุพรรณ์
261 010100261 นางสาว ญาดาภา สุดธาราภิรมณ์
262 010100262 นางสาว ปภัสสร ขาวสุด
263 010100263 นางสาว หทัยกานต์ เดชจร
264 010100264 นางสาว จิรนันท์ ปัจฉิม
265 010100265 นางสาว วรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์
266 010100266 นางสาว กฤษณพร พละพล
267 010100267 นางสาว วรางคณา พรมจันทร์
268 010100268 นางสาว อารียา แดงแย้ม
269 010100269 นางสาว นัฐริกา จันทร์ค า
270 010100270 นางสาว สวรรยา ฆังฆะ
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271 010100271 นางสาว ปนัดดา ชูเท่ียง
272 010100272 นางสาว รุ่งรัตน์ พินิจนึก
273 010100273 นางสาว นุชนาฏ บุญมาสืบ
274 010100274 นาย ปิยะพล เสมอเหมือน
275 010100275 นางสาว ปรียาพร นัยเนตร
276 010100276 นาย ศุภเรศร์ ค าทวี
277 010100277 นางสาว อัญชนา จิตอารี
278 010100278 นางสาว ศุภสร บัวทอง
279 010100279 นาย วุฒิพงษ์ จันทร์สะอาด
280 010100280 นางสาว โยษิตา เปรมอาษา
281 010100281 นาย ศิรินทร์ มีสมบูรณ์
282 010100282 นางสาว จิราภรณ์ อนุรักษ์
283 010100283 นางสาว กัลยา เบียเช
284 010100284 นางสาว ศุภิสรา วรรณโท
285 010100285 นางสาว วาสนา กันเพชร
286 010100286 นาย ธนภูมิ กัลนิกา
287 010100287 นางสาว จรีพร บุนนาค
288 010100288 นางสาว ซูซี ดาโอ๊ะ
289 010100289 นางสาว ชนาภา ปลอดนุ้ย
290 010100290 นางสาว ผกาวรรณ ใหญ่จริง
291 010100291 นางสาว สกุลฤดี ธิติวรพันธ์ุ
292 010100292 นางสาว บุญญารัตน์ สายบุตรดี
293 010100293 นาย กิตติทัต ย่ังยืน
294 010100294 นางสาว ลักษณ์มาส เพ็ชรเสนา
295 010100295 นางสาว นันธิญา สุขสว่าง
296 010100296 นางสาว พิมพ์ชนก รูปแก้ว
297 010100297 นางสาว อรนาถ หงส์สิทธิพันธ์ุ
298 010100298 นาย เอกภาพ มะอนันต์
299 010100299 นาย สิทธิเดช ประสิทธ์ิพรอุดม
300 010100300 นางสาว วรัษฐาน ราชยอด
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301 010100301 นางสาว ศุภนิดา มาพบ
302 010100302 นาย ปิยณัฐ บุญเกิด
303 010100303 นางสาว ศิริรักษ์ เบ้าลา
304 010100304 นางสาว ฐิตธิษณ์ เฉลิมจิตต์
305 010100305 นางสาว ธัญวรรณ ภูต้องใจ
306 010100306 นางสาว ธัญณัฐ โสภิญนิวัติวงศ์
307 010100307 นางสาว จีรทิพย์ ทิพยวงศ์
308 010100308 นางสาว พัชรี ลิมปนะพฤกษ์
309 010100309 นางสาว ตวงรัตน์ สาระพันธ์
310 010100310 นางสาว ศศิวิมล ริยาพันธ์
311 010100311 นางสาว ณัฐพร แก้วพูลศรี
312 010100312 นางสาว กมลพรรณ ช่วยบ ารุง
313 010100313 นาย ชวภณ เกษรนวล
314 010100314 นางสาว นาตาชา สินปรุ
315 010100315 นางสาว นฤมล อภัยสุวรรณ
316 010100316 นางสาว อรณัญช์ เตชะประสาน
317 010100317 นางสาว ปรียาลักษณ์ รวยสวัสด์ิ
318 010100318 นางสาว พิชญ์ภิญญา ลารินทา
319 010100319 นาย หาญชัย วรเดชวราสกุล
320 010100320 นาย รัชชานนท์ ปถมกุล
321 010100321 นางสาว วัจรีย์ภรณ์ เฉลิมพันธ์ุ
322 010100322 นางสาว ภรภัค ประกิจรัมย์
323 010100323 นางสาว ดลภัส ศรศิลป์
324 010100324 นางสาว ปนัสยา ถากว้าง
325 010100325 นางสาว แคทรียา อุปตุ้ย
326 010100326 นางสาว ญาสุมินทร์ ป่ันป่วน
327 010100327 นางสาว ธนภรณ์ อดิเทพสถิต
328 010100328 นางสาว เมธาวี เทวรังษี
329 010100329 นางสาว อนุธิดา ศรีขวัญ
330 010100330 นางสาว ญานิศมณฑน์ บัวสุข
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331 010100331 นางสาว ปัณณภัสร์ พัชราจิระศักด์ิ
332 010100332 นางสาว วินิทร แจ่มหอม
333 010100333 นางสาว ช่อเเก้ว ตรีรัตนชัย
334 010100334 นางสาว สุนิตา กรดมณี
335 010100335 นาย รตพร ราชผล
336 010100336 นาย พิทยุตม์ โอสถเจริญ
337 010100337 นางสาว ณิชา ต่ าตานี
338 010100338 นางสาว พิมพ์พัชระ โสวรรณ์
339 010100339 นางสาว อริยา บุตรลา
340 010100340 นางสาว แสงทอง ธิติอภินันท์
341 010100341 นางสาว ชลันดา บุญอ้อม
342 010100342 นางสาว ชุติกาญจน์ เกียรติสังวร
343 010100343 นางสาว จิระประภา ปรีดาผล
344 010100344 นางสาว สุธิมา คันธาวัฒน์
345 010100345 นาย ศักด์ิดา สร้อยเงิน
346 010100346 นางสาว วรนันท์ บุญทวิโรจน์
347 010100347 นาย ปรชญา หาญสุข
348 010100348 นางสาว วรนุช วงศ์ประเสริฐ
349 010100349 นางสาว ศศิสกุล ประเสริฐสังข์
350 010100350 นางสาว สุชานาถ ศรีเรือง
351 010100351 นางสาว เจนจิรา ธุระหาญ
352 010100352 นางสาว ซาฮาร่าห์ สรรเพชุดา
353 010100353 นาย วิชญ์พล เสือรอด
354 010100354 นางสาว สรรพลักษณ์ ภิระบรรณ์
355 010100355 นางสาว ศิลป์ศุภา สุดดี
356 010100356 นางสาว จิตโสภิณ ผิวแย้ม
357 010100357 นางสาว กมลวรรณ หิตจ านงค์ ลี
358 010100358 นางสาว อรพรรณ เข็มทอง
359 010100359 นางสาว รวิพร วรรณแก้ว
360 010100360 นางสาว เพชรรัตน์ คงปาน
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361 010100361 นางสาว วริสา เกสรินทร์
362 010100362 นางสาว ปาณิศา จันทร์ศิริขจร
363 010100363 นางสาว พิมพ์มณี แดงดี
364 010100364 นางสาว สุพร เชอมือ
365 010100365 นางสาว ปาลิตา ไวดา
366 010100366 นางสาว กรกนก ณรงค์ใย
367 010100367 นางสาว วรรณพร สอนทุ่ง
368 010100368 นางสาว รินรดา เอ้ียงอารี
369 010100369 นาย ธฤต รัศมีมณฑล
370 010100370 นางสาว วรรษชล ขุนฤทธ์ิ
371 010100371 นางสาว ลลิตา โตนุช
372 010100372 นางสาว พลอยไพฑูรย์ เผือกพยงค์
373 010100373 นาย สรวิชญ์ อินทร์จันทร์
374 010100374 นาย ธนานันต์ ญาณภักดี
375 010100375 นางสาว วริษฐา วังมะนาว
376 010100376 นางสาว จุฑามาศ พิมพิลึก
377 010100377 นาย วัฒนา จันทร์ตรี
378 010100378 นาย โจฮัน หลีเส็น
379 010100379 นางสาว ธนัชชา ล่อใจ
380 010100380 นาย ภัทรภัทร์ เจริญพงศ์
381 010100381 นางสาว กัญญมาส เต็กสุวรรณ
382 010100382 จ่าเอกหญิง พริสา อิสระภาพ
383 010100383 นางสาว ทัดษะอร กองค า
384 010100384 นางสาว วีรยา แพรศรี
385 010100385 นางสาว ศิริโสภา สมสีแสง
386 010100386 นางสาว เบญญาภา ขาวสุด
387 010100387 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีประทีป
388 010100388 นาย ภานุพงศ์ ทองแท้
389 010100389 นาย อุดมชัย กอเสรีกุล
390 010100390 นางสาว มณฑิตา อาศนสุวรรณ์
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391 010100391 นาย ณัฐดนัย ศรีบุญเรือง
392 010100392 นาย ประยุทธ จงประเสริฐ
393 010100393 นางสาว จุฑาทิพย์ กันแก้ว
394 010100394 นางสาว จารุวรรณ ศิลาชัย
395 010100395 นาย ณรงค์กรณ์ ศิริสมบัติ
396 010100396 นางสาว นภางค์ คมข า
397 010100397 นางสาว พิมพ์ทอง หงษ์สิทธิชัยกุล
398 010100398 นางสาว นภาพรรณ รักษ์แก้ว
399 010100399 นางสาว ภรภัทร ปัทมวัลย์
400 010100400 นางสาว กันย์ลภัส กลางมณี
401 010100401 นาย ภู สมจินตนากุล
402 010100402 นางสาว จุฬาลักษณ์ สวยสม
403 010100403 นางสาว บุตรษญาณี เทียมสุข
404 010100404 นางสาว เนติกานต์ แย้มประเสริฐ
405 010100405 นางสาว จุฬาลักษณ์ ชูหนูขาว
406 010100406 นางสาว เจนจิรา จิตรสาธร
407 010100407 นาย ชัยมงคล อุปกาละ
408 010100408 นางสาว ธนิตา ฟักเถา
409 010100409 นาย ศิรวิทย์ พรหมเพศ
410 010100410 นางสาว ณัฐธยาน์ ดอกรัก
411 010100411 นางสาว ชนากานต์ นิลอินจันทร์
412 010100412 นางสาว ยศภรณ์ ม่ันในบุญธรรม
413 010100413 นางสาว นีรนุช บุตตะคาม
414 010100414 นางสาว อลิษา ศรีเคลือบ
415 010100415 นาย ชวนนท์ เนตรประไพ
416 010100416 นาย อติโรจน์ สัตนันท์
417 010100417 นางสาว มุขรินทร์ กล้าฤทธ์ิ
418 010100418 นางสาว วันวิสาข์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
419 010100419 นางสาว ศศิธร เฉิดทรัพย์
420 010100420 นางสาว ฐิติมา โคทนา
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421 010100421 นางสาว พิชญ์ชญาลักษณ์ ว่องชิงชัย
422 010100422 นางสาว พิชญา เตชะวรนนท์
423 010100423 นางสาว ปรางมาศ ปรีชาวนา
424 010100424 นางสาว ณฐิธาวรรณ จันทร์หนุน
425 010100425 นางสาว ณภศศิ โพธ์ิม่วง
426 010100426 นางสาว จันทมณี จุลเสวก
427 010100427 นางสาว ภิชญนันท์ โพธ์ิทอน
428 010100428 นางสาว อริสรา ญาณวิชราพร
429 010100429 นาย เอกเมธี ร่มเย็น
430 010100430 นาย ทัพพนนท์ เหลืองเสรี
431 010100431 นางสาว กมลพรรณ ขันทะ
432 010100432 นาง สุธรรมมา คณานุศักด์ิ
433 010100433 นางสาว จารุวรรณ ตันสิน
434 010100434 นางสาว จรินทร์พร พัชรพลวรภาส
435 010100435 นางสาว ธิรินทร์ญ่า ฟองจ า
436 010100436 นาย ปวเรศ เนียมน้อย
437 010100437 นางสาว ภูษณิศา น้องเต้า
438 010100438 นางสาว รัฐนันท์ โสภณเศวตศิลป์
439 010100439 นางสาว ธัญพร ธนะปุระ
440 010100440 นางสาว นิสานต์ วิจิตวรรธนันท์
441 010100441 นางสาว ปรารถนา สวัสดี
442 010100442 นางสาว ฮัสนีญา ด าหาย
443 010100443 นาย เมธัส อารียาภรณ์
444 010100444 นางสาว ทิพย์ตะวัน เอ่ียมวิจิตร
445 010100445 นางสาว พันทิวา บานแย้ม
446 010100446 นาย อิทธิกร คุรุนุศาสก์
447 010100447 นางสาว อันนา ปานนพภา
448 010100448 นางสาว สุภชา จ่ายหนู
449 010100449 นาย สันติราษฎร์ ส าเริศรัมย์
450 010100450 นางสาว นริษา สุขรินทร์
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451 010100451 นางสาว กนกวรรณ สังสุวรรณ์
452 010100452 นางสาว นันท์มนัส นิธิภัทรอนันต์
453 010100453 นางสาว มนัสชนก แคอนันต์
454 010100454 นาย เกียรติภูมิ ด าเกล้ียง
455 010100455 นางสาว ญดา ค าก่ิง
456 010100456 นางสาว จิราวรรณ จันทร์ด า
457 010100457 นางสาว เอ้ือการย์ แก้วหนู
458 010100458 นาย จิรวัฒน์ ศิริสุนทรกุล
459 010100459 นางสาว กุลนิดา จินดา
460 010100460 นางสาว กชวรรณ สถาปัตย์
461 010100461 นางสาว ปัญญาณี อุปการะ
462 010100462 นางสาว กชพรรณ บุ่งนาแซง
463 010100463 นาย อรรถชัย อินติยะ
464 010100464 นางสาว สุภัสสรา ธรรมวงค์
465 010100465 นางสาว อัจฉริยา คณาวัลย์
466 010100466 นางสาว นิพาดา สุขรัตน์
467 010100467 นางสาว มนสิการ ธูปหอม
468 010100468 นางสาว ธัญพร ย่ังยืน
469 010100469 นางสาว พิจิตรา เลาเหล็กพลี
470 010100470 นางสาว พิชยา อังศุกุลธร
471 010100471 นางสาว ลัญญ์ลภัส ปามุทา
472 010100472 นางสาว พิมพ์พิดา ชูศิลป์
473 010100473 นางสาว ศิริลักษ์ ดวงจันทรธี
474 010100474 นางสาว ชนากานต์ สุวรรณเมฆ
475 010100475 นางสาว อาภากร เกตุสิริ
476 010100476 นางสาว สุจิตรา ธุระกิจ
477 010100477 นางสาว ปิยนุช บัวคง
478 010100478 นาย ภูธิป โชติวัฒนากร
479 010100479 นาย กันตินันท์ ล้ีตระกูล
480 010100480 นางสาว ลลิตา สร้างวัด
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481 010100481 นางสาว พนาทิพย์ อ้วนโพธ์ิกลาง
482 010100482 นางสาว กมลชนก จันลา
483 010100483 นางสาว ดารารัตน์ ศรีมันตะ
484 010100484 นางสาว รัตฎาวรรณ แฟสันเทียะ
485 010100485 นางสาว ภัทรา เหมียดไธสง
486 010100486 นางสาว ปัฐมนันท์ ลาภพันล้าน
487 010100487 นาย ชัชชน ทองคโชค
488 010100488 นางสาว เปรมกมล ทามะณีวรรณ
489 010100489 นางสาว ธิดารัตน์ กองศรี
490 010100490 นาย อัสนี กิจสุดแสง
491 010100491 นางสาว กันตนา เก้ือชาติ
492 010100492 นาย ศราวิน เตชวัฒนไพบูลย์
493 010100493 นางสาว วรัจฉรา วรกระมล
494 010100494 นาย นวรรต ไชยคุณา
495 010100495 นางสาว กนกวรรณ ขานรินทร์
496 010100496 นางสาว พิชชาธร มีจันทร์
497 010100497 นางสาว นิธิวดี องค์เจริญกุล
498 010100498 นางสาว มายด์ บุณยประสาท
499 010100499 นางสาว สิริกัญญา ไชยรัตน์
500 010100500 นาย ณรงค์กร พันธ์ุประการ
501 010100501 นางสาว อภิญญา ชาญเลิศ
502 010100502 นางสาว ชนกชนม์ ศรีวิชัย
503 010100503 นางสาว ก่ิงดาว ชูแสง
504 010100504 นางสาว นภัสนันท์ เจตน์จันทร์
505 010100505 นางสาว พิชญธิดา บูระเพ็ง
506 010100506 นาย วิชญ์พล นิวาสนิลรัตน์
507 010100507 นางสาว พนิดา สิทธิรัตน์
508 010100508 นางสาว ธัญลักษณ์ ทองศรีแก้ว
509 010100509 นางสาว พิมพ์วรีย์ อาทรวรางกูร
510 010100510 นางสาว จุฬารัตน์ ศรีใจอินทร์
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511 010100511 นาย ศรัณย์ เสาหงษ์
512 010100512 นางสาว อุรัสยา ไพรรอด
513 010100513 นาย ปริญญา แก้วผอม
514 010100514 นางสาว ณัฐยา ก าบัง
515 010100515 นางสาว มีนา แก้วบริสุทธ์ิ
516 010100516 นางสาว รดิศา อรุณฉาย
517 010100517 นางสาว เอกนารี ยะทวานนท์
518 010100518 นาย คณกร โลวะกิจ
519 010100519 นางสาว นริศรา พุ่มแก้ว
520 010100520 นางสาว ชลธิชา คงนาลึก
521 010100521 นางสาว ประกายมุก เมณกูล
522 010100522 นางสาว สุนิตา อ านาคะ
523 010100523 นางสาว สิริกิติยา สาระวารี
524 010100524 นางสาว ธัญวรัตม์ โชติโสภณ
525 010100525 นางสาว กัณฑรีย์ สารวงค์
526 010100526 นางสาว ชลธิชา เทือกธรรมมา
527 010100527 นางสาว รัสรินทร์ กิตติกรณ์พัฒน์
528 010100528 นางสาว นันท์นภัส พลังสันติกุล
529 010100529 นางสาว บุณยวีร์ โชติชานนท์
530 010100530 นางสาว ณภัทร ค าเจริญ
531 010100531 นางสาว อิสริยาภรณ์ ชูอ่อน
532 010100532 นางสาว กนกวรรณ อุตะปะละ
533 010100533 นาย วรพัฒน วัตณโสพล
534 010100534 นางสาว หทัยทิพย์ ปะตังพะโล
535 010100535 นาย กนต์ธีร์ รักสวัสด์ิ
536 010100536 นางสาว อาทิติยา เทียมเมฆ
537 010100537 นางสาว พักตร์พิมล สิริพันธ์
538 010100538 นางสาว ปราญชลี ธีรชิตกุล
539 010100539 นางสาว จันทร์จิรา สุตะวงค์
540 010100540 นางสาว เยาวนีย์ พูลขาว
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541 010100541 นางสาว รัชฎาภรณ์ โพธ์ิละเดา
542 010100542 นางสาว วิรดา หละเขียว
543 010100543 นางสาว ธัญญารักษ์ มณีรัตน์
544 010100544 นาย พรภูบดี จรรยาวัฒน์กุล
545 010100545 นางสาว ทิวาพร สายอินต๊ะ
546 010100546 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ชุติมา พุฒซ้อน
547 010100547 นางสาว พสิษฐ์ตา พิมพ์นิธิกุล
548 010100548 นางสาว พัชรียา หมวดอ่อน
549 010100549 นางสาว อาภาพัชร แสงเงิน
550 010100550 นางสาว ภัคพิชา ใจหวัน
551 010100551 นางสาว ธมนรักษ์ พรวิธัญรัตน์
552 010100552 นาย นพเดช ประดับศรี
553 010100553 นางสาว ณิชกานต์ เลสัก
554 010100554 นาย กฤตนน งามวัฒนากุล
555 010100555 นางสาว รัชฎาภรณ์ บูรพา
556 010100556 นางสาว เยาวภา ทองแย้ม
557 010100557 นางสาว ซุลฟีนัส ตนภักดี
558 010100558 นางสาว สังคีตทิพย์ ทวีช่วย
559 010100559 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติพศ ประทีป ณ ถลาง
560 010100560 นางสาว จินตนา พวงมะลิ
561 010100561 นางสาว ดารินทร์ สิงห์แหลม
562 010100562 นางสาว สิริกาญจน์ ประเสริฐรัตน์
563 010100563 นางสาว ชุลีพร ม่ันทอง
564 010100564 นางสาว ณิชา ศิริวัฒน์
565 010100565 นางสาว จัสมิน จินต์จุฑา
566 010100566 นางสาว นุสรา อุทัยทอง
567 010100567 นางสาว กนกวรรณ ส าราญรมย์
568 010100568 นางสาว อรสา เกตุศรีเมฆ
569 010100569 นางสาว อิสรา วงค์เขียวแดง
570 010100570 นางสาว ณัฐนุช โสมาบุตร
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571 010100571 นางสาว กนกวรรณ แก้วอาจ
572 010100572 นางสาว รัตนา สร้างทองค า
573 010100573 นางสาว ชาลินี เบ็นหะซัน
574 010100574 นางสาว มณทิรา พิมสอ
575 010100575 นางสาว ปริญดา วันเพ็ญ
576 010100576 นางสาว ณิชนันชน์ พงศ์จตุรภัทร์
577 010100577 นางสาว ดวงกมล พลทา
578 010100578 นาย นคาวุธ พรมเด่ือ
579 010100579 นางสาว พิสมัย อารีเฉลิม
580 010100580 นาย อภิวัฒน์ ทองรักษ์มุ้ย
581 010100581 นางสาว อามิน่า นันสมบัติ
582 010100582 นาย ธรณินทร์ ชูประยูร
583 010100583 นางสาว อัจฉราวรรณ ศุภกา
584 010100584 นางสาว จิรภัทร มากสุวรรณ์
585 010100585 นางสาว นภาพัฒน์ บุญค่ า
586 010100586 นางสาว แพรวพรรณราย ศรีอ่อน
587 010100587 นางสาว ศาลิน บุญล่ิมเต็ง
588 010100588 นางสาว วรดา ล่ิมเส็ง
589 010100589 นาย ธนพชร ชูสงค์
590 010100590 นางสาว ฐิติชญาน์ ทองค าฟู
591 010100591 นางสาว จิรัฐติกาล กันทะเขียว
592 010100592 นาย ยุทธภูมิ นนทภา
593 010100593 นาย ชุมพลศรีรัตน์ พรหมดี
594 010100594 นางสาว เมธาพร รอดศรีแป้น
595 010100595 นางสาว กมลชนก ปัญญาสาร
596 010100596 นางสาว ดาวิกา ศรีจันทร์
597 010100597 นาย ปรุฬห์ เวชศิลปคอง
598 010100598 นางสาว ณิชชา อุ่นเรือน
599 010100599 นาย ธนกฤต เจริญฤทธ์ิ
600 010100600 นางสาว กิตติพร ไปล่ปลิก
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601 010100601 นาย อิศเรศ เมืองวัฒนะ
602 010100602 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เกียรติวงค์กมล
603 010100603 นางสาว ชานาซ วิทยากรณ์
604 010100604 นางสาว อุดมลักษณ์ จีนฉาย
605 010100605 นางสาว กรรณิกา สมชาติ
606 010100606 นาย ณัฐภัทร พรหมเพ็ญ
607 010100607 นางสาว สุภลักษณ์ นาทะสัน
608 010100608 นางสาว ณัฐชยาน์ นิโคลัส
609 010100609 นางสาว ชมพูนุท แจ่มรัตน์
610 010100610 นางสาว ชนิสรา นิติวิทยากุล
611 010100611 นาย ตุลพงษ์ บุญคง
612 010100612 นางสาว ฮานาน่ี มะหะหมัด
613 010100613 นางสาว กรกันยา ชูเกล้ียง
614 010100614 นางสาว มีนา ต่ าตานี
615 010100615 นางสาว รุ่งนภา แข็งแรง
616 010100616 นางสาว พิชญาภา ส่งศิริ
617 010100617 นางสาว ณัฐฐาพร สุวรรณรัตน์
618 010100618 นางสาว จริญญา ลีพรมมา
619 010100619 นาย ศรุต หลังยาหน่าย
620 010100620 นาย วรวรรณ การถวิล
621 010100621 นางสาว พิฑฒิดา ตันเจริญ
622 010100622 นางสาว ภัทรีพันธ์ุ ชมเชย
623 010100623 นางสาว นวรัตน์ เพ็ชรช่วย
624 010100624 นาย พณปภัส ทรรทรานนท์
625 010100625 นางสาว กานต์ธีรา สังขพันธ์ุ
626 010100626 นางสาว ศรีพร หม่อโป๊ะกู่
627 010100627 นางสาว กมลพร พฤกษ์พนาสันต์
628 010100628 นางสาว กัญญาณัฐ มินออน
629 010100629 นางสาว ศศิปรีชยา กนกนิธิวงศ์
630 010100630 นางสาว ปาลิดา สุวรรณสินธ์ุ
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

631 010100631 นางสาว นภาพร ยาสมุทร
632 010100632 นางสาว มินตรา ศรีสุระ
633 010100633 นาย กฤษฎา สืบภา
634 010100634 นาย อาทิพย์ กล้าหาญ
635 010100635 นางสาว ปวันรัตน์ ไชยเป็ง
636 010100636 นางสาว ธารินี แก้วมาลา
637 010100637 นาย สุทธิพงษ์ ศรีตัมภวา
638 010100638 นางสาว ปิณิดา วัชรินทร์
639 010100639 นางสาว อัจฉรา แก้วชาวัง
640 010100640 นาย กิติคุณ ทิพย์มณี
641 010100641 นางสาว มนัสนันท์ ธนูทอง
642 010100642 นางสาว อุทัยวรรณ จันทะโชติ
643 010100643 นาย กฤตพล โคตรโยธา
644 010100644 นาย กิตติศักด์ิ ชาลีทา
645 010100645 นางสาว จุฑามาศ วรนุช
646 010100646 นางสาว นิติยา ตามาสี
647 010100647 นางสาว วชิราภรณ์ ศรีข า
648 010100648 นางสาว ณัฐสุดา บัวสอน
649 010100649 นางสาว สิริมา สัตย์ชาพงษ์
650 010100650 นางสาว จันทนิภา ประพัฒน์โพธ์ิ
651 010100651 นาย พงศกร ชิดไชย
652 010100652 นางสาว ชลิตา ชาญรัตนพิทักษ์
653 010100653 นาย ชนิศร เตชะเวฬุกุล
654 010100654 นาย วิยา ดารกะพงษ์
655 010100655 นางสาว อาภาพร เนาว์นอก
656 010100656 นาย อานันท์ ลีนานุรักษ์
657 010100657 นางสาว ดลยา มาตรแม้น
658 010100658 นางสาว อัจฉรา ลักษณะอัฐ
659 010100659 นางสาว ปวีณ์ธิดา โชติธนสมบูรณ์
660 010100660 นางสาว อรภัสสร์ ธนัตวรานนท์
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

661 010100661 นางสาว สัญห์วจี เสียงเอก
662 010100662 นาย วีระยุทธ วาระตระกูล
663 010100663 นางสาว นิตยา แสนลัง
664 010100664 นางสาว ลภัสรดา การเพ็ชร
665 010100665 นางสาว ปัทมา ใจฟู
666 010100666 นางสาว กาญจนา กล่ินกุหลาบ
667 010100667 นางสาว สิรินทร์มาศ วัฒนาสันติกุล
668 010100668 นางสาว นภัสชล ทะแพงพันธ์
669 010100669 นางสาว สิมิลัน กันตังกุล
670 010100670 นางสาว วริศรา เพ็ชรประสม
671 010100671 นางสาว ณิชากร สุดเกตุ
672 010100672 นาย ภาณุวัฒน์ ชมภูวัง
673 010100673 นาย ณัฐพงศ์ พูลทอง
674 010100674 นาย ยศภัทร องอาจ
675 010100675 นางสาว ภัทรทิรา จับใจเหมาะ
676 010100676 นางสาว เมตตา เครือวัลย์
677 010100677 นางสาว ญาโณทัย วิชัยสุชาติ
678 010100678 นางสาว วรรณสรณ์ ศรีพรห์ม
679 010100679 นาย อมรเวช กิจพาณิชย์เจริญ
680 010100680 นางสาว ทิพยฉัตร วงศ์เนาวรัตน์
681 010100681 นางสาว นัทชา รักษาภาค
682 010100682 นางสาว ขณิษฐา กองศรีเศษ
683 010100683 นางสาว แพรวพรรณ รังสวัสด์ิจิตร์
684 010100684 นาย ชิตพล แก้วกิริยา
685 010100685 นางสาว รัธษณาภัก สกุลปักษ์
686 010100686 นางสาว ณิภาดา พัสวงศ์
687 010100687 นาย ฐณวรัตม์ เชิดสุข
688 010100688 นางสาว ฐานิดา เพียงใจค า
689 010100689 นาย พิชญ์ณภัทร ธนะขว้าง
690 010100690 นาย ปริญญา โสโพธ์ิ
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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691 010100691 นางสาว ศรีสุดา จันทิมะนัน
692 010100692 นางสาว กุลธิดา รุ่งเรืองศรี
693 010100693 นางสาว ประวีณา แซ่ตู่
694 010100694 นางสาว พรธีรา พลายด้วง
695 010100695 นางสาว สุกัญญา ไอสันเทียะ
696 010100696 นางสาว สุภัทรา น้อยอ าไพ
697 010100697 นางสาว รินรดา บุญกล่อม
698 010100698 นาย นพกร ชมดวง
699 010100699 นางสาว ไพริน วันโมลา
700 010100700 นางสาว วรมน ทองสันติ
701 010100701 นาย ปาณัสม์ ปรอยกระโทก
702 010100702 นางสาว อรณา อาเก็ม
703 010100703 นางสาว ชนกนาถ อุดมย่ิงเจริญ
704 010100704 นางสาว พิมพ์ชนก สวงขันธ์
705 010100705 นาย อัฟฟาน ตุลยศักด์ิ
706 010100706 นางสาว สุประวีณ์ สวัสด์ิจุ้น
707 010100707 นางสาว กุลจิรา พิเชษฐบุญเกียรติ
708 010100708 นางสาว ธัญรดา เผือกเกิด
709 010100709 นาย มันตะ มันตะลัมพะ
710 010100710 นางสาว ปรียารัตน์ แสนเมือง
711 010100711 นางสาว กนกวรรณ เขียนอ านาจ
712 010100712 นางสาว วาสนา ชัยประสิทธิกุล
713 010100713 นางสาว ธชย ส าลี
714 010100714 นางสาว กรรชาดา ปานบ้านแพ้ว
715 010100715 นางสาว เจกิตาน์ ไพศาล
716 010100716 นางสาว ประกายกานต์ ศรีสองสกุล
717 010100717 นาย จิรายุ เทพทุ่งหลวง
718 010100718 นางสาว จารุมน เม่ากรูด
719 010100719 นางสาว พรปวีณ์ มีสวัสด์ิ
720 010100720 นางสาว พัชริดา เมฆสมศรี
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หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

721 010100721 นาย ศุภพิวัฒน์ ศรีจันทร์
722 010100722 นาย ธัชภูมิ จันทร์มูล
723 010100723 นางสาว ศศิวิมล อินทร์เนตร
724 010100724 นางสาว ธิติรัตน์ รัตนจรรยารักษ์
725 010100725 นาย ณัฐภัทร พิริยสถิต ลูกอินทร์
726 010100726 นางสาว ภคมน เหล่าวิวัฒน์เกษม
727 010100727 นาย ณัฐศิษย์ ฤทธ์ิประเสริฐ
728 010100728 นาย ศุภณัฐ นุชจ้อย
729 010100729 นางสาว เกศกนก เหมรา
730 010100730 นาย ธวัชชัย ศรีชัยสุวรรณ
731 010100731 นางสาว ณัชชา ป่ินเลิศ
732 010100732 นางสาว วัชราภรณ์ ชิดไชย
733 010100733 นางสาว ฉัตรกมล ธรรมสนอง
734 010100734 นางสาว สิริภาลักษณ์ บุญข่ายพงศ์
735 010100735 นางสาว ภาวิณี ศิริวัฒนวิบูลย์
736 010100736 นางสาว ปิยธิดา ใช้ธัญเจริญ
737 010100737 นางสาว มัญฑิตา ค าชด
738 010100738 นาย พุฒิพงศ์ พรายอินทร์
739 010100739 นางสาว อนุสรา ชูช่ืน
740 010100740 นางสาว ณัฏฐนันท์ เจริญโภคทรัพย์
741 010100741 นางสาว หทัยทิพย์ สุขมี
742 010100742 นางสาว ปภาวี วงศ์เลิศวิริยะกิจ
743 010100743 นางสาว ทิพภาพร หงษ์บุดดี
744 010100744 นางสาว ฐิติมา โคตรสุวรรณ์
745 010100745 นางสาว รังสิยา มูลจิโน
746 010100746 นางสาว ณปภัช จินตภาภูธนสิริ
747 010100747 นางสาว ขนิษฐา พุกมาก
748 010100748 นางสาว ธันยรัตน์ อุดมวิศวกุล
749 010100749 นางสาว นิญาดา อรุณศิริสมบูรณ์
750 010100750 นางสาว จริยา สวนแก้ว
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751 010100751 นางสาว พิมพ์พิชชา เพ็ชรประสม
752 010100752 นางสาว วริษฐา ป๋ันค า
753 010100753 นางสาว จุฑาทิพย์ กาวีวน
754 010100754 นางสาว ศิริพร ไม้ล าดวน
755 010100755 นางสาว นิษฐา บัวงาม
756 010100756 นาย พีระพัฒน์ กล่ินหอม
757 010100757 นาย ยุวัฒน์ สุขแสงสุวรรณ
758 010100758 นางสาว ภาจิตร สุขเหลือง
759 010100759 นาย ธิปไตย ไชยศร
760 010100760 นางสาว ธนิกา เมืองหนู
761 010100761 นางสาว อรอนงค์ รักดี
762 010100762 นางสาว ศิริรัตน์ ปกป้อง
763 010100763 นางสาว เบญจภา ช านิธุระการ
764 010100764 นางสาว สุภาภัทร เลิศเกียรติวงศ์
765 010100765 นางสาว อรุณี อภิดิลกกุล
766 010100766 นาย ปัณณธร ทองวโรทัย
767 010100767 นางสาว สิริยากร เพชรแท้
768 010100768 นางสาว ภาวิณี ค าแสง
769 010100769 นางสาว ธัญรัตน์ ศรีคง
770 010100770 นาย ศักด์ินรินทร์ ธรรมขันธ์
771 010100771 นาย ภูมิรพี ค ายนต์
772 010100772 นางสาว ณิชาภัทร ค าเตือนใจ
773 010100773 นางสาว ศุภิสรา บัวสิงห์
774 010100774 นาย อักรอม ยูโซ๊ะ
775 010100775 นาย ชุติพนธ์ สงเดช
776 010100776 นางสาว สาวิณี สอาดรัตน์
777 010100777 นาย วรวิช ทรงสุวรรณ์
778 010100778 นางสาว กวิสรา ศรพิชัย
779 010100779 นางสาว ศุทธหทัย หลักแย้ม
780 010100780 นางสาว นริศยา หวลธรรม
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781 010100781 นางสาว พิชว์ชุมาศ สุธีรภัทร
782 010100782 นาย ณัฐวัตร ห่อหุ้ม
783 010100783 นางสาว อารียา ยาเหล
784 010100784 นางสาว ลทิชา พ่วงศรี
785 010100785 นางสาว ณิชากุล สนาน้อย
786 010100786 นางสาว ฉัตรกมล เอ้ือสกุลเกียรติ
787 010100787 นาย เอกณัฏฐ์ วงศ์ศรีใส
788 010100788 นางสาว กฤษติญา แก้วจีน
789 010100789 นาย มนพัทธ์ เชิดมณี
790 010100790 นางสาว โสรยา ตันเจริญ
791 010100791 นางสาว เพชรพร ไชยรัตน์
792 010100792 นางสาว รสสุคนธ์ เฉลิม
793 010100793 นางสาว เมษามาศ ไชยรุ่งเรือง
794 010100794 นาย มงคล ออกกิจวัตร
795 010100795 นางสาว ณิชา เป้งทอง
796 010100796 นาย รณชิต ธุระกิจ
797 010100797 นาย เศกสิทธ์ิ วิเศษศักด์ิศรี
798 010100798 นาย อรรคกานต์ สนธิช่วย
799 010100799 นางสาว นัชราพร พงษ์ชะอุ่มดี
800 010100800 นาย ณัฐนันท์ แสงจันทร์ฉาย
801 010100801 นางสาว นิตยา อรรคพัฒน์
802 010100802 นางสาว ศรุตา ณะนวล
803 010100803 นางสาว สิริมา เอกสินธ์
804 010100804 นางสาว ปภาวรา ฉายวัฒนะ
805 010100805 นางสาว กันนิชชา อ่ิมสรรพางค์
806 010100806 นางสาว เต็มศิริ ทองแผ่น
807 010100807 นางสาว กษิรา ศรรตวารี
808 010100808 นางสาว วีรินทร์ภัทร พรมเสน
809 010100809 นางสาว อภิญญา ทองใหญ่
810 010100810 นางสาว ศิลาพร จันทรัตน์
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811 010100811 นางสาว อัมรินทร์ อินทร์ตา
812 010100812 นางสาว ฎัณธิกร ธรรมสอน
813 010100813 นางสาว กุลธาสินี แสนสุข
814 010100814 นางสาว พิมพ์ระรินทร์ สัจจะบุญทวี
815 010100815 นางสาว ณัฐสุดา ใจสุข
816 010100816 นาย ราชภัทร ภู่เจริญศิลป์
817 010100817 นางสาว วราภรณ์ นามคง
818 010100818 นางสาว พิยรัตน์ ข ามา
819 010100819 นางสาว รวิวาร หมวกโตนด
820 010100820 นาย ณัฐพล ภูมีค า
821 010100821 นางสาว พรทิพา เพียรการ
822 010100822 นางสาว จรรยาพร ทองยะ
823 010100823 นาย ศิวกร เหล่าเฉลิมสุข
824 010100824 นางสาว ณัติธิวรรณ ทองขัน
825 010100825 นางสาว รติยาภรณ์ วาลุกา
826 010100826 นางสาว สุภกานต์ ใจจ้อย
827 010100827 นาย ปวรุตม์ เจริญฤทธ์ิ
828 010100828 นางสาว กรรัตน์ วินัยพานิช
829 010100829 นางสาว จรินทรา โต๊ะสัน
830 010100830 นางสาว สุดารัตน์ อะรอ
831 010100831 นางสาว ณิรณัช ด าอ าไพ
832 010100832 นางสาว ริสสา ธารีไทย
833 010100833 นาย ชนาธิป วิราธรณ์
834 010100834 นางสาว เกศกนก ยะพรม
835 010100835 นาย ภูพนา จันทร์ดา
836 010100836 นางสาว พันธ์ทิพย์ สิงห์ลอ
837 010100837 นางสาว พัชรินทร์ รติไกรศรี
838 010100838 นางสาว ปานชีวา ยงทวี
839 010100839 นางสาว คู่ฟ้า เรืองเดช
840 010100840 นางสาว กาญจนา มาตบรรดิฐ
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841 010100841 นาย สิทธิกร ภมรพล
842 010100842 นางสาว นภารัตน์ บูรณวรชัย
843 010100843 นาย ปวริศร ผ่องไสว
844 010100844 นางสาว อภันตรี คตปัญญา
845 010100845 นาย สุรนารถ สีหมากสุก
846 010100846 นางสาว ชนินทร ดาวแสง
847 010100847 นางสาว นฤมล ดวงขวัญ
848 010100848 นางสาว ภูษณิศา จันทร์ประเสริฐ
849 010100849 นางสาว พัชราภรณ์ คุมใจ
850 010100850 นาย เขมวัฒน์ บังคมเนตร
851 010100851 นางสาว ปลายฟ้า จัดพิบูลย์
852 010100852 นางสาว ปริยากร สอนประเทศ
853 010100853 นาย ตุงก์คินส์ ตลับเพชร์สกุล
854 010100854 นางสาว สุธิดา ศิโรรัตน์ธัญโชค
855 010100855 นางสาว คัทลียา เผือกสม
856 010100856 นางสาว สาวิณี ชัยฤทธ์ิ
857 010100857 นางสาว ณัฐมน ร่ืนพิทักษ์
858 010100858 นาย ธฤตศวร คันศร
859 010100859 นาย กฤติน อินทร์ทอง
860 010100860 นางสาว สุดารัตน์ โสติกะพันธ์
861 010100861 นางสาว อภิญญา มาศมงคลกุล
862 010100862 นางสาว รัชนิญา รักธรรม
863 010100863 นาย ปกรณ์ ขันบรรจง
864 010100864 นาย พรภวิษย์ โสภาพงศ์
865 010100865 นางสาว ศศิธร ขวัญจ่า
866 010100866 นางสาว ธวรรณรัศม์ จักรไชยโยค
867 010100867 นางสาว ซันนีญา หมัดอะหิน
868 010100868 นางสาว เมรียา พุฒตาล
869 010100869 นางสาว ณัฐธยาน์ สินโสภณกิจ
870 010100870 นางสาว รังสิมา แสงอรุณ
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871 010100871 นางสาว ศุภัสรา วิริยะสมบัติ
872 010100872 นางสาว ณดา สอนศักดา
873 010100873 นางสาว นัทธมน อัครเจษฎากร
874 010100874 นาย อิศรา ธนะชาญชัย
875 010100875 นาย คณิศ อักษรเสือ
876 010100876 นางสาว ปัฏฐวีภรณ์ ดิษเจริญ
877 010100877 นางสาว ณัฐวดี มณีท่าโพธ์ิ
878 010100878 นาย กิตติภัทร จันทร์นะไชย
879 010100879 นางสาว มัณฑนา รักพงศ์พิพัฒน์
880 010100880 นางสาว โอบบุญ ถูกหมาย
881 010100881 นางสาว อนุชิดา กรมเมือง
882 010100882 นางสาว สุธิดา หม่ืนชัย
883 010100883 นางสาว นัยนา หัสนัย
884 010100884 นางสาว จิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ
885 010100885 นางสาว พรพนา ฉิมเอ้ือเฟ้ือ
886 010100886 นางสาว ฝนหลวง สุขโข
887 010100887 นางสาว รุจิรา บุญพามา
888 010100888 นางสาว นีลนารา อริยพฤกษ์
889 010100889 นาย วรเดช มนัสมโนธรรม
890 010100890 นางสาว กมลวรรณ บัวงาม
891 010100891 นางสาว เวธกา ไชยพลฤทธ์ิ
892 010100892 นางสาว ชนิกานต์ พัฒนเพ็ญ
893 010100893 นางสาว ฎัณธิกา ธรรมสอน
894 010100894 นาย เกริกพงศ์ แสนสุข
895 010100895 นางสาว ชลลดา ดวงป่ิน
896 010100896 นางสาว พุธิตา ศุขเนตร
897 010100897 นาย ชนาธิป มะณีนาถ
898 010100898 นางสาว อรดา อุดมโภชน์
899 010100899 นางสาว พรรณวดี อยู่ส าราญ
900 010100900 นางสาว ศุภัชญา ดีปานทอง
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901 010100901 นางสาว เดวี ลักษมัน
902 010100902 นางสาว กนกวรรณ ชูราบ
903 010100903 นางสาว สุภจิตา สังข์แสง
904 010100904 นางสาว ผาณิตา สระสวย
905 010100905 นางสาว ธนวดี ปกาโส
906 010100906 นางสาว ย่ิงลักษณ์ สอนภิรมย์
907 010100907 นางสาว กานต์มณี สุทปา
908 010100908 นาย พงษ์ศธรณ์ สิมมาเต่า
909 010100909 นางสาว พัชราภรณ์ บุญน่ิม
910 010100910 นางสาว จุฑาทิพย์ เหมพันธ์
911 010100911 นางสาว ลลิดา บุษบงค์
912 010100912 นาย สุชาครีย์ ค าแก้ว
913 010100913 นาย ภาณุพงศ์ สุขบุญพันธ์
914 010100914 นางสาว เปมิกา จิรกาลนุกุล
915 010100915 นางสาว ลีฬาภัทร พรมพันธ์
916 010100916 นางสาว กุลรภัส ธีรธรากุล
917 010100917 นางสาว วิศนี อักษรไชย
918 010100918 นางสาว ผ่องหล้า บุญโยดม
919 010100919 นางสาว สันศนีย์ ประภาเวชกุล
920 010100920 นาย ชยพัทธ์ วงศ์ชูวรรณ
921 010100921 นางสาว มุทิตา อินทรก าแหง
922 010100922 นางสาว สุชารัตน์ เต็มเมธาวิทยาเลิศ
923 010100923 นาย ธนกร แก้วลอย
924 010100924 นางสาว ปทิตตา เรียกศิริ
925 010100925 นางสาว พิมพ์ลภัส นุ่มตูม
926 010100926 นางสาว ศศิโสม เฉลิมสุข
927 010100927 นางสาว ยุวนุช เขียวช่ืน
928 010100928 นางสาว ศศิธร หีตฉิม
929 010100929 นางสาว นนทรีย์ สังข์สวน
930 010100930 นางสาว ขัมน์ชวิศา ญาติวงค์
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931 010100931 นางสาว สุรภี บุญเรียม
932 010100932 นางสาว กัญญาวีร์ เซียสวัสด์ิ
933 010100933 นางสาว ธิดานันท์ อาสิงสมานันท์
934 010100934 นาย นลธวัช แจ้งใจบุญ
935 010100935 นางสาว เบญญาสิริ ไชยคิรินทร์
936 010100936 นางสาว นูรีนา ดือราแม
937 010100937 นางสาว ลัดดาวัลย์ เพชรเรือง
938 010100938 นางสาว สุวัจนี รักการงาน
939 010100939 นางสาว ขัตติยาภรณ์ ไพชยนต์พิทักษ์
940 010100940 นาย สรวิศ สุรักขกะ
941 010100941 นางสาว ฐานมาศ สงชู
942 010100942 นางสาว นันทนา เช่ียวพานิชย์
943 010100943 นางสาว ณัฐวี แก้วมูณี
944 010100944 นางสาว วิชญาพร วงษ์ธรรม
945 010100945 นางสาว กานต์ธิชา สันนุกิจ
946 010100946 นางสาว ตาบทิพย์ เลาหบรรจง
947 010100947 นางสาว นัทชา เรืองวงศ์
948 010100948 นางสาว วรัณธรณ์ สิทธิธนากุลรัตน์
949 010100949 นางสาว ธนัญญา นาคะวะรังค์
950 010100950 นางสาว ชลณิชา ยมเสถียร
951 010100951 นางสาว นฤมล ศรีประเสริฐ
952 010100952 นาย พฤหัส สินไชย
953 010100953 นางสาว ธิดารัตน์ พะคิณี
954 010100954 นางสาว รัฐลิกา คงชุม
955 010100955 นางสาว กัลยาณี ธนรัตนากร
956 010100956 นางสาว อินทิรา แซ่เล้า
957 010100957 นางสาว รัตติกาล ขวัญชูนู
958 010100958 นางสาว สวรส รัตนอร่ามสวัสด์ิ
959 010100959 นางสาว ปวีณ์นุช เอ้ือแท้
960 010100960 นางสาว จุรีรัตน์ นาคมุสิก
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961 010100961 นาย สิรวิชญ์ เอ่ียมสะอาด
962 010100962 นางสาว ชไมพร ฆังมณี
963 010100963 นางสาว หัทยา วงศ์สวัสด์ิ
964 010100964 นางสาว เพ็ญพิชชา ใจมีธรรม
965 010100965 นางสาว นิษาภัทร เจริญชาศรี
966 010100966 นาย ปรัชญา จับฟ่ัน
967 010100967 นาย ทศพล ราชมณี
968 010100968 นางสาว กุลภัสรา อรรคระน้อย
969 010100969 นางสาว จิราภรณ์ คงป้ัน
970 010100970 นางสาว พิมลพรรณ เพียรราช
971 010100971 นางสาว สิริยากร อ่อนนุ่ม
972 010100972 นาย ฆนาคม ธนปิยังกูร
973 010100973 นางสาว อโนชา อ้ึงมณีภรณ์
974 010100974 นางสาว น้ าฝน โยธีเสวต
975 010100975 นางสาว ศิริรัชช์ นกมีรอด
976 010100976 นางสาว พิมพ์ชนก ยีเส็น
977 010100977 นางสาว ภคพร พงษ์รัตนชัย
978 010100978 นาย ณัชพล อาจสาลี
979 010100979 นาย ธนวัฒน์ อภิโช
980 010100980 นางสาว ณัฐกานต์ กล่ินโพธ์ิกลับ
981 010100981 นางสาว สถาพร สุขศรีวรรณ
982 010100982 นางสาว จิตรโสภา ลาลิน
983 010100983 นางสาว ตะวันฉาย สาลาด
984 010100984 นางสาว ธัญชนก ปานโบ
985 010100985 นางสาว แก้วตา ทองอ่อน
986 010100986 นางสาว อัญชลี ประศรีเวท า
987 010100987 นางสาว จิริพร สลางสิงห์
988 010100988 นางสาว เนาวรัชฆ์ เมทา
989 010100989 นางสาว ธนัชพร สวินทร
990 010100990 นาย ปรเมษฐ์ สุขทอง
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991 010100991 นางสาว ฐิติยา สังขวารี
992 010100992 นางสาว ศรีประไพ สุทธรัตนกุล
993 010100993 นางสาว กัญญ์วรา ทองปานดี
994 010100994 นางสาว ปาณิศา จินดาวงศ์
995 010100995 นางสาว สุมนทิพย์ ด้วงค าแดง
996 010100996 นางสาว กนกวรรณ เรือนใจ
997 010100997 นาย ยุทธพิชัย เหล่าแช่ม
998 010100998 นางสาว สุกัญญา บุญสวน
999 010100999 นางสาว วรรณพร ล่ิมมณีรัตน์
1000 010101000 นางสาว วรรณพร ฤทธ์ิมหันต์
1001 010101001 นางสาว ปาณนาถ วงษ์โทน
1002 010101002 นาย เชิดชัย ใจธรรม
1003 010101003 นาย วิศิษฐ์ธิพัน วงศ์อินทร์
1004 010101004 นางสาว จิตสุภา อดุลย์ฐานานุศักด์ิ
1005 010101005 นางสาว พิชญา แจ่มเกาะ
1006 010101006 นางสาว ญาตาวี ชัยเจริญศิลป์
1007 010101007 นางสาว ศุภาภรณ์ อ่องแก้ว
1008 010101008 นางสาว ปทุมวรรณ ตุ้ยแสง
1009 010101009 นางสาว อภิรดี นาคสง่า
1010 010101010 นางสาว ปริศรา มงคลฉันท์
1011 010101011 นางสาว จิราวรรณ ประทีปพิชัย
1012 010101012 นางสาว ภัคธีมาพร แดงตุ้ย
1013 010101013 นางสาว พลอยไพลิน ภู่อารีย์
1014 010101014 นาย กีรติเทพ ทิยาว
1015 010101015 นางสาว สุรดา มงคลสถิตย์
1016 010101016 นางสาว กาญจนา อนันถาวร
1017 010101017 นางสาว รุจิภา ก าแหงส่อง
1018 010101018 นางสาว เบญญาภา ธนวริกรกุล
1019 010101019 นางสาว ณิชา ตาเพชร
1020 010101020 นางสาว นันทวรรณ อินทะปัญญา
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1021 010101021 นาย ฐิติวุฒิ ศิริเบญจวรรณ
1022 010101022 นางสาว กุลณภาภัค ชูประดิษฐ
1023 010101023 นางสาว ธนาภรณ์ ธาตุดี
1024 010101024 นางสาว นิจจารีย์ รักขุนส้อง
1025 010101025 นางสาว พรไพลิน ศรีสุระกุล
1026 010101026 นางสาว อธิปนัญ เกิดรักษ์
1027 010101027 นางสาว รุ่งทิวา ยะย่าเป้า
1028 010101028 นางสาว ฐิตาภา นพรัตน์
1029 010101029 นาย รัฐพงศ์ วนาเกษมสุข
1030 010101030 นาย ธนะภัทร์ เทียมภู่
1031 010101031 นางสาว พัชรพรรณ กุมภัณฑ์
1032 010101032 นาย ปุณณรัตน์ มกรารัตต์
1033 010101033 นางสาว จุฑามาศ ชูศรี
1034 010101034 นางสาว กันต์กนิษฐ์ โสมโสก
1035 010101035 นาย ชัชนันธ์ วัฒนอเนก
1036 010101036 นางสาว พัณณ์ชิตา สุวรรณสุระ
1037 010101037 นางสาว ณัฐรินีย์ พ่วงพลอย
1038 010101038 นางสาว วันวิสาข์ แก้วเรือง
1039 010101039 นางสาว สุนันทา บินสะเล
1040 010101040 นาย เสมอต้น จันธิมา
1041 010101041 นางสาว สุดารัตน์ พรหมฤทธ์ิ
1042 010101042 นางสาว ธิดารัตน์ ชัยกันทะ
1043 010101043 นาย สุรพงษ์ บุญก าเหนิด
1044 010101044 นาย พงศกร สุขเพ็ชร์
1045 010101045 นางสาว สิริกุล ผลาพิบูลย์
1046 010101046 นาย เก้ือกูล ใจสม
1047 010101047 นาย ธิติวัฒน์ โม้งปราณีต
1048 010101048 นาย ภาคภูมิ แก่นบัวแก้ว
1049 010101049 นางสาว ศุภิสรา กุลสุวรรณ
1050 010101050 นางสาว นีรชา ฤทธ์ิมนตรี
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1051 010101051 นาย วรานนท์ ไชยชนะ
1052 010101052 นางสาว แพรวไพลิน จ านงบุตร
1053 010101053 นางสาว ประกายมาศ อ่ินค า
1054 010101054 นางสาว ชฎาพร ก่ิงแก้ว
1055 010101055 นางสาว อันดามัน ประเดิมวงศ์
1056 010101056 นางสาว ธัญพร กันทวัง
1057 010101057 นางสาว จิรัตน์ศรัญ พัฒน์ธนกรกุล
1058 010101058 นางสาว สุชญา ทองญวน
1059 010101059 นาย บวรศักด์ิ มิตรพระพันธ์
1060 010101060 นางสาว ดวงกมล เกษตรเกรียงไกร
1061 010101061 นางสาว อรยา นวนภูมิวัน
1062 010101062 นางสาว สุรดา คล้ายสุริยา
1063 010101063 นางสาว สุพัตรา ภิญโญ
1064 010101064 นางสาว ผไทมาศ โอสถานนท์
1065 010101065 นางสาว ชนมน จันทร์นิยม
1066 010101066 นางสาว ชนิกา น้อยผา
1067 010101067 นาย โชกุน ศิริกาญจนรักษ์
1068 010101068 นางสาว ภัทรสุดา ก้อนยะ
1069 010101069 นางสาว ภัณฑิรา ภูมิธันวา
1070 010101070 นางสาว นงนุช คงสว่าง
1071 010101071 นางสาว คุณภัทร ทรงประโคน
1072 010101072 นางสาว มนัสวี ลภปกร
1073 010101073 นางสาว รัฐฐินันท์ ค าบุญเรือง
1074 010101074 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สิโรธร เก้ือสง
1075 010101075 นางสาว ศรันย์พร เจริญวัฒน์
1076 010101076 นาย ธนาศักด์ิ หอมยศ
1077 010101077 นาย ศุภาณัฐ รัตนวรพันธ์ุ
1078 010101078 นางสาว บูชิตา ประกายสกูล
1079 010101079 นางสาว นาถฤดี แก้วผัด
1080 010101080 นางสาว อรนภา สุวรรณรัตน์
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1081 010101081 นางสาว ภรณ์วิภา จันทร์เขียว
1082 010101082 นาย บวรพล ศรแก้ว
1083 010101083 นางสาว จุฬารัตน์ ศรีจันทร์
1084 010101084 นาย ชรัทชา พุทสอน
1085 010101085 นางสาว ภิญญดา พิณวงศ์
1086 010101086 นางสาว สุกัลญา คุ้มประดิษฐ์
1087 010101087 นางสาว สุภัสสรา หงษาค า
1088 010101088 นาย สรอรรถ มาดารัตน์
1089 010101089 นางสาว ธัญรัตน์ โปธา
1090 010101090 นางสาว กันจงณัฐ หนูแก้ว
1091 010101091 นางสาว สุหัทยา เสริมสกุล
1092 010101092 นาย ปฏิวัติ ศรีประดิษฐ์
1093 010101093 นางสาว นาฏยา จิตารินทร์
1094 010101094 นางสาว อัญมณี ยอดจันทร์
1095 010101095 นางสาว สุชานาถ จิตหัตถะ
1096 010101096 นางสาว กนกภรณ์ ฉายรวีศุข
1097 010101097 นางสาว พิมพ์ณดา นิธิอมรศาสตร์
1098 010101098 นางสาว ศิริญญา ดิสโร
1099 010101099 นาง สมัญญา ทองเล่ียมนาค
1100 010101100 นางสาว วิศาข์ บุญพ่ึง
1101 010101101 นางสาว อุนนดา เล้ียงผลตรู
1102 010101102 นาย นชาติ กองกูล
1103 010101103 นาย จิรพงค์ แก้วปล่ัง
1104 010101104 นาย นววรรษ มนตรีวิสัย
1105 010101105 นางสาว ชัญญา เสนากัสป์
1106 010101106 นางสาว วริศรา บุญโต
1107 010101107 นางสาว ซอฟีเย๊าะ เก็มเส็น
1108 010101108 นางสาว ศรัญญา สุวรรณ์วงษ์
1109 010101109 นาย กันต์ทักษ์ ภูเชาวนวิรัตน์
1110 010101110 นางสาว กุลธิดา ศรีอาหมัด

หน้า 37 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1111 010101111 นาย พสิษฐ์ ประยูรโภคราช
1112 010101112 นางสาว วรินยุพา ปันต๊ะรังษี
1113 010101113 นางสาว ไพลิน ส ารวยผล
1114 010101114 นางสาว ณัฐชยา โพธ์ิอุบล
1115 010101115 นางสาว จุฬารัตน์ เน่ืองชมภู
1116 010101116 นางสาว ฐนิชา สีใส
1117 010101117 นางสาว พิชญา อนุรักษ์ธงไชย
1118 010101118 นางสาว กมลพร วัฒนทรัพย์โสภณ
1119 010101119 นางสาว ปานตะวัน หงษา
1120 010101120 นางสาว ณัฐสุดา ศรีก าเหนิด
1121 010101121 นางสาว ณัฐธิดา ทาเกษม
1122 010101122 นางสาว ดวงฤทัย แกล้วการไร่
1123 010101123 นางสาว นาราลักษณ์ ทองเกล้ียง
1124 010101124 นาย ปฏิภาณ บูเอียด
1125 010101125 นางสาว ปัญจรีย์ ศรีมุกข์
1126 010101126 นาย วิลภ เหลืองทอง
1127 010101127 นางสาว ณิชมน เพ่ิมมีทอง
1128 010101128 นาย วรภัทร วงษ์จีระ
1129 010101129 นาย ปริวรรษ จันทิพย์วงษ์
1130 010101130 นางสาว นัทจนันท์ ชูจิตร
1131 010101131 นางสาว กรกนก ถาดพลกรัง
1132 010101132 นางสาว ณัฐพร เข็มนิมิตร
1133 010101133 นาย ปัญจพล สมิทธิเวชรงค์
1134 010101134 นาย ธนวัฒน์ นันต๊ะจันทร์
1135 010101135 นางสาว ปรวีร์ วัชระคุปต์
1136 010101136 นางสาว จิตติมา สุรัตนเมธากุล
1137 010101137 นางสาว ศิริญญา สิงห์สุติน
1138 010101138 นางสาว ฉัตรญาดา จินดารัตน์
1139 010101139 นาย นิพนธ์พันธ์ุ ศศิธร
1140 010101140 นางสาว ธนพร รุ่งเสรีกุล
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1141 010101141 นาย กฤชชลัช วรนุช
1142 010101142 นางสาว นัทมล นาคมณี
1143 010101143 นาย ภูริชสรัญญ์ จ านงการ
1144 010101144 นางสาว สุพัตรา นวลตรณี
1145 010101145 นางสาว ณัฐกานต์ ค าเงิน
1146 010101146 นาย ณัฐดนัย พ่ึงพันธุ์
1147 010101147 นางสาว ภัทราพร ทองแดง
1148 010101148 นางสาว ปิยะนันท์ ศรีทา
1149 010101149 นาย คมกริช ก่องนอก
1150 010101150 นางสาว เกสราภรณ์ กันทาลักษณ์
1151 010101151 นางสาว ศรสวรรค์ อ่อนแย้ม
1152 010101152 นางสาว นิศารัตน์ จตุรน าชัย
1153 010101153 นางสาว ณัฏฐยา สุขสบาย
1154 010101154 นางสาว อารยา หอมหวาน
1155 010101155 นางสาว สุพัตรา ศิลาพันธ์
1156 010101156 นางสาว ภัทรพร ชัยสวัสด์ิ
1157 010101157 นางสาว มนัญชยา นันทะเรือน
1158 010101158 นางสาว ณัฐชยา พูลเพ่ิม
1159 010101159 นางสาว ชุติภา ภูสันต์
1160 010101160 นางสาว จุฑามาศ ครุฑโปร่ง
1161 010101161 นาย รัฐศักด์ิ ช านิธุระการ
1162 010101162 นางสาว อาภากร พรมลี
1163 010101163 นางสาว ฆนวารี เกิดสุข
1164 010101164 นางสาว พรแก้ว ขบขัน
1165 010101165 นาย เดชาวัต พิสิฐชัยวัฒน์
1166 010101166 นาย กิตติพจน์ ฟองดา
1167 010101167 นางสาว เจนจิรา ภูวัช
1168 010101168 นางสาว ณัฐธิดา นาเทเวช
1169 010101169 นางสาว แพรไหม มะโนค า
1170 010101170 นาย ภัทรพล ทาต๊ะ
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1171 010101171 นาย ธนพงศ์ ติวเถาว์
1172 010101172 นางสาว ปรีดาวรรณ อนันตริยกุล
1173 010101173 นางสาว ปัญจาภรณ์ หมัดง๊ะ
1174 010101174 นางสาว สาวิตรี สุนีย์
1175 010101175 นางสาว ธัญสุตา ชุมแคล้ว
1176 010101176 นางสาว ชัญญารัตน์ มูลสาร
1177 010101177 นางสาว อาจารี แป้นเกิด
1178 010101178 นาย นราวุฒิ ทิวากรศศิธร
1179 010101179 นางสาว กุลณัฐ ด าพลับ
1180 010101180 นางสาว วรัญญา อินทร์ยอด
1181 010101181 นางสาว พิมพ์หทัย มูลแก้ว
1182 010101182 นางสาว สิริรัตน์ เวสกุล
1183 010101183 นาย ปิยวัฒน์ เกิดมงคล
1184 010101184 นางสาว ณัฐพร สุขย่ิง
1185 010101185 นาย ปัณณวิชญ์ จรุงมหพันธ์ุ
1186 010101186 นางสาว จยพร พุมสุวรรณโน
1187 010101187 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญโชค
1188 010101188 นางสาว ไอม่ี มาราสา
1189 010101189 นางสาว วรางคณา บุปผา
1190 010101190 นางสาว บัณฑิตา แพรสมบูรณ์
1191 010101191 นาย ฟิรดาวส์ เจ๊ะแว
1192 010101192 นาย สุรเชษฐ์ ธรรมธร
1193 010101193 นางสาว ภัทราวดี ศักดารักษ์
1194 010101194 นางสาว สุจิตราภรณ์ วังเสมอ
1195 010101195 นางสาว รุ่งสิริ สิงห์โต
1196 010101196 นางสาว วรรณนารี เพ็งนารินทร์
1197 010101197 นางสาว ทิพวรรณ นนทวงศ์
1198 010101198 นาย ธนาคาร ปงลังกา
1199 010101199 นางสาว ญาณี นราวิชิต
1200 010101200 นาย ภูรินทร์ จันดารัตน์
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1201 010101201 นาย ภูภัฎ ศรีโชค
1202 010101202 นาย ทวีวัฒน์ ชัยชนะ
1203 010101203 นางสาว อภิสรา แก้วเส้ง
1204 010101204 นาย ต่อตระกูล หวังม่ัน
1205 010101205 นางสาว มณีรินทร์ เครือมณี
1206 010101206 นาย กรกช สุขเกิด
1207 010101207 นางสาว พลอยไพลิน จันทาไทย
1208 010101208 นางสาว ปัณรสี แคนยุกต์
1209 010101209 นางสาว มณิชญา เพ่ิมพูน
1210 010101210 นางสาว กัญญารัตน์ กมลฤกษ์
1211 010101211 นาย ณัฐวุฒิ พิทักษ์จินดา
1212 010101212 นางสาว เมราณี ลิปิกร
1213 010101213 นางสาว อาลาวียะห์ ติมอ
1214 010101214 นางสาว กาญจนาพร ชัยนาม
1215 010101215 นางสาว เอลิด้า คูเปอร์
1216 010101216 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ฮานาน่ี ดาแลหมัน
1217 010101217 นางสาว ศิริขวัญ แก้วมณี
1218 010101218 นางสาว ภัทธีญาภรณ์ บุญมี
1219 010101219 นางสาว จุฑาทิพย์ ทองสิงห์
1220 010101220 นางสาว ฐิติกานต์ กล่ันนุรักษ์
1221 010101221 นางสาว พิชชารีย์ นวชินกุล
1222 010101222 นาย ธนวัฒน์ เกษมเนตร
1223 010101223 นางสาว มะลิวรรณ ค าสังข์
1224 010101224 นางสาว จุฑาธินี ค าตา
1225 010101225 นาย พิทักษ์พงศ์ รู้ธรรม
1226 010101226 นางสาว เบญญาภา จิรวรรณเอมอร
1227 010101227 นางสาว ชนาภา หนูเกตุ
1228 010101228 นางสาว วศินี พรหมแก้ว
1229 010101229 นางสาว ชุติกาญจน์ ภูตาโก
1230 010101230 นางสาว พรรณธิดา ศรีช่วย
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1231 010101231 นางสาว ปาลิดา สุรินทร์
1232 010101232 นางสาว ณัฐพร ประทุมสูตร
1233 010101233 นางสาว ภิรมย์ญา ศรีเพ็ชร์
1234 010101234 นางสาว ฟ้าฉัตร สว่างเย็น
1235 010101235 นางสาว เมธาวี ไล้ทอง
1236 010101236 นางสาว อิกนีฟา อะนวล
1237 010101237 นางสาว ตีรณา แซ่ต้ัง
1238 010101238 นางสาว อธิชา พุ่มจันทร์
1239 010101239 นาย ณัฐวุฒิ ถามา
1240 010101240 นางสาว ณฐณริญทร์ วัฒจินดารัตน์
1241 010101241 นางสาว ศุภาพิชญ์ เบ้าพิมพา
1242 010101242 นางสาว ชนฬพรรณ จิตปาโล
1243 010101243 นาย ชาติกูล วัฒนศัพท์
1244 010101244 นางสาว ชลณดา จันทรวิทุร
1245 010101245 นาย ณภัทร นพรัตน์
1246 010101246 นางสาว ธนัชพร พิริยะกูลธร
1247 010101247 นาย คงเดช คงสมาน
1248 010101248 นางสาว คุนันญา เพ็ชร์แสง
1249 010101249 นาย ไกรเวชย์ มงคลสัพกิจ
1250 010101250 นางสาว ชนาภรณ์ แสงวิจิตร
1251 010101251 นางสาว ธิตินันท์ คุณดอย
1252 010101252 นางสาว ชนิกานต์ วิเชียรมณี
1253 010101253 นางสาว ออมขวัญ แพบุตร
1254 010101254 นางสาว สุภาวรรณ สัมนวนชี
1255 010101255 นาย เวทิน นิเท
1256 010101256 นางสาว ลลิตา สหุนาฬุ
1257 010101257 นางสาว พัชนิดา บุญชาญ
1258 010101258 นางสาว กานต์สินี แสงทอง
1259 010101259 นาย ชยพล ไชยชนะ
1260 010101260 นาย เท่ียงธรรม พรประสิทธ์ิ
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1261 010101261 นางสาว กชกร จินากุล
1262 010101262 นางสาว นวรัตน์ ไชยสวัสด์ิ
1263 010101263 นางสาว ศิริยา พีรพัฒนภูมิ
1264 010101264 นางสาว พิชญา โคจนา
1265 010101265 นางสาว อนุธิดา อร่ามวิบูลย์
1266 010101266 นางสาว มัฌชิมา นุ่มสุข
1267 010101267 นางสาว อุมาภรณ์ แก้วมี
1268 010101268 นางสาว รินทราย โต้หนองแปน
1269 010101269 นางสาว ชุติมา มัจฉา
1270 010101270 นางสาว ณัฐพัชร์ แก้วพิทักษ์คุณ
1271 010101271 นางสาว อรวรรณ อุบลศรี
1272 010101272 นางสาว ปริชาติ ปุสวิโร
1273 010101273 นางสาว จุฑารัตน์ อินทพันธ์
1274 010101274 นางสาว นิชานันท์ เอ่ียมศรี
1275 010101275 นางสาว มนสิณีย์ ทองเน้ือแข็ง
1276 010101276 นางสาว ไพลิน เข็มทอง
1277 010101277 นางสาว อัสรีณา เด็งแพร
1278 010101278 นางสาว พิมพ์วลัญช์ ม่ันยืน
1279 010101279 นางสาว พิมลพรรณ บุญจู
1280 010101280 นางสาว หิรัญยา แซ่พัว
1281 010101281 นาย ลัทธพล รักษาพล
1282 010101282 นางสาว จิระภรณ์ ศรีสุวรรณ
1283 010101283 นางสาว ณัฎฐมนต์ ธาระเขต
1284 010101284 นางสาว ณฐินี ศรีมุงคุณ
1285 010101285 นางสาว ศุทรา หอมจันทร์
1286 010101286 นางสาว ยศวดี อินทเจริญ
1287 010101287 นาย ชาตรี เสียงเอก
1288 010101288 นาย ฉัตรชัย พลเดช
1289 010101289 นางสาว มินตรา เจริญสุข
1290 010101290 นางสาว ลลิตตา อินทะสอน
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1291 010101291 นางสาว ณัฎฐา สิงขรอาจ
1292 010101292 นางสาว แพรวพรรณ แสงเดือน
1293 010101293 นางสาว ณัฐชมนต์ สิงห์วาหะนนท์
1294 010101294 นางสาว ณัชชา สุวรรณเสรี
1295 010101295 นางสาว ชลธิชา สุขประเสริฐ
1296 010101296 นางสาว จารุวรินทร์ ค าสัตย์
1297 010101297 นางสาว อัจฉรา รุ่งโรจน์
1298 010101298 นางสาว อนุธิดา ขวัญเพชร
1299 010101299 นางสาว รพีพรรณ สง่าดี
1300 010101300 นางสาว ภัทราวดี ตรีทอง
1301 010101301 นางสาว สลิลลา ศักด์ิสกุลก าพล
1302 010101302 นางสาว โรสิตา จตุรพิธพรพิเศษ
1303 010101303 นาย วสันต์ เย็นทรวง
1304 010101304 นางสาว พรรษา แสงตะกัน
1305 010101305 นางสาว อพฑิตา แย้มน้อย
1306 010101306 นางสาว ชลัฐธร สุทธิชาติ
1307 010101307 นางสาว สุชารีย์ ประเสริฐย่ังยืน
1308 010101308 นางสาว วิภาวี มะเด่ือ
1309 010101309 นางสาว ธัญณิชา สิงฆาฬะ
1310 010101310 นางสาว วรางคณา พยัคฆ์ทอง
1311 010101311 นางสาว ธภัสสรณ์ นันทโชคกิติทัศน์
1312 010101312 นางสาว ธนัญญ์นิตย์ ลือชัย
1313 010101313 นาย วีรภัทร์ เต
1314 010101314 นางสาว ณัฐณิชา ทองค า
1315 010101315 นางสาว อภิญญา อนันทบริพงค์
1316 010101316 นางสาว ณิชกานต์ ลือชัย
1317 010101317 นาย ณัฐพล หิรัญสาย
1318 010101318 นางสาว ธนะดี ยุคุณธร
1319 010101319 นางสาว รัชรินทร์ จันปุ่ม
1320 010101320 นางสาว ณัฐกฤตา พรหมไพร

หน้า 44 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน
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1321 010101321 นางสาว กนกพร ไพรจิตร
1322 010101322 นางสาว ชลิสา จรจัล
1323 010101323 นางสาว ศรอนงค์ วงศ์เหลือง
1324 010101324 นาย ปานเทพ ตุลยนิษก์
1325 010101325 นางสาว เฑียรมณี เธียรสูตร
1326 010101326 นางสาว อัญชลี หลักค า
1327 010101327 นาย พศุตม์ รุ่งเรือง
1328 010101328 นางสาว จิตติมา ถิรศิลาเวทย์
1329 010101329 นาย ธีรภัทรพงศ์ รุจิชญานันท์
1330 010101330 นางสาว ปิยะรัตน์ พฤฒิสาร
1331 010101331 นางสาว พิชญา วินัยพานิช
1332 010101332 นาย ศุภชัย กัลยาณเลิศ
1333 010101333 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ส่งแสง
1334 010101334 นางสาว นัฐริกา สถิตต้ังพานิช
1335 010101335 นางสาว เจติยา มีสิทธ์ิ
1336 010101336 นาย จิรัฏฐ์ ศักด์ิศรีกรม
1337 010101337 นางสาว บุญพิทักษ์ แย้มกล่ิน
1338 010101338 นาย สถาปนา ตาลเงิน
1339 010101339 นาย ธิติวุฒิ ช้างเผือก
1340 010101340 นางสาว อัจฉรา สุวรรณบูรณ์
1341 010101341 นางสาว ณัฎฐณิชา หม่อมพัดเล่ียง
1342 010101342 นางสาว ธัญรัตน์ แสงสว่าง
1343 010101343 นาย ทวีรัชต์ คงรชต
1344 010101344 นาย ตรัยคุณ โชติคุตร์
1345 010101345 นางสาว ณภัทร มานะเวช
1346 010101346 นางสาว วรัญญา โพธ์ิรักษา
1347 010101347 นางสาว อารีย์ น้อยสกล
1348 010101348 นางสาว สุวภัทร แดงบรรจง
1349 010101349 นางสาว ญาณิษา ทองธิราช
1350 010101350 นางสาว ปณยา เส็มสัน
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1351 010101351 นางสาว ภัสธนมนท์ ทัศบุตร
1352 010101352 นางสาว ศิริพร ดวงดี
1353 010101353 นาย กษิดิศ สมทรัพย์
1354 010101354 นางสาว พลอยทับทิม ป๊อกตาล
1355 010101355 นางสาว ธันยมนย์ มหาวงศ์นันท์
1356 010101356 นางสาว พรวลัญช์ ต่อรุ่งเรืองกิจ
1357 010101357 นางสาว ฐิตินันท์ เอ่ียมสอาด
1358 010101358 นาย วัชรพงษ์ เพ็ชรต้ังตระกูล
1359 010101359 นางสาว นภัส วัฒนสงค์
1360 010101360 นางสาว ชนัดดา ศรีพรหมบุตร
1361 010101361 นางสาว สุประวีณ์ กาญจนก าเหนิด
1362 010101362 นางสาว ขนิษฐา หาวัน
1363 010101363 นาย สรายุทธ บ าบัด
1364 010101364 นางสาว ปานภัสส์ ทองจัตุ
1365 010101365 นาย ธนทร เพชรเกล้ียง
1366 010101366 นางสาว กุลภัคค์สรณ์ พะนงรัมย์
1367 010101367 นางสาว กชกร เจริญมาก
1368 010101368 นางสาว รติกานต์ กรอุไร
1369 010101369 นางสาว ปนัดดา เฉิดฉ้ิม
1370 010101370 นางสาว ปุญชญา วงศ์วงสร
1371 010101371 นาย ธนภูมิ พัฒนาอนุสรณ์
1372 010101372 นางสาว บัณฑิตา ขัดทะจันทร์
1373 010101373 นางสาว ณัฐพร สุขสมจิตร
1374 010101374 นาย คทายุทธ สุขใย
1375 010101375 นางสาว วรัญญา สุวรรณเสรี
1376 010101376 นาย เนติภพ สะคราญ
1377 010101377 นางสาว กอบกาญจน์ คูกิติรัตน์
1378 010101378 นางสาว สิรินยา เดชารัตน์
1379 010101379 นางสาว กนกวรรณ อินทวิชญ
1380 010101380 นาย สราวุฒิ จูฑะพันธ์
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1381 010101381 นาย ณฐกร เก้ือวงค์
1382 010101382 นางสาว กรกนก จันทนกาญจน์
1383 010101383 นางสาว ชพิสา พละพงศ์
1384 010101384 นาย ฟัยซอล เหมสลาหมาด
1385 010101385 นางสาว เปมิกา อุตรนคร
1386 010101386 นาย เอกรัตน์ สุวรรณนะ
1387 010101387 นางสาว สุชาดา ภู่ศรี
1388 010101388 นางสาว วนิดา นารีจัน
1389 010101389 นางสาว ณัฐวดี เล็กสุด
1390 010101390 นางสาว วัชราภรณ์ ยารวง
1391 010101391 นางสาว นรมน รัศมีเพ็ญ
1392 010101392 นางสาว กมลทิพย์ จันสมุทร
1393 010101393 นาย ศุภกร ตันติวัฒนะผล
1394 010101394 นางสาว จันทิมา ค าหอม
1395 010101395 นางสาว เกศกนก นางแล
1396 010101396 นาย การันตี อารีพงศ์
1397 010101397 นางสาว วนิดา เลิศธะนะไชย
1398 010101398 นาย ปกาศิต คล้ายวรรณ
1399 010101399 นางสาว สุตาภัทร เสวกวิหารี
1400 010101400 นางสาว วรรณกาล วรางคณางค์ยุบล
1401 010101401 นางสาว ดลฤดี วังสาร
1402 010101402 นางสาว รัตนศิริ นิภาโยธิน
1403 010101403 นางสาว ชุตินันท์ บุญถึง
1404 010101404 นางสาว พิชญ์อร เพ็งสกุล
1405 010101405 นางสาว พิมพกานต์ เคนงาม
1406 010101406 นางสาว อารยา ส าอางค์ศรี
1407 010101407 นาย อดิกันต์ เกตุสมิทธ์ิ
1408 010101408 นางสาว วโรชา มาลี
1409 010101409 นางสาว สุมิตา กาญจนมิตร
1410 010101410 นางสาว สุภานันท์ ภาวะวิภาต
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1411 010101411 นางสาว อุมาภรณ์ เพชรดี
1412 010101412 นางสาว ระชาธร อภิญญานุวัฒน์
1413 010101413 นาย ชยพล สาริบุตร
1414 010101414 นางสาว สุดารัตน์ เอ่งฉ้วน
1415 010101415 นางสาว อุปการะ ถึกสถิตย์
1416 010101416 นาย ณัฐฤทธ์ิ ขาวบริสุทธ์ิ
1417 010101417 นาย ณัฐพงษ์ จิณะกับ
1418 010101418 นางสาว ธัญลักษณ์ เสือแก้ว
1419 010101419 นาย ธนา ปุสยะไพบูลย์
1420 010101420 นางสาว ปวันรดา อรุณเกล้า
1421 010101421 นางสาว ปทิตตา แสงจันทร์
1422 010101422 นางสาว แสงทิพย์ อัครินทร์
1423 010101423 นางสาว ธีนิดา ปกสกุล
1424 010101424 นางสาว พิชญ์สินี เพ็งพุ่ม
1425 010101425 นางสาว หน่ึงหน่ึง ศรีวรชาติ
1426 010101426 นางสาว ลลิตา อริยธรรมกิจ
1427 010101427 นางสาว อารยา ปาจิตร์
1428 010101428 นางสาว ศิริชายา ชูชัยยะ
1429 010101429 นางสาว สิริมา บัวสงค์
1430 010101430 นางสาว ณัฐมล แก้วมณี
1431 010101431 นางสาว สุดารัตน์ กาหยี
1432 010101432 นางสาว ศุภิสรา เอ่ียมเล็ก
1433 010101433 นาย อัศม์เดช เหลืองวารินทรา
1434 010101434 นางสาว พิชาพัทธ์ พันธ์ภูวธนนท์
1435 010101435 นางสาว สมฤทัย นาคมูล
1436 010101436 นางสาว เกศินี เพ็ชรเจริญ
1437 010101437 นางสาว สุวิชาดา มะนาวหวาน
1438 010101438 นาย ณัชพล เทพกุลมานนท์
1439 010101439 นาย อนุชิต กุระจินดา
1440 010101440 นางสาว กมลวรรณ ไชยชาญ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1441 010101441 นางสาว ปติญา สายสอน
1442 010101442 นาย วรเดช พิมพ์คง
1443 010101443 นาย กรกฎ สุนทรารักษ์
1444 010101444 นางสาว วิภัทรา โล่ห์สุริยะ
1445 010101445 นางสาว จุฬาลัมพา หล้าปาวงค์
1446 010101446 นางสาว จารุภัทร ผลทอง
1447 010101447 นางสาว อรชร จารัตน์
1448 010101448 นางสาว ฤาชุตา มุเส็มสะเดา
1449 010101449 นางสาว ภัคมณฑน์ ทองมา
1450 010101450 นางสาว กนกกาญจน์ หนูเขียว
1451 010101451 นางสาว นันทิรา อินทร์ถนอม
1452 010101452 นาย หัสวรรษ บัวเรือง
1453 010101453 นางสาว รัตติกาล แจ่มโลก
1454 010101454 นางสาว สาวิตรี โนรี
1455 010101455 นางสาว ขวัญชนก พฤฒิสาร
1456 010101456 นาย วัชรากร กาญจนเวณุ
1457 010101457 นาย รุสจิพล ม่วงไหมทอง
1458 010101458 นางสาว กฤษติยา ช่ืนจิตร
1459 010101459 นาย อนุชิต รักชาติ
1460 010101460 นางสาว ณัฏฐณิชา ภาคทรัพย์ศรี
1461 010101461 นางสาว สิริพัตรา ไชยมุติ
1462 010101462 นาย พัศพงศ์ รัตนะมงคลกุล
1463 010101463 นาย สุทธิพงษ์ ว่องฟ้ืน
1464 010101464 นาย นาบีล พิทักษ์คุมพล
1465 010101465 นาย ณรงค์พนธ์ ส าแดง
1466 010101466 นางสาว ปภัทชกร สุรินทร์
1467 010101467 นางสาว เจนจิรา ทิมโพธ์ิ
1468 010101468 นางสาว หทัยชนก เวียนมานะพันธ์
1469 010101469 นางสาว วาวรุ้ง บุญทอง
1470 010101470 นางสาว สุวนันท์ ตลึงธรรม
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1471 010101471 นางสาว จิติมา หม่ืนแคล้ว
1472 010101472 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีหร่ิง
1473 010101473 นางสาว บรรณารักษ์ บุษบงก์
1474 010101474 นางสาว ปริมญาภรณ์ โชติพิชชานันท์
1475 010101475 นางสาว ศิริกาญจน์ ศรีบุญนาค
1476 010101476 นางสาว นุสบา กางกรณ์
1477 010101477 นางสาว ฟารียา ดารากัย
1478 010101478 นางสาว ทิพย์วารี สุภัทรพงศ์
1479 010101479 นางสาว อชรายุ ทัศนะภักด์ิ
1480 010101480 นางสาว ทิพย์สุดา บัวแก้ว
1481 010101481 นางสาว แจ่มจันทร์ แก้ววรรณ
1482 010101482 นางสาว พัชรนินท์ ธิติเธียรพงษ์
1483 010101483 นางสาว สุนิตา ศรีเพ็ชร
1484 010101484 นางสาว สุพิชชา ทองอ่วม
1485 010101485 นางสาว ณัฏฐิต์ิฐิญา เร่ิมศรี
1486 010101486 นางสาว พิชชาพร พรหมประเทศ
1487 010101487 นาย กันติทัต เหมาะเจริญ
1488 010101488 นางสาว ธนิษฐา มูลจิตร์
1489 010101489 นาย ณัฐวรรธน์ ภู่งาม
1490 010101490 นางสาว อรวรรยา ชูสาย
1491 010101491 นางสาว กานดา กาญจนดิฐ
1492 010101492 นางสาว ปณิฏฐา แพงไทย
1493 010101493 นางสาว อทิตยา ก้อนทอง
1494 010101494 นางสาว ณัฐกฤตา บัตติยา
1495 010101495 นางสาว สุธิดา ทุ่มแก้ว
1496 010101496 นางสาว กชพรรณ ปวงนิยม
1497 010101497 นาง จิตฤดี สมบูรณ์
1498 010101498 นางสาว อนัญญา วิชัย
1499 010101499 นางสาว ธนาภา จ่างโพธ์ิ
1500 010101500 นางสาว อิสราภรณ์ ลาภพระแก้ว

หน้า 50 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1501 010101501 นางสาว ปวีณา เจาะรอด
1502 010101502 นางสาว เจนเนตร บุญรังษี
1503 010101503 นางสาว ศุภรดา เกษมสถิตย์วงศ์
1504 010101504 นางสาว ญาดาภา ศรีสวัสด์ิ
1505 010101505 นางสาว ชนากานต์ เส็งช่ืน
1506 010101506 นางสาว สุนิสา ก่ิงสกุล
1507 010101507 นาย ศิริภูมิ สุภาพ
1508 010101508 นางสาว จิตรลดา แก้วระย้า
1509 010101509 นาย ธนเดช คูหาทองสัมฤทธ์ิ
1510 010101510 นางสาว ภัชดา สังข์ทอง
1511 010101511 นางสาว สุพิชชา เลิศคอนสาร
1512 010101512 นางสาว อริศรา ปะดุกะ
1513 010101513 นางสาว ภูมิรัตน์ ภิงคารวัฒน์
1514 010101514 นางสาว ณิชากานต์ ลันขุนทด
1515 010101515 นางสาว กรองทิพย์ มณี
1516 010101516 นางสาว ปฏิญญา บ่มไล่
1517 010101517 นาย วงศธร รุ่งสวัสด์ิ
1518 010101518 นาย ปณชัย เมืองสถิตกุล
1519 010101519 นางสาว ชนัญชิดา ปีมณี
1520 010101520 นางสาว สุชาดา ศรีทรงฮาต
1521 010101521 นางสาว ณัฐสุดา สีลา
1522 010101522 นางสาว ปางชนก พ่ึงค า
1523 010101523 นางสาว อัจฉริยา แดงแสงทอง
1524 010101524 นางสาว พรปวีณ์ เพียรใจ
1525 010101525 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีสุข
1526 010101526 นางสาว ธาราทิพย์ กาฬภักดี
1527 010101527 นางสาว ชวิศา นิตตะโย
1528 010101528 นางสาว พรรษา เพชรล้วน
1529 010101529 นางสาว วรรณนิสา เรือนแก้ว
1530 010101530 นางสาว ธวัลรัตน์ ใจเพียร
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1531 010101531 นางสาว เกตสุดา จิวสืบพงษ์
1532 010101532 นางสาว ธิดารัตน์ ภูมิชัยสิทธ์ิ
1533 010101533 นางสาว อภิสรา สารภาพ
1534 010101534 นางสาว ปวีย์ธิดา ปัญญาเศรษฐธิชัย
1535 010101535 นางสาว ชนัญชิดา อ่ าข า
1536 010101536 นาย สหวัฏ พิบูลย์ธนานนท์
1537 010101537 นาย ธนัย แสนแก้วกาศ
1538 010101538 นางสาว จิราพร สรีระศาสตร์
1539 010101539 นางสาว กนกวรรณ เกียรติอมรเวช
1540 010101540 นางสาว ชัญญา เมืองไทย
1541 010101541 นางสาว พิสชา แก่นแก้ว
1542 010101542 นางสาว อภิญญา สหุนาฬุ
1543 010101543 นางสาว ศิรดา มูลศรี
1544 010101544 นางสาว น้ าเพชร เรืองเผือก
1545 010101545 นางสาว วันวิสาข์ อโนทัยสินทวี
1546 010101546 นางสาว เกศเกศร ศุภนาม
1547 010101547 นาย วีรบูรณ์ ม่วงคง
1548 010101548 นางสาว สกุลนิช วัชรพุทธ
1549 010101549 นางสาว พลอยมณี กัว
1550 010101550 นาย ธนพล ชาวสวน
1551 010101551 นาย พงศ์พัทธ์ รองสวัสด์ิ
1552 010101552 นาย วาริน หม่ืนแคล้ว
1553 010101553 นางสาว ณัฐวรรณ ศรีคัญทะมา
1554 010101554 นางสาว พัชรพร พรหมรัตน์
1555 010101555 นางสาว สุภชา กมลรัตนวรรณ
1556 010101556 นางสาว อรอนงค์ ข าเพ็ง
1557 010101557 นางสาว มะลิวัลย์ อินทรประสิทธ์ิ
1558 010101558 นางสาว พนิดา ปังหลีเส็น
1559 010101559 นางสาว ธิดารัตน์ ทองขาว
1560 010101560 นางสาว ณัฐชยา สงวนปานนท์
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1561 010101561 นางสาว อัญมณี ดุมลักษณ์
1562 010101562 นาย ชัชพงค์ น าปูนสัก
1563 010101563 นางสาว กันตา ศรีสุภรณ์รจนา
1564 010101564 นางสาว มฆวัน แสงวิเศษ
1565 010101565 นาย สุทธิธรรม ล าสกุล
1566 010101566 นางสาว ปีติภรณ์ จินตนะ
1567 010101567 นาย ณัฐวุฒิ ไชยสังข์
1568 010101568 นางสาว สุกานดา เพ็ชรสว่าง
1569 010101569 นางสาว วิรัญพัช เกียรต์ิสุพิมล
1570 010101570 นาย พัสวีร์ ธีระศิลป์
1571 010101571 นาย ณัฐวุฒิ เขียวคีรี
1572 010101572 นาย วีระวุฒิ ไพบูลย์
1573 010101573 นางสาว กล่ินร่ า สมปัญญา
1574 010101574 นางสาว ลักษณพร วรวิทยธาดา
1575 010101575 นางสาว ฐิติวรรณ รัตนทรายทอง
1576 010101576 นางสาว เสาวภา ห่อกุล
1577 010101577 นางสาว วดีพงษ์ คงเจริญ
1578 010101578 นาย อานนท์ ศรีสงคราม
1579 010101579 นางสาว ธัญชนก โรจนวิจิตรสกุล
1580 010101580 นางสาว อนัญญา ปาอนันต์
1581 010101581 นางสาว ณัฏฐ์วรัตถ์ อินหลงเหลา
1582 010101582 นางสาว วรรณวิศา วงศเภา
1583 010101583 นางสาว มศัลธยา สายศรีโกศล
1584 010101584 นาย พิมุข แดงวิไล
1585 010101585 นางสาว มณฑิรา บ่มกลาง
1586 010101586 นาย สมานพันธ์ุ ดีมงคล
1587 010101587 นางสาว กนกกาญจน์ พรหมรส
1588 010101588 นาย ณัฎฐ์นันธ์ บริพันธ์ุ
1589 010101589 นางสาว มัทนา เอ้ือจิตร์
1590 010101590 นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีไชย
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หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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1591 010101591 นางสาว กฤษณา จันทร์แก้ว
1592 010101592 นางสาว จิรัชฌา เขียนทอง
1593 010101593 นางสาว อารยา เกตุแก้ว
1594 010101594 นางสาว จิราภรณ์ พรมใจ
1595 010101595 นางสาว สุทธาทิพย์ ศรีโยธา
1596 010101596 นางสาว ปัดรียา สะแลมัน
1597 010101597 นาย กฤษฎา แก้วลา
1598 010101598 นางสาว อารีรัตน์ มีข้าว
1599 010101599 นางสาว ศรัณญา เช่ียนม่ัน
1600 010101600 นางสาว วราภรณ์ วิเชียรชม
1601 010101601 นางสาว สุภัตรา เถ่ือนทนนท์
1602 010101602 นางสาว สิริรัตน์ อังกาบ
1603 010101603 นางสาว วรกมล เฟ่ืองฟุ้ง
1604 010101604 นางสาว วรวรรณ วัฒนสุวรรณ
1605 010101605 นางสาว พรวัฒนา โชคชัยตระกูล
1606 010101606 นางสาว ชวัลนุช นพรัตน์
1607 010101607 นาย วรภัฏ พรานดี
1608 010101608 นางสาว นาเดีย อีซอ
1609 010101609 นางสาว พวงผกา ดวงราษี
1610 010101610 นางสาว อัญธิตา คงแก้ว
1611 010101611 นางสาว ณัฐญานัญ ปานนิล
1612 010101612 นางสาว ธมณณัฏฐ์ หลวงพันเทา
1613 010101613 นางสาว จิดาภา สิทธ์ิสุวรรณกร
1614 010101614 นางสาว ณัฎฐนิษฐ์ ศิริวรรณ
1615 010101615 นางสาว พรพิมล พิสูตร
1616 010101616 นางสาว ดาราวรรณ ชูกล่ิน
1617 010101617 นางสาว ปรีชญา วัชรเสถียร
1618 010101618 นางสาว วิมลรัตน์ ปัญญานาค
1619 010101619 นาย กิตติธัช สุวัณณะวยัคฆ์
1620 010101620 นาย ธนิน วัฒนมงคลศิลป์
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1621 010101621 นางสาว ปรุงใจ ทินกร
1622 010101622 นางสาว รุ่งทิวา กาบกระโทก
1623 010101623 นางสาว สิรภัทร คงนุ่ม
1624 010101624 นาย วัชรากร สะโรจน์
1625 010101625 นางสาว พนอมพรรณ ทัดทอง
1626 010101626 นาย พงศ์วิรุฬห์ ค าเงิน
1627 010101627 นางสาว วิศนีย์ ขวัญตา
1628 010101628 นางสาว สิรภัทร สารอินจักร์
1629 010101629 นาย ภาณุพงศ์ กาใจ
1630 010101630 นางสาว รุจรดา เบอร์เดน
1631 010101631 นางสาว เพ็ญนภา ใสยะภาค
1632 010101632 นางสาว สุมนมาสย์ เกษตรสมบูรณ์
1633 010101633 นางสาว ปิยณัฏฐ์ หนูในนา
1634 010101634 นาย วรรณพงศ์ เกษสัญชัย
1635 010101635 นางสาว สรัญญา จรัสพินิจ
1636 010101636 นางสาว ดารารัตน์ พันคลอง
1637 010101637 นางสาว ธนพร แซ่ต้ัง
1638 010101638 นางสาว ณภัสสร รุจางกูร
1639 010101639 นางสาว ม่ิงขวัญ ทุมทอง
1640 010101640 นางสาว อรนาถ เสนวงษ์
1641 010101641 นางสาว พีระญาณ์ ไชยสวัสด์ิ
1642 010101642 นางสาว จันทนา กลับคง
1643 010101643 นางสาว อัณศยา พันธ์ุพรหม
1644 010101644 นางสาว อัจจิมา เก๋ียงแก้ว
1645 010101645 นางสาว วิมพ์วิภา จุฑากร
1646 010101646 นางสาว ชุลิตา คงท่าฉาง
1647 010101647 นางสาว สุภาวดี ยอดราช
1648 010101648 นาย วุฒิพงศ์ ล้ิมวราภัส
1649 010101649 นางสาว ปุณฑริกา ชูทอง
1650 010101650 นางสาว ชนวิภา เกิดแดน
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1651 010101651 นาย กันทรากร ค าหอมกุล
1652 010101652 นางสาว ศิรินภา อรรควงษา
1653 010101653 นาย เกียรติศักด์ิ เพียซ้าย
1654 010101654 นางสาว นฤมล จันทะพรม
1655 010101655 นางสาว ชนัญชิดา สุวรรณนพ
1656 010101656 นางสาว จักรมณี สมบุญบัติ
1657 010101657 นางสาว สุนิตา เผือกผ่อง
1658 010101658 นางสาว ปัญจรัตน์ หาดไทย
1659 010101659 นางสาว สิรินาถ ภูหัดสวน
1660 010101660 นาย ชนะชล กริชไพฑูรย์
1661 010101661 นางสาว ณชลนิภา อุทาเบ้า
1662 010101662 นางสาว ภีมวรา ปัญสมคิด
1663 010101663 นางสาว ป่ินทิพย์ ต้ันชีวะวงศ์
1664 010101664 นาย อลงกรณ์ บินล่าเต๊ะ
1665 010101665 นางสาว จิรัชยา ดับประดิษฐ์
1666 010101666 นางสาว ปิยะดา พูลทอง
1667 010101667 นางสาว ณัฐกฤตา นันตา
1668 010101668 นางสาว ณัฐชนัญ ผลพันธ์
1669 010101669 นางสาว จิรัชญา ทองแดง
1670 010101670 นาย อภิวัฒน์ จูมสุพรรณ
1671 010101671 นางสาว ชุตินันท์ โพรงขุนทด
1672 010101672 นางสาว ชิตปภา คงด า
1673 010101673 นางสาว ภิญญาพัชญ์ บ ารุงผล
1674 010101674 นาย ฝารุต ลัสมาน
1675 010101675 นาย ฮารูน ขวัญคาวิน
1676 010101676 นางสาว ปารตี ภูทาวัน
1677 010101677 นาย ปุญญพัฒน์ คณะภิกขุ
1678 010101678 นางสาว อัสมา ฉิมวิเศษ
1679 010101679 นาย ธนันชัย ค าด้วง
1680 010101680 นางสาว ผกามาศ บุญสุข
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1681 010101681 นางสาว ณิชาภา โง้วตระกูล
1682 010101682 นางสาว สุธีรา ดีช่ืน
1683 010101683 นางสาว อัญชัญ ไชยพงษ์
1684 010101684 นาย นนทัช ปัญญาธนาธร
1685 010101685 นางสาว ภัทรวรินทร์ ขาวเอ่ียม
1686 010101686 นาย กัณฑ์เอนก เอกสุข
1687 010101687 นาย ณัฐนันท์ กล่ันมาลี
1688 010101688 นาย ณัฐกฤตย์ ใหญ่โต
1689 010101689 นางสาว กาญจนา นิลโกสีย์
1690 010101690 นางสาว ปาลิตา ศึกหาญ
1691 010101691 นางสาว ฐิติมา รัตนโชเต
1692 010101692 นางสาว ณัฐกาญจน์ ลุยจันทร์
1693 010101693 นางสาว ปวีณา จันทร์แก้ว
1694 010101694 นางสาว ฐาจิดา หรนจันทร์
1695 010101695 นางสาว สุวิมล ชุ่มชูจันทร์
1696 010101696 นางสาว พิชชาพร วงศ์สง่า
1697 010101697 นางสาว พิชญ์นรี บริบูรณ์
1698 010101698 นางสาว กมลวรรณ ดวงมณี
1699 010101699 นาย ปภาวิชญ์ ราศรี
1700 010101700 นางสาว ชาลิณี ค าม่วง
1701 010101701 นางสาว บุษรา ค าสุข
1702 010101702 นาย ชาญณรงค์ ทองศรี
1703 010101703 นางสาว สโรชา ปัทมพงศา
1704 010101704 นาย บุณยวัตร องอาจ
1705 010101705 นาย ภาณุพัฒน์ เก้ือสกุล
1706 010101706 นางสาว อธิฐาน ศรีสวัสด์ิ
1707 010101707 นางสาว วรประติลักษณ์ ตรงศูนย์
1708 010101708 นางสาว ชนกพร ค าลือ
1709 010101709 นางสาว สุนีย์รัตน์ พัฒรักษ์
1710 010101710 นางสาว กชนันท์ ณรงค์กูล
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1711 010101711 นางสาว ณัฐพร ดิษฐ์สูงเนิน
1712 010101712 นางสาว พีรรัตน์ บุญส่ง
1713 010101713 นางสาว ธมณพัณณ์ ยุทธวรวิทย์
1714 010101714 นาย วณัฐกร วันดี
1715 010101715 นางสาว สุนทรี บัวอาจ
1716 010101716 นาง อพรรตรี อ่อนละเอียด
1717 010101717 นางสาว สุรีย์พร ค าซอน
1718 010101718 นาย ชาคริต มะหา
1719 010101719 นางสาว ชญากาณฑ์ เดชสูงเนิน
1720 010101720 นางสาว สุธิมา คล้ายคง
1721 010101721 นางสาว สรวีย์ ทองรัตน์
1722 010101722 นางสาว กนกวรรณ ช่วยชาตรี
1723 010101723 นางสาว สุภารดา เอ่งฉ้วน
1724 010101724 นางสาว กฤตยา พงษ์สุวรรณ
1725 010101725 นางสาว ณัฐนิชา เกิดอินทร์
1726 010101726 นาย ประเดิมชัย กิจเพ่ิมพูล
1727 010101727 นางสาว ชนิกานต์ สิงขรณ์
1728 010101728 นางสาว สุพัชณี ยางทอง
1729 010101729 นางสาว ธัชพร ฤกษ์ฉาย
1730 010101730 นาย ชุติพงศ์ บุษบาภรณ์
1731 010101731 นาย จักรพันธ์ อินทไทร
1732 010101732 นางสาว ณัชชา อ่อนสัมพันธ์ุ
1733 010101733 นางสาว ซุลฟา สุหลง
1734 010101734 นาย รัฐกานต์ รุ่งศรี
1735 010101735 นางสาว นิดา ม่ิงมูล
1736 010101736 นาย ธนวัฒน์ ดีโหมด
1737 010101737 นางสาว ณัฐริกา ทาสุวรรณ์
1738 010101738 นางสาว จารุวรรณ ทองเมือง
1739 010101739 นางสาว สุภาพร แสนวัง
1740 010101740 นางสาว ญาณิศา เทียมสุวรรณ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1741 010101741 นางสาว พลับพลึง สีชมภู
1742 010101742 นางสาว ศิริภรณ์ สาระทิศ
1743 010101743 นางสาว ชญานิน มาปินตา
1744 010101744 นางสาว ธรณ์ธันย์ อุตราภาส
1745 010101745 นางสาว เนตรราตรี กาลวรรณ์
1746 010101746 นางสาว ชัญญานุช ตระกูลก าจาย
1747 010101747 นางสาว สายน้ าผ้ึง ชินนาพันธ์
1748 010101748 นาย สุทธิภัทร สุขแสงนภา
1749 010101749 นาย เมธากร เผือกโสภา
1750 010101750 นางสาว รมัณยา เพชรประสมกูล
1751 010101751 นางสาว ณัฐวรา มุ่งพันธ์กลาง
1752 010101752 นางสาว จีระนันท์ ยุพิน
1753 010101753 นาย ชัยณัฏฐ์ เล็กวิชัย
1754 010101754 นางสาว กาญจนา พลเดช
1755 010101755 นางสาว โซไรดา โต๊ะยิ
1756 010101756 นางสาว ธมลวรรณ พรเรืองมณีกิจ
1757 010101757 นาย พีรพัทธ์ ชัยฤกษ์
1758 010101758 นางสาว ฑิตฐิตา แสงมณี
1759 010101759 นางสาว จิราพรรณ เจริญพล
1760 010101760 นางสาว วรัญธร ธิน้อมธรรม
1761 010101761 นาย ภัคเดช ทิพย์รอด
1762 010101762 นางสาว ปล้ืม รัชตพุฒิพร
1763 010101763 นางสาว รุจิรดา รูขะจี
1764 010101764 นางสาว ณมน มหากุศล
1765 010101765 นางสาว ชุติมนฑน์ บุญปันเช้ือ
1766 010101766 นางสาว ชลลดาภรณ์ น้อยทอง
1767 010101767 นาย ปิยวัฒน์ เกษกรุ
1768 010101768 นางสาว พรสวรรค์ เมืองวงษ์
1769 010101769 นาย ปุณพจน์ บุญประคอง
1770 010101770 นางสาว ลดามณี โศภัตวรพงศ์
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1771 010101771 นางสาว ชนาภัทร บุญญะสุวรรณ
1772 010101772 นางสาว ฟาลิดา อาจหาญ
1773 010101773 นาย สมโชค มุขดี
1774 010101774 นาง นลิน ใจกว้าง
1775 010101775 นางสาว สิรินทร์วรรณ์ เพชรรัก
1776 010101776 นาย กิตติศักด์ิ บุญกระพือ
1777 010101777 นางสาว อินทิรา ภูบุญลาภ
1778 010101778 นางสาว ทิฐินันท์ พานิชกิจโกศลกุล
1779 010101779 นางสาว นภัสวรรณ แสงทอง
1780 010101780 นางสาว อลิษา นาผลดี
1781 010101781 นาย กิตติชัย อุยมา
1782 010101782 นางสาว ธิดารัตน์ มากผล
1783 010101783 นาย รัชสรณ์ วงษ์จันทร์
1784 010101784 นาง ณัฐกฤตา เอ่ียมประภัสสร
1785 010101785 นางสาว อริยะพร ค าหล่อ
1786 010101786 นางสาว ดลฤทัย ไชยทองรักษ์
1787 010101787 นางสาว กานติมาภรณ์ มหาโกษี
1788 010101788 นางสาว ธนัญญา สุริยา
1789 010101789 นางสาว ธนภรณ์ สัตย์จีน
1790 010101790 นาย สิทธิศักด์ิ ใจซ่ือดี
1791 010101791 นาย ปพน พรประดิษฐ์
1792 010101792 นางสาว ศิริรัตน์ คงสิริพิพัฒน์
1793 010101793 นางสาว กมลวรรณ ป้ันหยา
1794 010101794 นางสาว ปรีดาภรณ์ มงคลประดิษฐ์
1795 010101795 นางสาว วันวิษา ตันเฉลิม
1796 010101796 นางสาว สมสตรี พลโคกก่อง
1797 010101797 นางสาว รลิตา บรรเทาพิษ
1798 010101798 นางสาว ศุภิสรา วัชรมาศหาญ
1799 010101799 นาย อรรถกร แก้วคงบุญ
1800 010101800 นางสาว ลัดดาวรรณ ถ่ินกาญจน์
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รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1801 010101801 นางสาว กมลพรรณ ไทยสม
1802 010101802 นางสาว นิสาชล จ าปาดง
1803 010101803 นางสาว อัคษรา พงษ์กฐิน
1804 010101804 นางสาว วิจิตรา ริดพร้ิง
1805 010101805 นางสาว สุปวีณ์ ป่ินแก้ว
1806 010101806 นางสาว สุภาวดี พรหมณะ
1807 010101807 นางสาว จิตรลดา ต้ังภากรณ์
1808 010101808 นางสาว กนกวรรณ อู่ตุ้ม
1809 010101809 นางสาว สุภาวดี แซ่ซ่ือ
1810 010101810 นางสาว วัลภา ปะจันทะศรี
1811 010101811 นาย ศุภนิจ จีนสอน
1812 010101812 นาย ธนรัตน์ ธีระวันทนีย์
1813 010101813 นาย ณัฐภัทร แสงจันทร์
1814 010101814 นาย กิตติโชค กันสุขเจริญ
1815 010101815 นางสาว ปรางค์ทิพย์ สนิท
1816 010101816 นางสาว อติกานต์ ข าเจริญ
1817 010101817 นางสาว ชนากานต์ ศรีตะลา
1818 010101818 นางสาว ศศิปพร ศรีวิไชย
1819 010101819 นางสาว ภัทราพร สุยะ
1820 010101820 นางสาว สุคนธา บุญนาค
1821 010101821 นางสาว นารีรัตน์ เสมาฉิม
1822 010101822 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รักษ์ธสุดา นุชนารถ
1823 010101823 นางสาว ญาณัฏฉราภรณ์ ธงภักด์ิ
1824 010101824 นางสาว ประกายดาว มากาศ
1825 010101825 นาย ฮาซีซี เบ็ญนาวี
1826 010101826 นาย พีระพล ทิพย์มงคล
1827 010101827 สิบตรี วิศัลยพงศ ช่วยข า
1828 010101828 นางสาว พนิตตา หวานส่ง
1829 010101829 นางสาว เหมือนฝัน รัตนสุวรรณสิริ
1830 010101830 นางสาว ศรินธร ถนัดกิจ
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1831 010101831 นางสาว ณภัทรา ยุวโสภีร์
1832 010101832 นางสาว จิรนันท์ พาที
1833 010101833 นางสาว ศิริวรรณ ศิริสมบูรณ์
1834 010101834 นางสาว ปานเดือน สุวรรณรัตน์
1835 010101835 นางสาว เบญญา เกิดสมนึก
1836 010101836 นางสาว ชลิดา หมันใจดี
1837 010101837 นางสาว เกวลิน กิติยะ
1838 010101838 นางสาว ธนวรกานต์ มาตราช
1839 010101839 นาย ภัทรพล อัตตะสาระ
1840 010101840 นาย ธนกร เสรีรัฐ
1841 010101841 นางสาว อภิษฎา นันทมิตร
1842 010101842 นางสาว กนกภรณ์ ชะนะโชค
1843 010101843 นาย ศิรชัช แก้วเฮียง
1844 010101844 นาย ชาติชาย ยตะโคตร
1845 010101845 นางสาว นันทักษร ร่ืนเกษร
1846 010101846 นางสาว ณัฐกานต์ ตรีรัตน์
1847 010101847 นางสาว ชญมณฑ์ รอดเมือง
1848 010101848 นางสาว สิราภา มาดาสิทธ์ิ
1849 010101849 นาย พีรพล ตาดี
1850 010101850 นาย ไกรวิชญ์ จิตเจริญ
1851 010101851 นาย เจตนิพัทธ์ ตันจะโร
1852 010101852 นางสาว อัสมา หมันเบ็นหมัด
1853 010101853 นางสาว วีรดา ทองค า
1854 010101854 นางสาว อัจฉราภรณ์ วิริยกิจวิบูลย์
1855 010101855 นางสาว ธาราภรณ์ ศรีทองกุล
1856 010101856 นางสาว สิริวัลยา ดารากัย
1857 010101857 นางสาว ป่ินปัก พิชัยรัตน์
1858 010101858 นางสาว ณัฐรัตน์ บุญเนตร
1859 010101859 นางสาว ปภัสสร อินทร์ศรวล
1860 010101860 นางสาว ชุติมา ไก่ขัน
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1861 010101861 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ตะวันโตฉาย
1862 010101862 นางสาว ปทุมา เลิศกุลประหยัด
1863 010101863 นางสาว มณีกานต์ นาคกระสันต์
1864 010101864 นางสาว ฮานะ เฮงยามา
1865 010101865 นางสาว ณัฐริกา วงษ์ชะอุ่ม
1866 010101866 นางสาว ณัฐินี ทองด้วง
1867 010101867 นางสาว กัณฑิมา พรมแก้ว
1868 010101868 นางสาว ฐาปนิตตา หาญณรงค์
1869 010101869 นางสาว จิรันดา โคตรศรีวงษ์
1870 010101870 นางสาว ซิมญ่า ไพรพฤกษ์
1871 010101871 นางสาว ศิรินภา เฉลยจิตร
1872 010101872 นางสาว จันทิมา พงษ์ลิมานนท์
1873 010101873 นางสาว กุลธิดา นิมานบูรณวิจิตร
1874 010101874 นางสาว แพรพิไล เมฆะกูล
1875 010101875 นางสาว ปาริชาต ดวงภักดี
1876 010101876 นางสาว หทัยทิพย์ มณีนิล
1877 010101877 นางสาว ธิดารัตน์ วงศ์ค า
1878 010101878 นางสาว วนิดา เงาะเศษ
1879 010101879 นางสาว พรสิรีรัตน์ สายสุวรรณนที
1880 010101880 นางสาว ณิกษา กฤษฎาอัญชลี
1881 010101881 นางสาว สุชาดา โคตรสุวรรณ
1882 010101882 นางสาว กานต์สิริกมล หยูทองค า
1883 010101883 นางสาว ประภัสสร อนันต์หลาย
1884 010101884 นางสาว ธัญชนก ประจงค้า
1885 010101885 นาย พัชรพล ณ พัทลุง
1886 010101886 นางสาว ณัฐชา เทพหนู
1887 010101887 นางสาว ทัศนีย์ ชมภูพงษ์
1888 010101888 นางสาว หทัยภัทร พิมพ์หนู
1889 010101889 นางสาว ชาลินี อานนท์
1890 010101890 นางสาว บงกชทิพ เทียนเอก

หน้า 63 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1891 010101891 นางสาว อภิฌานี ฤกษ์ฉาย
1892 010101892 นางสาว จินดาภา สาหร่าย
1893 010101893 นางสาว ศิริพร พราหมณ์ช่ืน
1894 010101894 นาย ทศพร วาดรับ
1895 010101895 นางสาว ฐิติมา เฟ่ืองฟู
1896 010101896 นางสาว สกุลทิพย์ พุ่มพวง
1897 010101897 นางสาว หทัยกานต์ ดวงตา
1898 010101898 นางสาว ทานตะวัน สุขาบูรณ์
1899 010101899 นางสาว ศุลีพร ค าบัวตอง
1900 010101900 นางสาว ชญานภัส เจริญฤทธ์ิ
1901 010101901 นาย ปณภัช หนุนภักดี
1902 010101902 นางสาว แก้วนภา เทพชุมพล
1903 010101903 นางสาว จรินธร วังวรรธนะ
1904 010101904 นางสาว กชกร สุวรรณภูมิ
1905 010101905 นางสาว ไอลดา โตไคริน
1906 010101906 นาย นรินทร์ กล่ินบัวทอง
1907 010101907 นางสาว ณัฐวรินทร์ ไชยภักดี
1908 010101908 นาย เตชปรัชญ์ วัฒนประพันธ์
1909 010101909 นางสาว มณีรัตน์ เกษตรสุนทร
1910 010101910 นาย นิติศาสตร์ ค ามะนาด
1911 010101911 นาย ชาคริต พิมพ์กลัด
1912 010101912 นางสาว พัตรพิมล สวัสดี
1913 010101913 นาย ปนพสุข ค าสุริย์
1914 010101914 นางสาว ชนิภา ช่ืนชม
1915 010101915 นางสาว พรรณผกา กระวิก
1916 010101916 นางสาว พิมนภา รุโจปการ
1917 010101917 นางสาว โรสนานี หลังเกตุ
1918 010101918 นางสาว ปัทมา หนูอ่อน
1919 010101919 นาย อรุณพร พันธ์ุมณี
1920 010101920 นางสาว อาทิตยา ธรรมดี
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1921 010101921 นางสาว ญาณิศา แก้ววันดี
1922 010101922 นาย รัฐกฤต จิตรสกุล
1923 010101923 นางสาว ปภาดา ชัยวงค์
1924 010101924 นาย มุนินทร์ พันธ์ุสืบ
1925 010101925 นางสาว พิมพการัง ศิริแสงเลิศ
1926 010101926 นางสาว พลอยไพลิน แหลมหลัก
1927 010101927 นางสาว ศิริพร ใจยา
1928 010101928 นางสาว พิมพ์ชนก สุรวัฒน์มนตรี
1929 010101929 นางสาว พัชรภรณ์ สุพรม
1930 010101930 นางสาว ดนิตา พลตรี
1931 010101931 นางสาว วุฒิพร เนตรสุรา
1932 010101932 นาย ชนาธิป จิตตกุลเสนา
1933 010101933 นางสาว ฮานันท์ สะมะแอ
1934 010101934 นางสาว ปานไพลิน บูชาร์ลี
1935 010101935 นางสาว ภัทรนิศวร์ เรืองกิตต์ิกุลภัท
1936 010101936 นางสาว มัณฑนา จงไพบูลย์
1937 010101937 นางสาว ศศิวิมล กูลจีรัง
1938 010101938 นาย ศุภกร สนธิเจริญ
1939 010101939 นาย ธนพล วัฒนากูล
1940 010101940 นางสาว วริศรา โพธิวัฒน์
1941 010101941 นางสาว สุภัชญา พิกุลเทศ
1942 010101942 นางสาว ชลธิชา อักษรครบุรี
1943 010101943 นาย ภัทรกร พูลสุข
1944 010101944 นางสาว ณัฐภัสสร ภัคพลชัยพงศ์
1945 010101945 นางสาว นันท์สินี คัมภีรกิจ
1946 010101946 นาย รัตน์ชัย ว่องไว
1947 010101947 นาย กิตติพันธ์ วรฤทัยวงศ์
1948 010101948 นางสาว สุชานันท์ ค าทิพย์
1949 010101949 นางสาว บวรรัตน์ พุ่มจันทร์
1950 010101950 นางสาว กาญจนวรรณ กล่ินอวล
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1951 010101951 นางสาว กนกพร หนูสุข
1952 010101952 นางสาว วรฎางค์ ชุนหโสภณ
1953 010101953 นางสาว พรธนัฐ ปุณบุญเรือง
1954 010101954 นางสาว พิชญ์คิณี ร่ืนสายชล
1955 010101955 นาย อลัน หะไร
1956 010101956 นาย ผดุงพงศ์ พันธุโคตร
1957 010101957 นางสาว ธัญญลักษณ์ รัตนพันธ์
1958 010101958 นางสาว กมลชนก คชสาร
1959 010101959 นางสาว สิริกาญจนา ไชยวาส
1960 010101960 นาย พัชรพล ป้ันสังข์
1961 010101961 นางสาว ณัฐธิดา สกุนตนิยม
1962 010101962 นางสาว นิภาภัทร ชัยบูรณ์
1963 010101963 นางสาว กานต์ธิดา อนันธขาล
1964 010101964 นางสาว เบญจวรรณ กิจพันธ์
1965 010101965 นางสาว วรพรรณ เอียดแก้ว
1966 010101966 นางสาว นนิศา อุ่นสอน
1967 010101967 นางสาว พิมพ์ชนา นันตาลิตร
1968 010101968 นาย นันท์พิพัฒน์ ช ามะลี
1969 010101969 นางสาว อุรัสยา ค ามะวัน
1970 010101970 นางสาว พรปิยะ นุ่มเมือง
1971 010101971 นาย เมธิชัย ซ้วนสุวรรณ
1972 010101972 นางสาว ณัฐณิชา จันดี
1973 010101973 นางสาว เพ็ญนภา ชอบแต่ง
1974 010101974 นาย การันต์ โหรชัยยะ
1975 010101975 นางสาว สานฝัน ศิลา
1976 010101976 นางสาว พรรณ์ทิภา คนมี
1977 010101977 นางสาว กฤติกา รัตนทัศนีย
1978 010101978 นาย เทอดพงศ์ ศรีประภาพงศ์
1979 010101979 นางสาว กัญญาณัฐ ภูวัช
1980 010101980 นางสาว พัชราภา ยาประเสริฐ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

1981 010101981 นางสาว เบญจวรรณ ตุลารักษ์
1982 010101982 นาย ธีรภัทร ทองสินธ์ุ
1983 010101983 นางสาว เมธินี รอดอ่วม
1984 010101984 นาย ไกรภัสสร์ ชาลีไชย
1985 010101985 นางสาว ภัทรานิษฐ์ แฝงพงศ์
1986 010101986 นางสาว นราทิพย์ ทิศโหล
1987 010101987 นางสาว ปัณฑิตา รุจิไชยวัฒน์
1988 010101988 นางสาว นุชาดา สุวรรณชาตรี
1989 010101989 นางสาว พิชญ์วดี แก้ววารี
1990 010101990 นางสาว อุษณีย์ วัชรจิรโสภณ
1991 010101991 นางสาว อริสรา ไชยมา
1992 010101992 นางสาว ภัทรวรินทร์ ปาลวัฒน์
1993 010101993 นางสาว ณัฐริกา ภักตรบ ารุง
1994 010101994 นาย ไปศินท์ กานิล
1995 010101995 นาย สุเมธ จันทะมาลา
1996 010101996 นาย นครินทร์ วรศรี
1997 010101997 นางสาว ชนัญญา ไวยเนตตา
1998 010101998 นาย ฟาฎิล สาดีน
1999 010101999 นางสาว พลอยชนก มังคละเศรณี
2000 010102000 นางสาว บุศรินทร์ ชูวงศ์วิทยา
2001 010102001 นางสาว กานต์สินี ซุ้นห้ัว
2002 010102002 นาย พินิต อัมพรประภา
2003 010102003 นางสาว กัญญาพัชร เช้ือเมืองพาน
2004 010102004 นางสาว ฉัตราภรณ์ มะโน
2005 010102005 นางสาว จารีรัตน์ ฉิมรักษ์
2006 010102006 นางสาว กมลทิพย์ พรชัยธเนศกุล
2007 010102007 นาย ธีรภัทร คชารักษ์
2008 010102008 นางสาว กุสุมา มาวิเลิศ
2009 010102009 นาย จงฤทธ์ิ ผาเจริญ
2010 010102010 นาย อมรภูมิ จตุรภัทรพร
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2011 010102011 นางสาว สิรภัทร อาจแสวง
2012 010102012 นางสาว อรัชพร หมวดสง
2013 010102013 นางสาว ปิยวรรณ แซ่ว่อง
2014 010102014 นางสาว ณฤตกมล เพชรสุวรรณ
2015 010102015 นางสาว โชติกา ณ สงขลา
2016 010102016 นางสาว พรรษมณฑ์ รักขพันธ์
2017 010102017 นาย ไชยพร ป่ินเมือง
2018 010102018 นางสาว ซารีน่า โสะหาบ
2019 010102019 นางสาว ทิติยา วรรณขาม
2020 010102020 นางสาว บุษรัตน์ เชยอักษร
2021 010102021 นางสาว อริยวดี วงษ์สงวนศรี
2022 010102022 นางสาว เกษวรางค์ พิกุลเทศ
2023 010102023 นางสาว นิปัทม์ สุจินดา
2024 010102024 นางสาว อนันตญา กล่ินสังข์
2025 010102025 นางสาว สุรางค์รัตน์ ยอดสุรางค์
2026 010102026 นาย ศรันยู ภูโสภา
2027 010102027 นางสาว เพ็ญรดี จินตรานันท์
2028 010102028 นางสาว วนิดา สายสินธ์ุ
2029 010102029 นางสาว อรวรรณ วิลาจันทร์
2030 010102030 นาย ปวริศร์ ม่ันยืน
2031 010102031 นาย ธนกร ข าศรี
2032 010102032 นางสาว จุฬาลักษณ์ เมตตาไพจิตร์
2033 010102033 นางสาว พันธ์วิรา วัฒนภูริพงศ์
2034 010102034 นาย เบญญามินชาร์ มูลาเมธาวี
2035 010102035 นางสาว ศศิปรียา ผลสุขขา
2036 010102036 นาย ชิษณุพงศ์ ภู่ย้ิม
2037 010102037 นางสาว ภัทรพร หงษ์มาลา
2038 010102038 นาย ปาณภัทร เครือยศ
2039 010102039 นาย อรรถชัย ศรีแสงใส
2040 010102040 นางสาว ธัญชนก ธีระเดชธ ารง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2041 010102041 นางสาว ผุสดี คาบเพ็ชร
2042 010102042 นาย สิริชัย จันทร์แบบ
2043 010102043 นางสาว จิรพร จิตต์ม่ัน
2044 010102044 นางสาว กนกอร กรุงแก้ว
2045 010102045 นางสาว ณัฐติญา นุ่มวงษ์
2046 010102046 นางสาว ธีริศรา เจริญพิริยะนนท์
2047 010102047 นางสาว ณัฎฐาพร ชุมนุม
2048 010102048 นางสาว พรรณทิพย์ ธรรมใจ
2049 010102049 นางสาว สินีนาถ พัฒนศุภกิจ
2050 010102050 นาง อมลณัฐ ลอยบรรดิษฐ
2051 010102051 นางสาว สิริภัณฑิราค์ ลัคณา
2052 010102052 นาย สิรวิชญ์ ทะจะกัน
2053 010102053 นาย ศรัณญ์ กันยะมูล
2054 010102054 นางสาว กมลนิตย์ โพธ์ิพันธราช
2055 010102055 นางสาว ยุพดี มานะงาม
2056 010102056 นางสาว นพวรรณ เจริญกุล
2057 010102057 นางสาว ภวรินทร์ อุฬารางกูร
2058 010102058 นาย สุรศักด์ิ ยานมณี
2059 010102059 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีประภาพงศ์
2060 010102060 นางสาว อัญตรา คงไทย
2061 010102061 นางสาว วรรษมน แก้วก๊อ
2062 010102062 นางสาว กัณฐมาศ ภิญโญวัฒนาพร
2063 010102063 นางสาว มัณฑนา มานุจ า
2064 010102064 นางสาว อามีนา โกบแม็ง
2065 010102065 นางสาว ศรัญญา นรินทร์
2066 010102066 นางสาว จิรารัชช์ สติค า
2067 010102067 นางสาว กานต์มณี จันทวาล
2068 010102068 นาย ฉมาทร จันทบุญญกุล
2069 010102069 นางสาว วริษา หมัดสะหริ
2070 010102070 นางสาว กนกพร ทองเสน่ห์
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2071 010102071 นางสาว กานต์สิรี ปิตานุวัตร
2072 010102072 นาย ประสิทธ์ิศักด์ิ ช่ืนสกุล
2073 010102073 นาย ศชาณภพ สุขสมจิตร
2074 010102074 นางสาว อภิญญา เก่งพิชิต
2075 010102075 นางสาว สุชานาถ แปงค า
2076 010102076 นาย สธน ชอบมาก
2077 010102077 นางสาว จุฑาทิพย์ ปลอดภิญโญ
2078 010102078 นางสาว วธัญญา คงศาสตรา
2079 010102079 นาย วีรวัฒน์ ศรีเรือง
2080 010102080 นางสาว สายสุนีย์ จีบโจง
2081 010102081 นางสาว อัญชิสา ค าทราย
2082 010102082 นาย ชนาธิป มากสังข์
2083 010102083 นาย ศิรวัชร ศรีลาโชติ
2084 010102084 นาย ธเนศ ศิระวงษ์
2085 010102085 นาย วุฒิไกร ทิศแก้ว
2086 010102086 นางสาว อริสา อินทร์ชัย
2087 010102087 นางสาว สโรชา สาดนอก
2088 010102088 นางสาว ธนาภรณ์ เน่ืองเสวก
2089 010102089 นางสาว มัลลิกา สมหารวงศ์
2090 010102090 นาย อัครวินท์ ประทุมโทน
2091 010102091 นาย วรุฒ บุตรเหล่
2092 010102092 นางสาว พักตร์สุภา ข าสนิท
2093 010102093 นางสาว ธีรดา น้อยทู
2094 010102094 นางสาว นิวาริน หนูกลัดนุ้ย
2095 010102095 นางสาว ประภัสสร จินดารัตน์
2096 010102096 นางสาว รินรดี อนุเปโฐ
2097 010102097 นางสาว อรอนงค์ สมใจ
2098 010102098 นางสาว ดาว พงษ์ไพวัน
2099 010102099 นางสาว วิศรรัศม์ิ กวมทรัพย์
2100 010102100 นางสาว เอมมิลา โงนมณี
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2101 010102101 นางสาว พรหมภัสสร เกาไศยนันท์
2102 010102102 นาย วรรณชิต ยากะจิ
2103 010102103 นางสาว ธารารัตน์ พันธุโอสถ
2104 010102104 นางสาว ฉัตรชนก พินิจวงษ์
2105 010102105 นางสาว พิชญาภา ปทุมชาติพัฒน์
2106 010102106 นางสาว พรผกา เฮ้งวานิชกุล
2107 010102107 นางสาว พิชชาพร โลหะรังสี
2108 010102108 นางสาว ณัฐพร ชีวสุทธิ
2109 010102109 นางสาว ธันยพร แซ่ล่ิม
2110 010102110 นางสาว ปรณิน สุวรรณชาติ
2111 010102111 นาย กิตตินันท์ สืบสนธ์ิ
2112 010102112 นาย ธนาดุล ไผ่แก้ว
2113 010102113 นางสาว ณิชาภัทร อ่ าจุ้ย
2114 010102114 นางสาว สรัลชนา ทองศรีอ้น
2115 010102115 นางสาว พรรษพร ศุภพล
2116 010102116 นางสาว กรณิศ พิพิธพรพงศ์
2117 010102117 นางสาว ศวิตา ล่ินแก้ว
2118 010102118 นางสาว เหมหงส์ วัชรานนท์
2119 010102119 นางสาว วรัญญา พรหมคลัง
2120 010102120 นางสาว วธัญญา สีดางาม
2121 010102121 นางสาว สุพรรษา โคตรนุกูล
2122 010102122 นางสาว เหมทิวา ชนะเดช
2123 010102123 นางสาว น้ าฝน นัยจิต
2124 010102124 นาย กิตติพันธ์ ชูกล่ิน
2125 010102125 นางสาว พาขวัญ พาหุรัตน์
2126 010102126 นางสาว ภัทรชุดา ย้ิมใหญ่
2127 010102127 นาย วันอับดุลเราะห์หมาน บัวหลวง
2128 010102128 นางสาว ภูสุดา อธิกิจรุ่งเรือง
2129 010102129 นางสาว ปวีณ์ธิดา สลีอ่อน
2130 010102130 นางสาว กิระณา มลานวน
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เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2131 010102131 นางสาว มณีรัตน์ เกษตรเอ่ียม
2132 010102132 นางสาว นิศาชล ทันตาเร็ว
2133 010102133 นางสาว ปรียา ศรีสุวรรณ
2134 010102134 นางสาว ศตพร แสงอนันต์
2135 010102135 นางสาว ทัตพิชา แซ่เจา
2136 010102136 นางสาว วาราดา ศรีส าราญ
2137 010102137 นางสาว นภัสรวัลย์ กะสีวัฒน์
2138 010102138 นางสาว มนสิการ ชัยประสิทธิกุล
2139 010102139 นางสาว ไปรวรรณ คิดเขียน
2140 010102140 นางสาว เจนจิรามาศ สัณธนะ
2141 010102141 นางสาว ณัฏฐวรรณ ช่อแก้ว
2142 010102142 นาย รัฐ คุณานุวัฒน์ชัยเดช
2143 010102143 นางสาว กมลวรรณ แตงขาว
2144 010102144 นาย อภิวรรณ นิยมไทย
2145 010102145 นางสาว พัชรา บุญประกอบ
2146 010102146 นางสาว อภิศรา สายด้วง
2147 010102147 นางสาว ชญาภา สุวรรณภาค
2148 010102148 นาย นพรัตน์ เสารี
2149 010102149 นาย ชายธวัช จริยาธรรมกุล
2150 010102150 นาย ณัฐวุฒิ โอชาอัมพวัน
2151 010102151 นางสาว จิรัชญา ปลอดทุกข์
2152 010102152 นางสาว มนัชญา สนิทเฉไล
2153 010102153 นางสาว ปริชาติ แก้วอยู่
2154 010102154 นางสาว วริษฐกานต์ เจียมจีรกุล
2155 010102155 นางสาว ฉัตรชฎาภรณ์ พงษ์เกตุ
2156 010102156 นางสาว ฐิตา รัตนพงษ์พร
2157 010102157 นางสาว อัญมณี ชอบมาก
2158 010102158 นางสาว พุทธิพร อักษรชู
2159 010102159 นางสาว จิรนันท์ รักวิเศษ
2160 010102160 นางสาว กมลชนก เศรษโถ
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รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
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เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2161 010102161 นาย ดิศรณ์ องค์
2162 010102162 นางสาว ธัญสมร คงพิทักษ์สกุล
2163 010102163 นางสาว ปวิชญา พวงสอน
2164 010102164 นางสาว สลิลทิพย์ เทียนชัย
2165 010102165 นางสาว ปาริชาต จินะราช
2166 010102166 นางสาว กฤตพร ทีฆาวงศ์
2167 010102167 นางสาว พิมพ์พิชชา โชติพินิจ
2168 010102168 นาย ทยากร ต่วนทอง
2169 010102169 นาย ต้นธรรม์ ศรีสุโพธ์ิ
2170 010102170 นาย ณัฐศรัณย์ ธาตุมี
2171 010102171 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ปัญโญ
2172 010102172 นางสาว หน่ึงฤดี ม่วงแก้ว
2173 010102173 นางสาว จิดาภา ลีละวัฒนากูล
2174 010102174 นาย อธิษฐ์ ต๊ิบปิน
2175 010102175 นาย เอกวัฒน์ มณีสุวรรณ์
2176 010102176 นางสาว สาวิตรี ภูติวัฒน์
2177 010102177 นาย พิศาล ลักษโณสุรางค์
2178 010102178 นางสาว กมลรัตน์ จิตอ านวย
2179 010102179 นางสาว ณัฏฐกันย์ แดงเพ็ชร
2180 010102180 นาย ปวีณ แสงสุรศิลป์
2181 010102181 นางสาว พรจิรา รัดสีสม
2182 010102182 นาย ธัญวิชญ์ อ้ันหม้อ
2183 010102183 นางสาว ชลัญญา ศรีสิทธิเวช
2184 010102184 นางสาว อภิชญา ชอบกิจ
2185 010102185 นาย วัชรวิทย์ จันทราช
2186 010102186 นางสาว เบญญาภา แตงรอด
2187 010102187 นางสาว กวินธิดา ครุยทอง
2188 010102188 นางสาว ขวัญชนก ช้ินอินมนู
2189 010102189 นางสาว กมลรัตน์ พาวง
2190 010102190 นางสาว หัทยา สุดเสนาะ
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2191 010102191 นางสาว ศุภิสรา ทับงาม
2192 010102192 นางสาว นัยน์ชนก แก้วสะอาด
2193 010102193 นางสาว อภิชญา ติณชาติ
2194 010102194 นาย ภควัต ภวค้าเจริญ
2195 010102195 นางสาว พัทธ์ธีรา เพชรทองเกล้ียง
2196 010102196 นางสาว นภสร นาคพงษ์
2197 010102197 นางสาว จิราวรรณ รู้แผน
2198 010102198 นางสาว ธนพร มหาวัจน์
2199 010102199 นางสาว สุพรรณนิกา สิงห์ฆาฬะ
2200 010102200 นางสาว ทัศนีวรรณ จันทรโคตร์
2201 010102201 นางสาว เกียรติสุดา เผือกเพ็ญ
2202 010102202 นางสาว นิรมล หงษ์ทอง
2203 010102203 นางสาว ฉัตราพร ธรรมเนียมเปล่ียน
2204 010102204 นางสาว จุฑามาศ รนกระโทก
2205 010102205 นางสาว สุชาฐิณี ไชยสุดีนันท์
2206 010102206 นาย ภัชฐเชษ ภัชเดชเพชรไพศาล
2207 010102207 นางสาว ธนพร เอมอ่อน
2208 010102208 นางสาว พิชญาภา อัดส่ิน
2209 010102209 นางสาว เกศรินทร์ สมเพาะ
2210 010102210 นางสาว ฐานมาศ สารทรัพย์
2211 010102211 นางสาว ณัฐชยา ทะปะละ
2212 010102212 นางสาว สมลักษณ์ เรืองฤทธ์ิ
2213 010102213 นาย กนก มูลเขียน
2214 010102214 นางสาว กนกพรรณ รัตนคันทรง
2215 010102215 นางสาว บุศรา พูลมรัพย์
2216 010102216 นางสาว ศศิกาญจน์ ยินดีงาม
2217 010102217 นาย ภณธกร วิชญธนาโชค
2218 010102218 นางสาว ปฐมาวดี ผิวงาม
2219 010102219 นาย ธนพงษ์ ธิราศักด์ิ
2220 010102220 นางสาว ชนัดดา สันติพิริยาภรณ์
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หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2221 010102221 นางสาว พรนภา นุพันธ์
2222 010102222 นาย อดิศร อยู่ยอด
2223 010102223 นาย สุรเชษฐ์ ขันนาแล
2224 010102224 นางสาว ชิตชนก นาคสวาทด์ิ
2225 010102225 นางสาว ธนิดา นิลศักด์ิ
2226 010102226 นางสาว สิรภัทร วิจิตรโสภา
2227 010102227 นางสาว อติพร สมศรี
2228 010102228 นาย ชนพัฒน์ ธรรมสารตระกูล
2229 010102229 นาย เนติภัทร อุ่นแก้ว
2230 010102230 นางสาว สุภัทรา จักร์แก้ว
2231 010102231 นางสาว สุดารัตน์ ปะลาวัลย์
2232 010102232 นางสาว ประกายแก้ว บุญสุวรรณ
2233 010102233 นางสาว ชนินทรา ปราบท่าโพธ์ิ
2234 010102234 นางสาว ธันยพร อ่ิมสุข
2235 010102235 นาย ภาณุพงศ์ สุมังเกษตร
2236 010102236 นางสาว ปัญจพร ประสงค์กิจ
2237 010102237 นางสาว วันรุ่ง กลางสุพรรณ์
2238 010102238 นาย ธนกฤต ไพฑูรย์จรัสเรือง
2239 010102239 นางสาว นวพรรษ ตาลไธสง
2240 010102240 นางสาว ชัยสุริเยนทร์ จุลกทัพพะ
2241 010102241 นางสาว อมรรัตน์ รสดี
2242 010102242 นาย จิระพงศ์ พุทธคี
2243 010102243 นางสาว นฤดี ย้ิมแย้ม
2244 010102244 นางสาว ณัฐณิชา พวงสอน
2245 010102245 นางสาว ทิพวรรณ ทะวะบุตร
2246 010102246 นางสาว กมลชนก แซ่เฉิน
2247 010102247 นางสาว ปรียาภรณ์ คุณุทัย
2248 010102248 นางสาว พลอยชมพู ยุกตะจรูญพงศ์
2249 010102249 นาย ณัฐวุฒิ ศิริธร
2250 010102250 นางสาว มนชนา ธงสามสิบเจ็ด
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2251 010102251 นางสาว ณัฐชา นามปวน
2252 010102252 นางสาว ศุภรดา เล็กพานิช
2253 010102253 นางสาว สุภัชชา สายทอง
2254 010102254 นางสาว ศุภกานต์ สุขสุเกตุ
2255 010102255 นาย กฤตณัท ทวีอภิรดีบุญ
2256 010102256 นางสาว อลิษา สุภะวีระ
2257 010102257 นางสาว ปารมี แจ้งศิริ
2258 010102258 นางสาว วรากานต์ ทับทิมอ่อน
2259 010102259 นางสาว นรารัตน์ ทองสง
2260 010102260 นางสาว ศิศิรา เหมทานนท์
2261 010102261 นางสาว กอบทอง ฉายศิริพันธ์
2262 010102262 นางสาว พิมพ์วิภา ค่ าคูณ
2263 010102263 นาย ทศพล ไชยวาริน
2264 010102264 นางสาว จณิตา บริบูรณ์
2265 010102265 นางสาว กฤตยา เตจ๊ะวงค์
2266 010102266 นาย ศุทธิเกียรติ แก้วตรีวงษ์
2267 010102267 นางสาว ชยานันท์ โชติมิตร
2268 010102268 นางสาว อุษราพรรณ ธงไชย
2269 010102269 นาย ทีปกร โชติสวัสด์ิ
2270 010102270 นางสาว พอใจ กรวยทอง
2271 010102271 นางสาว ภิญภรนาฏ ปรุเขตต์
2272 010102272 นางสาว ญาณัจฉรา ชัยลังการณ์
2273 010102273 นางสาว กนกพร วงศ์วิลาวัณย์
2274 010102274 นางสาว สุกัญญา มูเก็ม
2275 010102275 นางสาว สมัชญา พลานุพัฒน์
2276 010102276 นางสาว ปรียาพร สมโพธ์ิ
2277 010102277 นางสาว ทิพสุวรรณ จันทรเทศ
2278 010102278 นาย วรวัฒน์ ดวนใหญ่
2279 010102279 นางสาว เบญจวรรณ นิรงบุตร
2280 010102280 นาย กฤษณะ หนูน้อย

หน้า 76 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2281 010102281 นางสาว อาเมเรีย อับดุลหล้า
2282 010102282 นางสาว ณัตติกาญจน์ กองทอง
2283 010102283 นางสาว มณฑิดา ค ามี
2284 010102284 นางสาว วรินทร นิลจินดามาศ
2285 010102285 นางสาว ธัญญลักษณ์ ลายสีดา
2286 010102286 นางสาว ยศธร สังขะวรรณ
2287 010102287 นางสาว ณัฐณิชา ดุลยไมตรี
2288 010102288 นางสาว ณัฐมณี สุดเสนาะ
2289 010102289 นางสาว ศิลารัตน์ เกิดผาสุข
2290 010102290 นางสาว จิตเจตนา พรหมเจียม
2291 010102291 นางสาว เพชรลดา ศรีละพันธ์ุ
2292 010102292 นางสาว สุภาพร ศรีนวล
2293 010102293 นางสาว กมลวรรณ สิงหะสุริยะ
2294 010102294 นางสาว ศุภลักษณ์ รักษาพันธ์
2295 010102295 นางสาว ธันย์ชนก ทองร่วง
2296 010102296 นางสาว จิณณ์ณิชา ปะมาละ
2297 010102297 นางสาว รักษิณา ศรีเมือง
2298 010102298 นางสาว ปิยะกุล โภชธิหรรษา
2299 010102299 นางสาว สิริพร กุมรัมย์
2300 010102300 นางสาว ชารีฟะฮ์ แซ่หม่า
2301 010102301 นาย อานนท์ รัตนวิจารณ์
2302 010102302 นางสาว สุพรรณ์กมล คันธจันทน์
2303 010102303 นางสาว ชุติมณฑน์ ทิพยจันทร์
2304 010102304 นางสาว ภูรีรัตน์ ไชยสาร
2305 010102305 นาย ธนกฤต เปียกบุตร
2306 010102306 นางสาว กมลลักษณ์ จรจรัล
2307 010102307 นางสาว มัณฑนา ศรีสุวรรณ
2308 010102308 นางสาว ปภัญญา วงศ์ค าจันทร์
2309 010102309 นางสาว อรนัดดา อยู่ยอด
2310 010102310 นางสาว ภัทราวดี สุดสอาด
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2311 010102311 นาง ศุภานัน เรืองพรหม
2312 010102312 นางสาว ปรางนันท์ สุวรรณรัตน์
2313 010102313 นางสาว ฐิติมา ชวนละคร
2314 010102314 นาย เอกภัทร อยู่หนู
2315 010102315 นาย ธติพัทธ์ ราชเสนา
2316 010102316 นาย ชนทัต เกียรติพุฒิกร
2317 010102317 นางสาว ฉัตรชนก ทนงศักด์ิ
2318 010102318 นางสาว ร่มธรรม ต้ันเส้ง
2319 010102319 นางสาว พันธิตา ชัยนิยม
2320 010102320 นางสาว ศุภลักษณ์ ค าสี
2321 010102321 นางสาว จิรารัตน์ ทองคุปต์
2322 010102322 นางสาว กมลรัตน์ เดชกล้าหาญ
2323 010102323 นางสาว พัชรินทร์ กันสีไตร
2324 010102324 นางสาว ผกามาศ ดิถีสวัสด์ิเวทย์
2325 010102325 นางสาว ซารอยา บิลราหีม
2326 010102326 นางสาว พัชนันท์ เผ่าอ านวยวิทย์
2327 010102327 นางสาว ศศิกาญจน์ เมฆมณเฑียร
2328 010102328 นาย ธนวิทย์ สนามพล
2329 010102329 นางสาว ปูริดา จันทร์แดง
2330 010102330 นาย ปฏิภาณ โสมวิภาต
2331 010102331 นางสาว เมธาวี อาจหาญ
2332 010102332 นางสาว นันทิชา เผือกอ่อน
2333 010102333 นางสาว ฉัตรฑริกา พงษ์ทอง
2334 010102334 นางสาว อัญชิสา เรืองสูง
2335 010102335 นางสาว ภัทรศยา ปัทมะ
2336 010102336 นาย ฉัตรพล วงสกุล
2337 010102337 นางสาว จุฑาภรณ์ ต้ังไพบูลย์
2338 010102338 นางสาว โรสนีนา ยีหมัดอะหลี
2339 010102339 นางสาว ลดา ถนอมลิขิตวงศ์
2340 010102340 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีวิลัย
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2341 010102341 นางสาว เนตรนภา บุญมา
2342 010102342 นางสาว บัณฑิตา อินส าราญ
2343 010102343 นางสาว อริยาภรณ์ นามภูงา
2344 010102344 นาย ณัฐฐา แซ่เหล่ียว
2345 010102345 นางสาว ภูรีรัตน์ อรัณยภูติ
2346 010102346 นางสาว อรพรรณ ผดุงสรรพ
2347 010102347 นางสาว นภัสสร กฤษสุวรรณ
2348 010102348 นางสาว ปทิตตา โชติมิตร
2349 010102349 นางสาว สุปราณี นวกิจวิบูลย์
2350 010102350 นางสาว วิภาดา วรพิพัฒน์
2351 010102351 ว่าท่ี ร.ต. จตุรพร แสงประดับ
2352 010102352 นางสาว สุพิชญา ค าผุย
2353 010102353 นาย ภานุเดช เดชภักดี
2354 010102354 นางสาว อนัญญา ดีสีคร
2355 010102355 นางสาว จันจิรา แจ้งจิตร
2356 010102356 นางสาว นัฑวรรณ ละอองเดช
2357 010102357 นางสาว ดนุดา รอดประเสริฐ
2358 010102358 นางสาว พัชรวรรณ สร้อยแสง
2359 010102359 นางสาว กันต์ฤทัย ทิตอร่าม
2360 010102360 นางสาว กมลทิพย์ เทียนศรี
2361 010102361 นางสาว เบญจมาศ เดชกุล
2362 010102362 นางสาว นภัสสร คงนุ่น
2363 010102363 นางสาว รัฐกานต์ ป่ินแก้ว
2364 010102364 นางสาว จิราภรณ์ เนียมอุ๊น
2365 010102365 นางสาว สุชาดา ขันนาแล
2366 010102366 นาย ธัญพิสิษฐ์ พราหมณ์น้อย
2367 010102367 นางสาว ปิยมล บุญมาศ
2368 010102368 นาย กฤชกนก มณีสงฆ์
2369 010102369 นางสาว พรรษชนก สรณคมน์
2370 010102370 นางสาว ณัฐกฤตา รัตนเวฬุ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2371 010102371 นางสาว ณรัติญา โภชนาหาร
2372 010102372 นางสาว มนฤดี ม่ันเหมาะ
2373 010102373 นางสาว ริญท์ดา นันตา
2374 010102374 นาย อัครเดช สาระวัน
2375 010102375 นาย ดรัณภพ นพดล
2376 010102376 นางสาว กานต์ชนก พูลสวัสด์ิ
2377 010102377 นางสาว สุชัญญา แดงอุไร
2378 010102378 นาย วรพล หาญชนะ
2379 010102379 นางสาว สิตานัน ตัณฑ์เจริญรัตน์
2380 010102380 นางสาว วรณัน มีนาราฎร
2381 010102381 นางสาว เฉลิมขวัญ ศรีสงกา
2382 010102382 นางสาว กุลธิดา อิสริยานุพงค์
2383 010102383 นาย ชโนดม สุปิงคลัด
2384 010102384 นางสาว ธิติสุดา ลักษณะพาหุ
2385 010102385 นางสาว เมธาพร ศิริวัฒพงศ์
2386 010102386 นาย ณัฐวุฒิ เกาะสมัน
2387 010102387 นางสาว ณฐอร จอมค าสิงห์
2388 010102388 นางสาว อภิญญา สาโทรัตน์
2389 010102389 นางสาว สิริกาญจนา ต๊ันศิริ
2390 010102390 นาย โอมาชารีฟ ปานนพภา
2391 010102391 นาย ภพกร กรณชนกนันท์
2392 010102392 นางสาว ศรัณย์รัชญ์ ชัชวาลย์ภัสร์
2393 010102393 นางสาว ณัฐชยา จันธ ารงค์
2394 010102394 นางสาว ศิวิมล ศรีพระจันทร์
2395 010102395 นางสาว เนติกานต์ นวลเกล้ียง
2396 010102396 นางสาว ภัทรวรินทร์ อินทโชติ
2397 010102397 นางสาว อัจฉราภรณ์ ค าประเสริฐ
2398 010102398 นางสาว แพรวพรรณ ศรีวิลัย
2399 010102399 นางสาว อัญชลีพร พิพัฒพรเจริญ
2400 010102400 นางสาว นิรัชพร อินอัด
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2401 010102401 นางสาว อรัชพร เตอะอ าภา
2402 010102402 นางสาว เมธาวี จัตุรัส
2403 010102403 นาย ธนวัฒน์ อังคะ
2404 010102404 นางสาว รุ่งนภา ต่อวงศ์
2405 010102405 นางสาว กาญจนา สมนึก
2406 010102406 นาย คธาเทพ มุกสง
2407 010102407 นางสาว กนกพร ช่ืนบาน
2408 010102408 นาย วรวลัญช์ ศรีสุวรรณ์
2409 010102409 นางสาว ธัญณิชา ยามโสภา
2410 010102410 นางสาว ณิชนันทน์ สุวรรณที
2411 010102411 นางสาว สุดารัตน์ เบ้าชาลี
2412 010102412 นางสาว วนัสพร ค าอ่อน
2413 010102413 นางสาว เขมจิรา ต้ังตฤษณกุล
2414 010102414 นางสาว จันทร์นารี ถัดทะพงษ์
2415 010102415 นางสาว ญาดา ข าสอาด
2416 010102416 นาย อภิวิชญ์ มหามนตรี
2417 010102417 นางสาว อาจรีย์ กาศเกษม
2418 010102418 นางสาว นิชดา ธรรมหิเวศน์
2419 010102419 นางสาว นัจมีย์ ชอบงาม
2420 010102420 นางสาว ปริณทิพย์ ภูขะโร
2421 010102421 นางสาว สรัญญา ขาวกริบ
2422 010102422 นาย ศรายุทธ เถียรวิชิต
2423 010102423 นางสาว ธนัชชา ดิเรกสถาพร
2424 010102424 นาย ณฐนน นรสาร
2425 010102425 นาย ธนพนธ์ สมเขาใหญ่
2426 010102426 นางสาว เมธาวี แซ่ล่ิม
2427 010102427 นาย จุนยา โชคสงวน
2428 010102428 นางสาว ศศิประภา แสนพรม
2429 010102429 นางสาว รัชฎาภรณ์ เข็มเมือง
2430 010102430 นาย ณัฐธวัช อังคณาวิบูลย์
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2431 010102431 นางสาว ภารดี สองเมือง
2432 010102432 นางสาว ณัฐฐา อนงค์ทอง
2433 010102433 นางสาว ศุภนิดา พิศชาติ
2434 010102434 นางสาว บัณฑิตา พาใจธรรม
2435 010102435 นางสาว อนุสรา อักษรพิมพ์
2436 010102436 นางสาว เกตุนภา พรหมสงฆ์
2437 010102437 นาย ณัฐพล บัวกล่ า
2438 010102438 นาย สรกฤช ธีรพุฒิกร
2439 010102439 นางสาว อมรรัตน์ อยู่ม่ัน
2440 010102440 นางสาว สุวรรณรัตน์ สนวิจิตร
2441 010102441 นางสาว ชลธิชา เลิศพงษ์ตระกูล
2442 010102442 นาย วรุตม์ บัวเขียว
2443 010102443 นางสาว ปิยะธิดา ทองบุญยัง
2444 010102444 นางสาว กานดา เวียงแก้ว
2445 010102445 นางสาว อารียา สังสุทธิ
2446 010102446 นางสาว ถิรดา ศรีวิชัย
2447 010102447 นางสาว ธนันท์รัฐ วงศ์โดยหวัง
2448 010102448 นาย ณรงค์ชัย ภูริธร
2449 010102449 นางสาว อามีนา เสมอสา
2450 010102450 นางสาว ปภาวรินทร์ ล้นทม
2451 010102451 นางสาว คริตศิภรณ์ ธุระหาญ ธีรานุวรรตน์
2452 010102452 นาย นวพล สิทธิวงษ์
2453 010102453 นางสาว ฉัฐณัฐ ณฐเกษม
2454 010102454 นางสาว จันทร์จิรา กนิษฐารมย์
2455 010102455 นางสาว ปานทิพย์ ย้ิมณรงค์
2456 010102456 นาย สราวุธ บุญจันทร์
2457 010102457 นางสาว พริมา แสงข า
2458 010102458 นางสาว ประภัสสร เนตรกันหา
2459 010102459 นางสาว ณัฐรดา ทศมาศ
2460 010102460 นางสาว ศิรินญา แฟงรัก
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2461 010102461 นางสาว กันตา เทียมเทศ
2462 010102462 นาย ศิรสิทธ์ิ สุคนธศิริพร
2463 010102463 นาย ชัชพล ทัดดี
2464 010102464 นาย ณัฐกิจ จันทร์หอม
2465 010102465 นางสาว อาริยา จันทร์รอด
2466 010102466 นางสาว ณัฏฐ์วรัตถ์ ศิริพงค์
2467 010102467 นางสาว วรัษยา เตบบุตร
2468 010102468 นางสาว อนามิกา จิระวิโรจน์
2469 010102469 นางสาว ศุภิสรา หนูฤทธ์ิ
2470 010102470 นางสาว ศุภลักษณ์ พรหมมินทร์
2471 010102471 นาย ธนวัฒน์ เกียรติเจียรวัฒนา
2472 010102472 นางสาว เชิญจุติ ศรีเรือน
2473 010102473 นางสาว ฐิตาภา จันทร์ประภาศ
2474 010102474 นางสาว ชญานิน กิตโร
2475 010102475 นางสาว กิตติยา เพียเทพ
2476 010102476 นางสาว เสาวลักษณ์ กองแก้ว
2477 010102477 นาย คุณานนต์ สาแดง
2478 010102478 นางสาว นัยรัตน์ ฮวบเจริญ
2479 010102479 นางสาว รุ่งรวี แจ้งใจ
2480 010102480 นางสาว ออมลออ พลอินทร์
2481 010102481 นาย ศุภกฤต ขันธเนตร
2482 010102482 นางสาว ปัณณธร สาระรัตน์
2483 010102483 นางสาว กันตินันท์ งามสาย
2484 010102484 นางสาว จิรภิญญานันท์ โอโน
2485 010102485 นางสาว กานต์ธิดา ส่องแสง
2486 010102486 นางสาว ทธิกร พูลกลาง
2487 010102487 นางสาว อรรยดา ยะปา
2488 010102488 นางสาว โศภิษฐ์ ทองหนูเอียด
2489 010102489 นางสาว เมธาวี ค าสีวาส
2490 010102490 นางสาว เพ็ญพิชชา บุญเสนอ

หน้า 83 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2491 010102491 นาย คงกระพัน วงษ์วรรณดี
2492 010102492 นางสาว พลอยไพลิน เจ่ียโชติกุล
2493 010102493 นางสาว อิสรีย์ ศรีจันทร์
2494 010102494 นาย กิตติภูมิ โรจนจินดา
2495 010102495 นาย จีรวัฒน์ มาสีกุก
2496 010102496 นาย ถนัดกิจ เนืองภา
2497 010102497 นาย กิตติทัศน์ ชาญธีระเดช
2498 010102498 นาย ชลธีศักด์ิ วงศ์เพ่ิมธนา
2499 010102499 นางสาว วัชราภรณ์ หล าหลี
2500 010102500 นางสาว มัณฑนา ชูทอง
2501 010102501 นางสาว มนสิชา จันทกาญจน์
2502 010102502 นาย ชาญณรงค์ ภักดีจิตร
2503 010102503 นางสาว อโนชา สังวริ
2504 010102504 นางสาว ผกามาศ ทองเมฆ
2505 010102505 นางสาว ศศิธร นามจุมจัง
2506 010102506 นางสาว ณัฎฐา พุ่มทอง
2507 010102507 นางสาว ศรัญญ่า นามชู
2508 010102508 นางสาว วาริศา สาระรัมย์
2509 010102509 นางสาว เบญจพร กันทะวงษ์
2510 010102510 นางสาว ศิริพร แท่งทอง
2511 010102511 นางสาว กาญจนา นะวาโย
2512 010102512 นางสาว ศศินา ทองขันธ์ุ
2513 010102513 นางสาว ทิวากร สุบรรณภาพ
2514 010102514 นางสาว จิราภรณ์ โคตนะกูล
2515 010102515 นางสาว จารุภา พาใจธรรม
2516 010102516 นางสาว อัญชนิกา ดิษฐบรรจง
2517 010102517 นางสาว ณัฐสุดา ข าเอ่ียม
2518 010102518 นาย ธนวัฒน์ ปิยรัตนคุณากร
2519 010102519 นาย กิตติธรา ธนศรีผล
2520 010102520 นางสาว ณัฐพร คันธโชติ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2521 010102521 นาย อัครภณ ชัชวาลวานิช
2522 010102522 นางสาว บุณยพร ติณรัตน์
2523 010102523 นางสาว พนิดา พลเวียง
2524 010102524 นางสาว ณัฏฐา จุลนิพิฐวงษ์
2525 010102525 นางสาว กมลมาศ ทุมพงษ์
2526 010102526 นางสาว กมลชนก พลอยงาม
2527 010102527 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ทวีคุณ
2528 010102528 นางสาว วราลี กิจสวัสด์ิ
2529 010102529 นาย ณัฐพนธ์ ทองอยู่
2530 010102530 นาย นนทวัฒน์ ศรีจินดา
2531 010102531 นาย ภานุพงศ์ ธรรมวัน
2532 010102532 นางสาว ธนภรณ์ ทองทวีวิวัฒน์
2533 010102533 นางสาว เบญจวรรณ ปานบัว
2534 010102534 นาย ณัฐวฒิ พลนิกร
2535 010102535 นางสาว รัตนาวดี แสนเฉลียว
2536 010102536 นางสาว ชนม์ชนก สุทธิวงษ์
2537 010102537 นางสาว กมลรัตน์ กรุณาน า
2538 010102538 นางสาว เพลินปวีณ ชาติย่ิงเจริญ
2539 010102539 นางสาว ฮานีฟาห์ เจ๊ะมะ
2540 010102540 นางสาว ธนวรรณ กล้วยเครือ
2541 010102541 นาย ศิรวัฒน์ เกิดศิริ
2542 010102542 นางสาว ปภัสรา จันทร์เช้ือแถว
2543 010102543 นางสาว สุทธาสินี พัตราภรณ์วิโรจน์
2544 010102544 นางสาว ปัถยา เพ็ชรสีงาม
2545 010102545 นาย ตรีทเศศ พิศค า
2546 010102546 นางสาว ภาวิณี ขุนจันทร์
2547 010102547 นาย ไพรัช หนูเผือก
2548 010102548 นางสาว ชนิกานต์ หม่ันถนอม
2549 010102549 นางสาว ขวัญหทัย สติยานุช
2550 010102550 นางสาว พนิดา ส้ันเต้ง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2551 010102551 นางสาว ช่อผกา หาญชะนะ
2552 010102552 นางสาว ปิยาพัชร ใจศิริ
2553 010102553 นางสาว ธัญญลักษณ์ ไชยวงศ์
2554 010102554 นางสาว ปฏิญญา รัฐบ ารุง
2555 010102555 นางสาว มารีน่า จันทรจิตต์
2556 010102556 นาย นายณรงค์ฤทธ์ิ โสรบุตร
2557 010102557 นางสาว ปรีชาภรณ์ ทองวิเชียร
2558 010102558 นางสาว สุอาภา แซ่ย้ี
2559 010102559 นาย ประภัทรพล หงษ์ค า
2560 010102560 นางสาว ปิยภัทร สืบวงศ์
2561 010102561 นางสาว จริญญา ไชยานุกูล
2562 010102562 นางสาว ปิยะนันท์ สุขสวัสด์ิ
2563 010102563 นางสาว ผกากาญจน์ มีพูล
2564 010102564 นางสาว สุพัตรา สิทธิสมาน
2565 010102565 นางสาว วีรดา ชูปัญญา
2566 010102566 นางสาว ปิยวรรณ ทองสา
2567 010102567 นางสาว น้ าเพชร ชอุ่ม
2568 010102568 นาย นิชนันท์ บุญเลิศ
2569 010102569 นาย กิตติศักด์ิ อัศวโภควัฒน์
2570 010102570 นางสาว เบญจรัตน์ ไชยะเลิศ
2571 010102571 นางสาว ธนันยา ชมถนอม
2572 010102572 นางสาว ฉัตรสุรางค์ ถาวรนิวัตน์
2573 010102573 นางสาว ศศิรินทร์ สกุลเลิศนิธิกุล
2574 010102574 นางสาว ณัฏ บ าเพ็ญศรี
2575 010102575 นางสาว ธนวรรณ วิภาศรีนิมิต
2576 010102576 นาย ศุภวิชญ์ มาสีกุก
2577 010102577 นางสาว จิราภรณ์ ศรเจียงค า
2578 010102578 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง หทัยชนก บุญช่วย
2579 010102579 นางสาว เบญจา จันทร์ชมภู
2580 010102580 นางสาว สมฤดี นอกเมือง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2581 010102581 นางสาว ศศิธร สีแก้ว
2582 010102582 นางสาว ณัฐพร ศรีสลิลทิพ
2583 010102583 นาย กิตติพงษ์ คูณสว่าง
2584 010102584 นางสาว สาวิตรี เพ็งจันทร์
2585 010102585 นางสาว เบญจพร ย้ิมมงคล
2586 010102586 นาย ปณวัชร วายโสกา
2587 010102587 นางสาว เฉลิมขวัญ นิลอ่อน
2588 010102588 นางสาว วาสนา สินเจริญ
2589 010102589 นางสาว ชิฬากวี ปานสอน
2590 010102590 นางสาว ธีริศรา บุญประเสริฐ
2591 010102591 นางสาว สุทธิดา ระนบ
2592 010102592 นาย ศุภวิชญ์ วิหก
2593 010102593 นาย ชวิศ วิวัฒนวงค์
2594 010102594 นางสาว นิรชา บัวสด
2595 010102595 นางสาว วิไลรัตน์ สงศรี
2596 010102596 นางสาว เกศรินทร์ บัวประหลาด
2597 010102597 นางสาว ญาณิศา อริยะพิทักษ์
2598 010102598 นางสาว อาภัสรา มะโนการ
2599 010102599 นางสาว คุลิกา หลิมแก้ว
2600 010102600 นาย สิริ เชาวน์วาณิชย์กุล
2601 010102601 นาย ภัทรภณ ทองอุปการ
2602 010102602 นางสาว ธัชรัตน์ เกียรติขจรบวร
2603 010102603 นาย ธเนศ ไชยวุฒิ
2604 010102604 นางสาว พัชรา เคร่ืองต้น
2605 010102605 นาย จักรพงษ์ กาบแก้ว
2606 010102606 นางสาว วลินนิภา จอกจอหอ
2607 010102607 นางสาว นันทกานต์ สุทธิสาร
2608 010102608 นางสาว ชนกานต์ กลับโต
2609 010102609 นาย ธีรเวช กุลสุข
2610 010102610 นางสาว เบญจศิริ บุญรัศมี
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2611 010102611 นางสาว ธีราภรณ์ แก้วขาว
2612 010102612 นางสาว เพ็ญนภา บุญยง
2613 010102613 นางสาว ขวัญฤทัย วีระชาญณรงค์
2614 010102614 นางสาว ศุภธิดา ช่วยหมุด
2615 010102615 นางสาว มธุรวี ค าอินบุตร
2616 010102616 นางสาว ญาณิศา ดอกไม้
2617 010102617 นางสาว สาธิตา ทรัพย์รวงทอง
2618 010102618 นางสาว สุพรรษา ภัยห่าง
2619 010102619 นางสาว ศิรินภา แก้วสกุล
2620 010102620 นางสาว ทิพย์สุดา ศิริ
2621 010102621 นางสาว พรวฤณ สินจินา
2622 010102622 นางสาว เพ็ญพิชชา สาปาน
2623 010102623 นางสาว วีนัสวีย์ ลือศักด์ิศิริวัฒนา
2624 010102624 นาย ศกรณ์ พาตินธุ
2625 010102625 นางสาว ชวัลรัตน์ เสร็จกิจ
2626 010102626 นางสาว ศศิกานต์ รวยส าราญ
2627 010102627 นางสาว ปิยรัตน์ สังข์หุด
2628 010102628 นางสาว นวรัตน์ วิรัติพาส
2629 010102629 นาย ฐากูร จิตรักษา
2630 010102630 นางสาว นภสร สิงห์นุ้ย
2631 010102631 นางสาว ลดาวรรณ์ ศรีสุวรรณ์
2632 010102632 นางสาว วริศรา สกุลหอม
2633 010102633 นางสาว มยุรี จักรีวงค์
2634 010102634 นางสาว สุธาสินี ปัญญาศรี
2635 010102635 นางสาว รวีกานต์ พานอ่อน
2636 010102636 นางสาว อธิชา ชนะสิทธ์ิ
2637 010102637 นาย ศุภชัย อุตรมาตย์
2638 010102638 นางสาว นฤมล สุดถวิล
2639 010102639 นางสาว ณัฐทริกา สุขเสน
2640 010102640 นางสาว รัตนภัทร ยืนยงค์นาน
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2641 010102641 นาย สาธิต ศรีแจ่ม
2642 010102642 นางสาว ปวีณา วรรณทอง
2643 010102643 นางสาว ย่ิงรักษ์ กิติยศ
2644 010102644 นางสาว เกสรา ท าเนาว์
2645 010102645 นางสาว ณธษา มงคลหัตถี
2646 010102646 นางสาว เพ็ญนภา นาคนาวา
2647 010102647 นาย ภาณุวิชญ์ ไชยเลิศ
2648 010102648 นางสาว อรวรรณ สุขประเสริฐ
2649 010102649 นางสาว ปารัท อุศมา
2650 010102650 นางสาว พิชชาภา บุญญะบุญญา
2651 010102651 นางสาว แตงกวา รินนายรักษ์
2652 010102652 นาย สุรเชษฐ์ เน่ืองวัง
2653 010102653 นางสาว เสาวลักษณ์ ถาวรนิวัตน์
2654 010102654 นางสาว มินตรา มัสสกุล
2655 010102655 นางสาว หิรัณยา อภิพงษ์
2656 010102656 นางสาว กุลธิดา คงกล่อม
2657 010102657 นางสาว พัชรพร ศรีสอาด
2658 010102658 นางสาว กนกวรรณ จันทร
2659 010102659 นางสาว พิมพ์ชนก ต้ังเพียร
2660 010102660 นางสาว วาสนา กาค า
2661 010102661 นาย พัสกร เสียมไหม
2662 010102662 นางสาว ปาริยา อุดมรุ่งเรืองกิจ
2663 010102663 นางสาว ณัฐณิชา คงสุวรรณ
2664 010102664 นางสาว ศิริรัตน์ ด้วงแก้ว
2665 010102665 นางสาว นัยนา พรมยะดวง
2666 010102666 นางสาว กริษฐา ยอดเพชร
2667 010102667 นางสาว กัปนัท อรรคศรี
2668 010102668 นางสาว ช่อทิพย์ พลศรี
2669 010102669 นางสาว ณัฎฐพัชร เตชะนฤดล
2670 010102670 นางสาว จุฑาธิบด์ิ ครูบาปิยสวัสด์ิ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2671 010102671 นาย สรการณ์ ชอุ่มพฤกษ์
2672 010102672 นางสาว ณัฐฐาวดี บัวประสม
2673 010102673 นางสาว วรรณวิภา บัวเพชร
2674 010102674 จ่าอากาศโท กฤติน นิกรแสน
2675 010102675 นางสาว ชนกวนัน หงษ์ทอง
2676 010102676 นางสาว ณัฐวรรณ ศรีสันต์
2677 010102677 นางสาว ทิพรัตน์ ช่วยคง
2678 010102678 นางสาว ดวงหทัย วัฒนาพิทักษ์วงค์
2679 010102679 นางสาว สุทธิญา บุญดิเรก
2680 010102680 นางสาว ศุภาพิชญ์ บัวบุญ
2681 010102681 นาย ณัฐพล มูซา
2682 010102682 นางสาว กัณฐิกา นามลเสน
2683 010102683 นางสาว ธัญญภัสร์ นีรชรานุสรณ์
2684 010102684 นางสาว ทิวาพร เกรียงไกรกุล
2685 010102685 นางสาว วิจิตรพรรณ ศรีเจริญ
2686 010102686 นางสาว อภิชญา ส่ือฐิติรัตนกุล
2687 010102687 นางสาว ธิดารัตน์ พิสิฐชัยกร
2688 010102688 นางสาว ปวีณรัตน์ ภคินเพ่ิมสิน
2689 010102689 นางสาว มนต์ทกานต์ ทับแก้ว
2690 010102690 นาย ทัตพงศ์ ต้นดา
2691 010102691 นางสาว ธีร์จุฑา เจียมวิจักษณ์
2692 010102692 นางสาว พันธิตรา นวลย่อง
2693 010102693 นาย ณฐกาณต์ นิตย์ใหม่
2694 010102694 นางสาว ภักดิพร แก้วเขียว
2695 010102695 นางสาว สุภลักษณ์ รงค์กุล
2696 010102696 นางสาว ธัญชนก วิทยาธนานุวัฒน์
2697 010102697 นางสาว จิรประภา คุ้มห้างสูง
2698 010102698 นางสาว ปรียารัฐ โพธ์ิมูล
2699 010102699 นางสาว สุรีย์รัตน์ จันทรสอน
2700 010102700 นางสาว ฮุสนา สันสุวรรณ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2701 010102701 นางสาว ทัดดาว รุ่งประภาทรัพย์
2702 010102702 นางสาว รวิสรา เอนกพงษ์
2703 010102703 นางสาว ภัทราพร กล่ันไพรี
2704 010102704 นางสาว ณัฐชญา นิลกลัด
2705 010102705 นางสาว มัลลิกา เย็นเกตุ
2706 010102706 นางสาว ชญานิน บุญเพชร
2707 010102707 นาย สถาปนา โคลนกระโทก
2708 010102708 นางสาว มุกสินี หิตะวัฒนกุล
2709 010102709 นาย ธิติวุฒิ จันธิมา
2710 010102710 นางสาว ปติญญา จันทร์คง
2711 010102711 นางสาว ศรีหทัย มณฑาทอง
2712 010102712 นางสาว รอฮีมะห์ มะแอ
2713 010102713 นางสาว นิธรุวี ประสิทธิศักด์ิ
2714 010102714 นางสาว ณิศารัศม์ิ พ่วงเช้ือแก้ว
2715 010102715 นางสาว วริษฐา สิริชูทรัพย์
2716 010102716 นาย สืบสกุล คงเสือ
2717 010102717 นางสาว รอยม่ี อ้าสะกะละ
2718 010102718 นางสาว วิภาดา เจริญทรัพย์
2719 010102719 นางสาว ปัญญาภรณ์ ชัยกิจวัฒนา
2720 010102720 นางสาว ฐาณัชชา แสนใจวุฒิ
2721 010102721 นาย เดชาธร ทิพย์จ้อย
2722 010102722 นางสาว ฐานิสรา โรจน์อมรานนท์
2723 010102723 นางสาว นิติพร หอมหวล
2724 010102724 นางสาว กชกร ทองใส
2725 010102725 นางสาว ช านาญพลอย กกฝ้าย
2726 010102726 นางสาว บุษราพร จันทรา
2727 010102727 นางสาว พรหมพร สุวรรณอาภรณ์
2728 010102728 นางสาว ธัญญรัตน์ พรสุวรรณ
2729 010102729 นางสาว ศิวาพัชร์ คงศักด์ิทวีโชติ
2730 010102730 นางสาว ธิติสุดา กาญจนะ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2731 010102731 นางสาว ปาริฉัตร อมรประภาศิริ
2732 010102732 นางสาว ณัฏฐณิชา ไชยยะ
2733 010102733 นางสาว วิภาวรรณ ชนะเกตุ
2734 010102734 นางสาว ธัญพิชชา แจ้งสว่าง
2735 010102735 นางสาว วราภรณ์ จันทร์กล้า
2736 010102736 นางสาว พิสุทธิพร นนทะชิต
2737 010102737 นางสาว น้ าฝน โยธา
2738 010102738 นางสาว ปัญญานุช แรงจบ
2739 010102739 นางสาว ชาลินี ป่ินเพชร
2740 010102740 นาย ณัฐนันท์ สาเอ่ียม
2741 010102741 นางสาว กรกนก อนันตวงศ์
2742 010102742 นางสาว กฤตยา เหล๊าะปี
2743 010102743 นางสาว ครองขวัญ สบานแย้ม
2744 010102744 นาย ฤทธิเกียรติ ชูรูป
2745 010102745 นางสาว แป้งจันทร์ ไพจาน
2746 010102746 นางสาว ชุติกาญจน์ แป้นประจุน
2747 010102747 นาย พร้อม ชูวงศ์ประทีป
2748 010102748 นางสาว เนตรนภิศร์ ศรีเมือง
2749 010102749 นางสาว ศิรดา รัตนพร
2750 010102750 นางสาว นภัสวรรณ รักพงษ์
2751 010102751 นางสาว สิริภากร จงสงวน
2752 010102752 นาย ณัฐศักย์ ศิลปเจริญ
2753 010102753 นางสาว ณัฐณิชา อังศุโภไคย
2754 010102754 นางสาว ธัญชนก แสงคง
2755 010102755 พันจ่าอากาศตรี วัชรพัฐ ศรีพรหมมา
2756 010102756 นางสาว ปฐวี ภูพิชิตจินดา
2757 010102757 นาย อนีค ซูยี
2758 010102758 นางสาว นิธิมา ช่วยรอด
2759 010102759 นางสาว มารีนา ชาชะ
2760 010102760 นางสาว ธันยาวีร์ มาร์ติน

หน้า 92 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2761 010102761 นางสาว ก่ิงกาญจน์ วันดี
2762 010102762 นาย ราษฎร์ปรารภ วงศ์สุวรรณ
2763 010102763 นางสาว ณัฐนรี อริยพฤกษ์
2764 010102764 นางสาว คณิศร พลครุธ
2765 010102765 นางสาว กมลพร เพียรวนิช
2766 010102766 นางสาว ณัฐธิดา จินดา
2767 010102767 นางสาว ศิราภา จีรังสุวรรณ
2768 010102768 นางสาว ดวงหทัย แซ่หล่ี
2769 010102769 นางสาว พิมชนก พรหมทะสาร
2770 010102770 นาย กิตติกร วงค์ขวัญเมือง
2771 010102771 นางสาว ชัญญานุช บุญประดิษฐ
2772 010102772 นางสาว ณัชชา เต็นภูษา
2773 010102773 นางสาว ณัฐกานต์ อ่อนรักษ์
2774 010102774 นาย สุเมธี อินทรเนตร
2775 010102775 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ อักษรศรี
2776 010102776 นางสาว พัชรินทร์ เพ็ชรกุล
2777 010102777 นางสาว เบญญาภา คงโต
2778 010102778 นางสาว เพชรรัตน์ รัตนชมภู
2779 010102779 นางสาว มินตรา เปียปิยะ
2780 010102780 นาย ภูชิชญ์ ทองค านุช
2781 010102781 นางสาว รุ่งทิวา ชุมโชติ
2782 010102782 นางสาว ชาฤณี ศรมีชัย
2783 010102783 นางสาว ททา ทาเอ้ือ
2784 010102784 นางสาว กชกร ศรีประเสริฐ
2785 010102785 นางสาว สุภัสสรา ท าสุนา
2786 010102786 นางสาว ณัฐวดี วิรุฬห์พันธ์ปาล
2787 010102787 นางสาว ภาวินี รัชอินทร์
2788 010102788 นางสาว อวัชฎา บ้ังทอง
2789 010102789 นางสาว อรรจนี รักษาวงศ์
2790 010102790 นาย รณชัย ทะนามแสง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2791 010102791 นางสาว ศิริประภา รัชดาชาน
2792 010102792 นางสาว สุชาดา สุขสงวน
2793 010102793 นาย กิติศักด์ิ ใจบูชาศักด์ิ
2794 010102794 นาย นฤชิต ชัยสุนทรโยธิน
2795 010102795 นางสาว พิมพันธ์ หงส์วิเศษชัย
2796 010102796 นาย ปณิธาน กิจประเสริฐ
2797 010102797 นาย ธิติวัฒน์ ยุวสิริลักษณ์
2798 010102798 นางสาว ภัทรสุดา สุวรรณคีรี
2799 010102799 นาย ณัฏฐ์ดนัย นามวงษ์
2800 010102800 นาย ปรเมศร์ ทองขาว
2801 010102801 นาย ดาวุด เพชรเพ็ง
2802 010102802 นางสาว วรรณกร เจนวัชรางกูล
2803 010102803 นางสาว วริสรา จันทร์อร่าม
2804 010102804 นางสาว วรางคณา ไชยชิต
2805 010102805 นางสาว ต่างเนตร พันพะม่า
2806 010102806 นางสาว ภัทชา ใจอ่อน
2807 010102807 นางสาว จิดาภา อาทิตย์วงศ์
2808 010102808 นางสาว ณัฐจิรา จรกา
2809 010102809 นาย ก้องภพ กาญจนกุลานุรักษ์
2810 010102810 นางสาว กนกวรรณ สุขจิตร
2811 010102811 นาย กรวิทย์ เก้ือสกุล
2812 010102812 นางสาว พิไลวรรณ ดาวดึงษ์
2813 010102813 นางสาว อลิสา ปันแก้ว
2814 010102814 นางสาว จิตติกร ปัดสาพันธ์ุ
2815 010102815 นางสาว ขจีพรรณ แก้วโสตร์
2816 010102816 นางสาว อาภาภัทร กระแสร์สุนทร
2817 010102817 นางสาว สุพัตรา ลุส าเร็จ
2818 010102818 นาย นิธิพล จงภู่
2819 010102819 นางสาว ธันยพรชนก กุลนา
2820 010102820 นางสาว พิมพ์มาร์ดา ม่ันคง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2821 010102821 นางสาว สุประภา สุมขุนทด
2822 010102822 นางสาว ปวิตา ค าพรหม
2823 010102823 นางสาว ยูรีนัส หมัดอาดัม
2824 010102824 นาย วสวัส โพนทอง
2825 010102825 นาย พงศกรณ์ ชูรูป
2826 010102826 นางสาว นันผกา อุดรศักด์ิ
2827 010102827 นางสาว ฐิรัญญา คงนอก
2828 010102828 นางสาว ศุภลักษณ์ ใจงาม
2829 010102829 นางสาว กรียาภัทร์ สุทธา
2830 010102830 นาย พีรเดช นิสังกาศ
2831 010102831 นางสาว ณัฐวดี ทิมทอง
2832 010102832 นางสาว รัญชิดา หางนาค
2833 010102833 นางสาว สัชฌุกร กอบแก้ว
2834 010102834 นางสาว ลัดดาวัลย์ กาฬดิษฐ์
2835 010102835 นางสาว วิลาสินี ขาวสุด
2836 010102836 นางสาว สัณห์จุฑา ศรอากาศ
2837 010102837 นางสาว สิริลักษณ์ เฉลิมสุข
2838 010102838 นางสาว ปิยาภัสร์ สมจารี
2839 010102839 นางสาว ปัญญาพร ก าลา
2840 010102840 นาย ธัญญาวุฒิ กาญจนะ
2841 010102841 นางสาว ชนม์นิภา ไชยสุวรรณ
2842 010102842 นาย ญาณพล จิตติวงค์
2843 010102843 นางสาว เนตรกมล เหมือนสุทธิวงค์
2844 010102844 นางสาว เรมิกา สมบูรณ์ชิต
2845 010102845 นางสาว ณัฐนันท์ สุทัศน์วิริยะ
2846 010102846 นาย ศุภณัฐ ลาภพิกุลทอง
2847 010102847 นางสาว ธมนันท์ โชติมนต์
2848 010102848 นางสาว ระพีพัชญ์ ธณสุวรรณลิขิต
2849 010102849 นางสาว ชญาภา พับขุนทด
2850 010102850 นาย นรภัทร หมุดปิน
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2851 010102851 นางสาว จันทรัสม์ ทองปลี
2852 010102852 นางสาว กัลย์สุดา จ าปาแก้ว
2853 010102853 นางสาว อภิชญา แก้ววิจิตร
2854 010102854 นาย จิรัฎฐ์ สิทธ์ิธนโญธิน
2855 010102855 นางสาว สุคณฑา สังข์สุวรรณ
2856 010102856 นางสาว ประภาพร พงษ์วัฒนสมพร
2857 010102857 นาง ติมาพร แคร์รอลล์
2858 010102858 นาย นรภัทร กมลาพร
2859 010102859 นาย วรวัฒน์ บัวมีธูป
2860 010102860 นางสาว ณัฐทิชา กาญจนาวาณิช
2861 010102861 นาย ภูมินทร์ นิลมูล
2862 010102862 นางสาว วนัชพร โชติธิติกุล
2863 010102863 นางสาว มุขรดา บุญละคร
2864 010102864 นางสาว อรรธยา ช่ืนคลัง
2865 010102865 นางสาว อริสรา โพธ์ิช่ืน
2866 010102866 นาย อดิศร พันธ์ุจินดาวรรณ
2867 010102867 นางสาว เหมือนดาว สวัสดิสรรพ์
2868 010102868 นาย กรกฤษณ์ ย้ิมแย้ม
2869 010102869 นางสาว ชลธิชา รอดประทับ
2870 010102870 นางสาว นภิศชญา เจริญนิจ
2871 010102871 นางสาว สุจารี ค ามูล
2872 010102872 นาย ณัฐนันท์ เลิศเกษมฤทัย
2873 010102873 นางสาว สไบทอง โพธ์ิน้อย
2874 010102874 นางสาว นันทรัตน์ มรดกเกษม
2875 010102875 นางสาว จุฑามาศ ได้พ่ึง
2876 010102876 นางสาว นลิน ส าลีขาว
2877 010102877 นางสาว พิชามญช์ุ ประเสริฐยศ
2878 010102878 นางสาว ธารทิพย์ อ่อนโพชา
2879 010102879 นางสาว พรรณทิพย์ อินทมณี
2880 010102880 นาย ศิวกร สุขเพ่ิม
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2881 010102881 นางสาว ณภิญา จันทร์ธนู
2882 010102882 นางสาว กาญจนา มะธุรส
2883 010102883 นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค
2884 010102884 นาย ชนะชัย แก่นสาร
2885 010102885 นางสาว ณัฐกาญจน์ ต้นศรี
2886 010102886 นางสาว มัณตรินี โพธ์ิอยู่
2887 010102887 นางสาว พิมพ์ตะวัน เงาะเศษ
2888 010102888 นาย ส่องฟ้า นทีหลวง
2889 010102889 นางสาว กิตต์ิลดา ทูโคกกรวด
2890 010102890 นางสาว รสธร ศรีสุวรรณ
2891 010102891 นางสาว ภารดี ชุมภูหมุด
2892 010102892 นาย ปัญญาฤทธ์ิ ทองกล่ิน
2893 010102893 นางสาว จุฑารัตน์ มูสิก้ิม
2894 010102894 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พิมพ์พิไล สุระรินทร์
2895 010102895 นางสาว ศิรภัสสร โอจันทร์
2896 010102896 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สุวรรณมณี
2897 010102897 นางสาว ธันย์ชนก ส าราญทรัพย์
2898 010102898 นางสาว จันทิมา โลหะกิจไพบูลย์
2899 010102899 นางสาว สุวพิชญ์ บ าราบ
2900 010102900 นาย วณัฐดนัย แดงไฟ
2901 010102901 นางสาว พิมพ์วรีย์ ศรีมงคล
2902 010102902 นางสาว อินทิรา เอ่ียมอ่ า
2903 010102903 นาย ณัชพล ติง
2904 010102904 นางสาว ลลิตา ขุนทองจันทร์
2905 010102905 นางสาว ชนัญชิดา ห้ินต้ัว
2906 010102906 นางสาว อารยา นิยมเจริญชัย
2907 010102907 นางสาว รัตติยา หนูในน้ า
2908 010102908 นางสาว มัณฑนา ฝีปากเพราะ
2909 010102909 นาย ณัชชวกร ปรางทอง
2910 010102910 นาย ภัคพงษ์ อาจวิชัย
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2911 010102911 นางสาว ยลดา โคลกประโคน
2912 010102912 นางสาว สนารักษ์ วงษ์ป่ิน
2913 010102913 นาย กณกพัชญ์ สังข์แก้ว
2914 010102914 นางสาว เกศราภรณ์ โสภักดี
2915 010102915 นาย ปรัชญธร ทองนิล
2916 010102916 นางสาว ปนัดดา สีดา
2917 010102917 นางสาว ภัสราภรณ์ ทองเอียด
2918 010102918 นางสาว อรอุมา ทองประสม
2919 010102919 นางสาว กฤศมาภา สิทธิชัย
2920 010102920 นางสาว ญาดา นวลขวัญ
2921 010102921 นาย วรรธนัย ปัมทานุช
2922 010102922 นางสาว พิชชานันท์ ปันจ้ี
2923 010102923 นางสาว ณัฐนรี ฐิติวิริยะกุล
2924 010102924 นาง เมธาวี ช้างจวง โทลาน
2925 010102925 นางสาว รติรัตน์ หมู่ทองหลาง
2926 010102926 นาย ธัชธรรม ส่งตระกูลศักด์ิ
2927 010102927 นางสาว พรพิมล วรรณมานะ
2928 010102928 นางสาว ประพาฬรัตน์ บุญมา
2929 010102929 นางสาว ณัฐฐิฐา ภัทรกรรม
2930 010102930 นางสาว ชัชชดา สุชาติพงศ์
2931 010102931 นางสาว จารุวรรณ คล่องการ
2932 010102932 นางสาว พัชรมน บุญประสิทธ์ิ
2933 010102933 นาย รังสรรค์ รุททองจันทร์
2934 010102934 นางสาว ภัชราภรณ์ นนทา
2935 010102935 นางสาว พิญธิดา อุณพันธ์ุ
2936 010102936 นางสาว สโรชา นาคตระกูล
2937 010102937 นาง ชุติมณฑน์ จันทร์สิน
2938 010102938 นางสาว รัชดาภรณ์ คงปุก
2939 010102939 นาย ภาวิต อิทธิวิภาต
2940 010102940 นางสาว รสกร สอนใจ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2941 010102941 นาย กษิดิศ อรุณชัย
2942 010102942 นางสาว ปิยาพัชร สุทธิกุลสมบัติ
2943 010102943 นางสาว ชลิตา บ่าวแช่มช้อย
2944 010102944 นางสาว จุลาภรณ์ สุรินทร์
2945 010102945 นางสาว วชิรากร หูทิพย์
2946 010102946 นางสาว สุธิศา แสนพรม
2947 010102947 นางสาว ลูซ่ี สไมยพร ทิร์ลเวลล์
2948 010102948 นางสาว ไพลิน อ้ึง
2949 010102949 นางสาว นีรณา หนูเขียว
2950 010102950 นางสาว ชญานิศ เกรียงธีรศร
2951 010102951 นาย ชนภัทร แป้นคง
2952 010102952 นางสาว สิริยาภรณ์ วงศ์จักร์
2953 010102953 นางสาว วริศรา บุญรักษ์
2954 010102954 นางสาว ชลิตา เส่ียงตรง
2955 010102955 นางสาว ปาริฉัตร เสียงล้ า
2956 010102956 นางสาว ภัสสินี เจริญศิริ
2957 010102957 นาย ศุภมิตร สิงคลี
2958 010102958 นางสาว อรณิชา จินาโรจนกูล
2959 010102959 นาย ศุภฤกษ์ สุขเจริญ
2960 010102960 นางสาว จิณห์วรา บุญรอด
2961 010102961 นางสาว วณิชวรรณ เลอพัทธโรจน์
2962 010102962 นาย ภาดล หนูสาย
2963 010102963 นางสาว ประกายพฤกษ์ โสภาวาง
2964 010102964 นางสาว หทัยภัทร รัตนบัวพา
2965 010102965 นาย นิติศักด์ิ ก่ิงบู
2966 010102966 นางสาว ดาริณ รุ่งทิวาเลิศล้ า
2967 010102967 นางสาว พิมพ์พิสุทธ์ิ แหจินดา
2968 010102968 นางสาว กิติยา สร้อยสิงห์
2969 010102969 นางสาว ชลธิญา โพนพินิจไชย
2970 010102970 นางสาว มาลี แซ่หวัง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

2971 010102971 นางสาว ปนัดดา อินทร์ด้วง
2972 010102972 นาย ธวัชชัย อินทร์สวัสด์ิ
2973 010102973 นางสาว รติพร แซ่ก่ัว
2974 010102974 นางสาว ณัฐวราพร วงค์จันทร์ทอง
2975 010102975 นางสาว ยุวนันท์ สมศรี
2976 010102976 นางสาว ชนม์ชนก นวลหงษ์
2977 010102977 นาย ณรงค์ชาญ พิมละมาตร์
2978 010102978 นาย สุนทร สวนหลวง
2979 010102979 นาย กานต์ พุ่มจันทน์
2980 010102980 นางสาว รวิษฎาพร รุ่งเรือง
2981 010102981 นางสาว ณัฐทรานันท์ สุวรรณเวช
2982 010102982 นางสาว เมธาพร สุนทรธนาโชติ
2983 010102983 นางสาว เสาวภา รัตนวราหะ
2984 010102984 นาย อภิสิทธ์ิ พันธ์ุเจริญดี
2985 010102985 นาย ภารดา สุวรรณปัทมะ
2986 010102986 นาย กลวัชร จิตต์ภักดี
2987 010102987 นางสาว สีตลา พิศแลงาม
2988 010102988 นางสาว วาสนา คชประเสริฐ
2989 010102989 นางสาว นฤภร มนต์มหาชาติ
2990 010102990 นางสาว อลิชา จัตุรภุชพิทักษ์
2991 010102991 นาย วฒพงษ์ หารสูงเนิน
2992 010102992 นาย สุรศักด์ิ ปาจิตร์
2993 010102993 นางสาว เกศสุวรรณ เลิศไกร
2994 010102994 นางสาว ชนกานต์ สุวรรณศร
2995 010102995 นางสาว ลักษณารีย์ ศรีธิยศ
2996 010102996 นางสาว ศิริรัตน์ ตันตินิมิตรกุล
2997 010102997 นางสาว กลนา ทิพย์เสนา
2998 010102998 นางสาว ปัฐมาวดี ทวีกสิกรรม
2999 010102999 นางสาว ธัญธร ทองประสม
3000 010103000 นาย กิตติพงศ์ แก้วชูเสน
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3001 010103001 นางสาว ชนิดาภา เจริญสุข
3002 010103002 นาง ปาริชาติ ข าพงศ์
3003 010103003 นางสาว พิชญ์สินี ยอดภิระ
3004 010103004 นางสาว ปวีณา เนียรมงคล
3005 010103005 นางสาว อัญเชิญ สุวรรณประสิทธ์ิ
3006 010103006 นางสาว อทิตตยา ผลเพ่ิม
3007 010103007 นาย พร้อมโชค อินกร
3008 010103008 นางสาว หทัยชนก ลิขิตภาณุรักษ์
3009 010103009 นาย ศรัณย์ ฉัตรโชคไพศาล
3010 010103010 นาย ชาญชัย สุริวงษ์
3011 010103011 นางสาว ฐิตยาภรณ์ บุญพิมพ์
3012 010103012 นางสาว สุพัตรา วุฒิสาร
3013 010103013 นาย วรกานต์ เตโช
3014 010103014 นางสาว สิรินยา ชูสกุลชาติ
3015 010103015 นางสาว มีนา แดงแก้ว
3016 010103016 นางสาว กฤตศิริยานันท์ ไชยเดช
3017 010103017 นางสาว ชิตาวิภา วงษ์ศิลป์
3018 010103018 นางสาว วรัญญา อาหมัด
3019 010103019 นางสาว หยางหมิง แซ่หยาง
3020 010103020 นางสาว สิรินดา โสมนัส
3021 010103021 นางสาว วริศรา บุญเรือง
3022 010103022 นางสาว ษมาวีร์ ฉิมสุข
3023 010103023 นางสาว วรัญญา เกษมสุขโชติ
3024 010103024 นางสาว กนกวรรณ สืบหนู
3025 010103025 นาย จตุรัตน์ ชุมค าไฮ
3026 010103026 นางสาว ดาวนภา คงศิลป์
3027 010103027 นางสาว พิมพ์ภัค เพ็งเรือง
3028 010103028 นาย จิรายุส ธนาพันธ์ุสิงห์
3029 010103029 นางสาว ธณัณณัฏฐ์ ศรีนันทา
3030 010103030 นาย เทียนชัย ย่ิงได้ชม
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3031 010103031 นางสาว ขจีวรรณ ปักษีรักษ์
3032 010103032 นาย ธนชัย บัวงาม
3033 010103033 นางสาว ดลยา โนราช
3034 010103034 นางสาว ฟารีดา บุตรหล า
3035 010103035 นางสาว บุษบา บุญมาก
3036 010103036 นางสาว ถิรนันท์ ผิวพิมพ์ดี
3037 010103037 นางสาว กนกวรรณ ศรีเผ่าเอ่ียม
3038 010103038 นางสาว จตุพร วรมูล
3039 010103039 นางสาว ปาณิชา ใจมุข
3040 010103040 นาย สืบสกุล พัดเย็นใจ
3041 010103041 นางสาว ภัสส์ชนก อยู่นุ่น
3042 010103042 นางสาว นรีกานต์ แก้วกล้า
3043 010103043 นางสาว เขมิกา จันทรัตน์
3044 010103044 นางสาว กุลตรี ไทยรัตนกุล
3045 010103045 นางสาว ศุภนิดา พูลสวัสด์ิ
3046 010103046 นางสาว สุธาสิณี กรองทิพย์
3047 010103047 นางสาว อาพิชญา ทองศรี
3048 010103048 นางสาว ธีรตา แก้วจรูญ
3049 010103049 นางสาว ณภัทร สุขสกุล
3050 010103050 นางสาว แวววรรณ แวงวรรณ
3051 010103051 นางสาว ณัฐธิดา ป้องสา
3052 010103052 นางสาว ปัญจรัศม์ิ เพชรสังข์
3053 010103053 นาย โพธิกร คงหม่ัน
3054 010103054 นาย สหรัฐ ตัดสายชล
3055 010103055 นาย พรรษกร แสนกล้า
3056 010103056 นางสาว สุภาพรรณ ตาลดี
3057 010103057 นาย ศุภวิชญ์ เสารอง
3058 010103058 นางสาว ชมพูนุท เรืองกอบการ
3059 010103059 นางสาว สาธิตา บุตรเมฆ
3060 010103060 นางสาว กนกพร เมืองพิล
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3061 010103061 นางสาว ภิรมย์ญา ราชเครือ
3062 010103062 นางสาว ปวริศา จงรักษ์
3063 010103063 นางสาว ทิพสุคนธ์ ช้างชาวนา
3064 010103064 นางสาว ภาณิชารัช เกล้ียงกลม
3065 010103065 นางสาว ดาริกา ศรีพลแท่น
3066 010103066 นาย คทาหัตถ์ พลอุดมโชค
3067 010103067 นางสาว กมลชนก ศักดาณรงค์
3068 010103068 นาย ปราชญพัฒน์ รักษ์สุวรรณ
3069 010103069 นาย ภาณุพงค์ นันทะเสน
3070 010103070 นางสาว เวธกา เปาะทองค า
3071 010103071 นางสาว ธิดารัตน์ ทองมหา
3072 010103072 นางสาว อภิญญา บับพาน
3073 010103073 นางสาว รวินท์นิภา แน่นหนา
3074 010103074 นางสาว ประภาวดี บุญบางยาง
3075 010103075 นางสาว วราพัชร จันทร์เส้ง
3076 010103076 นางสาว วิกันดา เมนปรีดา
3077 010103077 นางสาว รุ้งตะวัน รัตนยศ
3078 010103078 นางสาว อินธุอร ธุระหาย
3079 010103079 นางสาว สรีสุดา ลครร า
3080 010103080 นางสาว ญาดา มงคลธนาภรณ์
3081 010103081 นางสาว ณัฐกานต์ พลกุล
3082 010103082 นางสาว อารียา รอดเจริญ
3083 010103083 นางสาว อัญมณี เดชคลัง
3084 010103084 นางสาว จุฑาทิพ แป้นกลาง
3085 010103085 นางสาว สุธิดา เงินยวง
3086 010103086 นาย พิเชียร ลี
3087 010103087 นางสาว นุชนาถ กลุดอินทร์
3088 010103088 นางสาว กัณฐาภรณ์ เพชรรัตน์
3089 010103089 นาย อนุชา มังวอ
3090 010103090 นาย ดลวัฒน์ ชูเสียง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3091 010103091 นางสาว กานดา รอดเช้ือจีน
3092 010103092 นางสาว ณัฐมนญ์ สุวรรณพรหม
3093 010103093 นางสาว สิริธร วาจาสัตย์
3094 010103094 นาย ศรายุทธ งามเป่ียม
3095 010103095 นางสาว ชัญญาพัชญ์ นรเนตร
3096 010103096 นางสาว วิชชุตา ฤทธิเดช
3097 010103097 นาย พีรณัฐ วงศ์คช
3098 010103098 นางสาว โชติกา เซ่งตระกูล
3099 010103099 ว่าท่ี ร.ต. ไตรรัตน์ พัฒน์เอ่ียม
3100 010103100 นางสาว นุชรีภรณ์ วันศุกร์
3101 010103101 นางสาว เสาวลักษณ์ ใจบาน
3102 010103102 นาย เจริญชัย มากมูลมา
3103 010103103 นาย วิศรุฒ สายน าทาน
3104 010103104 นาย รัฐพงค์ เหลืองบ ารุงรักษ์
3105 010103105 นางสาว พิมพ์พร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3106 010103106 นาย ศุภเสกข์ ศุภธนสินเขษม
3107 010103107 นาย ธิติบดี สันเทพ
3108 010103108 นาย สรสิชา ระแบบเลิศ
3109 010103109 นางสาว จุฑามณี ปอยี
3110 010103110 นางสาว กันต์ฤทัย ไชยมาตย์
3111 010103111 นางสาว ฐานี ดุลยรัตน์
3112 010103112 นางสาว อุษณีย์ โกศัลวิตร
3113 010103113 นางสาว ศิริบุญภากรณ์ สุวรรณวัฒน์
3114 010103114 นางสาว ศุภกนิษฐ์ วงศ์จักร์
3115 010103115 นางสาว อัญชลี พูลเพ่ิม
3116 010103116 นาย เกริกเกียรติ แก้วสุข
3117 010103117 นางสาว พรรนิพร น้อยช่ืน
3118 010103118 นางสาว นภัทร ปานะโปย
3119 010103119 นางสาว ฐิติพร ประทีปากรชัย
3120 010103120 นางสาว สุชาดา ขุนวิทยา
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3121 010103121 นางสาว เมธาวี ผอมโพธ์ิ
3122 010103122 นางสาว สิริพร แซ่ต้ัง
3123 010103123 นางสาว วทัญญา ช่วยเกิด
3124 010103124 นางสาว ธนัฏฐา รัตนะ
3125 010103125 นางสาว พิชญา สุวรรณทวี
3126 010103126 นาย กฤษณ บัวสรวง
3127 010103127 นาย ยุทธพิชัย ศรีสุขนันท์
3128 010103128 นาย ทวาสิน ศรีจันทรา
3129 010103129 นางสาว พนัชพร ล้ิมประพันธ์
3130 010103130 นาย มรรค ถวิลการ
3131 010103131 นางสาว สิริยา ก้ิมบัว
3132 010103132 นาย จักรพงษ์ เมาะระศรี
3133 010103133 นางสาว บุญพา สิมมา
3134 010103134 นางสาว วาทิเมล์ โยธาภักดี
3135 010103135 นางสาว นิชาภา รัตนพันธ์
3136 010103136 นางสาว กฤษณี ปานทอง
3137 010103137 นาย วัชรพล มโนศิลป์
3138 010103138 นางสาว ปณิตตา คงเจริญ
3139 010103139 นางสาว ชนกนาถ เจริญเรืองทรัพย์
3140 010103140 นางสาว เสาวดี พิพัฒน์
3141 010103141 นางสาว สุชาดา อ้ึงประเสริฐ
3142 010103142 นางสาว มณฑิรา ข าทิพย์
3143 010103143 นาย ธนวันต์ จักขุจันทร์
3144 010103144 นางสาว ชนากานต์ สุภาพญาติ
3145 010103145 นางสาว ปณิดาพร แก้วแสนเมือง
3146 010103146 นางสาว ฉัตรลดา สุยะวา
3147 010103147 นางสาว ภัคสุภา สัญจร
3148 010103148 นางสาว พิชญา หนูเก้ือ
3149 010103149 นางสาว ศศิชา อาจยุทธ์
3150 010103150 นาย วัชรินทร์ ติลวรรณกุล
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3151 010103151 นางสาว ธัญญรัตน์ มัฏฐารักษ์
3152 010103152 นางสาว นวิน ลายกลาง
3153 010103153 นางสาว สริตา คูสกุลวัฒน
3154 010103154 นางสาว สุริยาภา เกล้าผม
3155 010103155 นาย พลเอก มัทวพันธุ์
3156 010103156 นางสาว สุพิชชา ด้วงแค
3157 010103157 นางสาว มณฑกาญจน์ ธรรมรักษา
3158 010103158 นางสาว ณัชชา บุสวงศ์
3159 010103159 นางสาว ปรวตรี สอนเพ็ง
3160 010103160 นางสาว ธัญญลักษณ์ พินิจสกูล
3161 010103161 นางสาว ชวิศา เช้ือธวัช
3162 010103162 นาย รวี จันทร์แสงรัตน์
3163 010103163 นางสาว กาญจนา รอดเจริญ
3164 010103164 นางสาว ว ศยา ฉ่ าแก้ว
3165 010103165 นางสาว วาสนา กล่ินเอ่ียม
3166 010103166 นางสาว บุศยา ธีระธ ารงชัยกุล
3167 010103167 นาย นนทกร ขันตี
3168 010103168 นางสาว จิรภัทร์ มะโรงมืด
3169 010103169 นางสาว พรทิภา จันทรงสกุล
3170 010103170 นางสาว นันท์นภัส เอมะวัจนะ
3171 010103171 นางสาว วรัญญา ยวดขุนทด
3172 010103172 นางสาว ปริภรณ์ธีรา จันทร์ฉาย
3173 010103173 นางสาว เมรี สิทธินอก
3174 010103174 นางสาว เอ้ือมพร เท่ียงจิตร์
3175 010103175 นางสาว กันต์ธีรา เดชศรี
3176 010103176 นางสาว บุษกร บุษบงส์
3177 010103177 นางสาว นุสราพร ชินภักดี
3178 010103178 นางสาว ทิพวรรณ จันทร์ด้วง
3179 010103179 นางสาว อรวรรณ ขวัญเนตร
3180 010103180 นางสาว คีฏ์ชาภัค แก้วประสพ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3181 010103181 นางสาว ณิชชา ศิริมุสิกะ
3182 010103182 นางสาว ณัฐนิชา ชดาวุฒิ
3183 010103183 นางสาว ปาณิสรา หม่ืนโฮ้ง
3184 010103184 นาย ชวิศ คาน
3185 010103185 นางสาว ธัญวรัตม์ วรรณสุนทร
3186 010103186 นางสาว มัสยา หะยี
3187 010103187 นางสาว สิรีธร สินสัมฤทธ์ิผล
3188 010103188 นางสาว พิกุลกาญจน์ ขวัญช่ืน
3189 010103189 นางสาว ชัญญานุช อ่อนเท่ียง
3190 010103190 นางสาว นฤมล กล่ินขจร
3191 010103191 นาย พงศ์ระวี วีระพงศ์
3192 010103192 นางสาว ณัฐกาญจน์ พรหมชาติ
3193 010103193 นางสาว อัจฉรา สงเคราะห์
3194 010103194 นางสาว จิรภัทร์ ไกรนรา
3195 010103195 นาง กฤษสุดา ทิพย์อุบล สุมะนะเซคะลา
3196 010103196 นางสาว นภัสสร เรืองสงค์
3197 010103197 นางสาว ปรีดาภรณ์ ทรงงาม
3198 010103198 นางสาว ปาริชาต ไชยชิต
3199 010103199 นางสาว ธิดารัตน์ กิตติบ ารุงสุข
3200 010103200 นางสาว นันท์ลินี อินถา
3201 010103201 นาย วีรภัทร เครือซุง
3202 010103202 นางสาว มัชฌิมา ทับชัย
3203 010103203 นางสาว วรวีร์ ไชยกุล
3204 010103204 นางสาว ชนิดาภา รังสิกรรพุม
3205 010103205 นางสาว จันทัปปภา แก้วคง
3206 010103206 นางสาว ธัญญา จันทร์เพ็ง
3207 010103207 นาย กฤชติณท์ แม้นทอง
3208 010103208 นางสาว อัซมา ปัตนกุล
3209 010103209 นางสาว ศิริมา ถามุลเลศ
3210 010103210 นางสาว ฐิติมา กัลยาณกรสกุล
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3211 010103211 นางสาว รัตติยากร ผิวรัตน์
3212 010103212 นาย ธนภณ วุฒิจ านงค์
3213 010103213 นางสาว ณิชากร เกษมวิริยนนท์
3214 010103214 นางสาว สุณิสา ทิพวัลย์
3215 010103215 นางสาว วันวิสา สัจจะญาติ
3216 010103216 นางสาว ปนัดดา ต้ังธงทองกุล
3217 010103217 นางสาว วราภรณ์ แก้วสุขศรี
3218 010103218 นางสาว ปาริฉัตร อินทยุง
3219 010103219 นางสาว กุลนาถ ยศนันท์
3220 010103220 นางสาว จุฬาลักษณ์ สุขแพทย์
3221 010103221 นางสาว จันทรา กอสนาน
3222 010103222 นางสาว ทักษิณา อ้ึงประเสริฐ
3223 010103223 นางสาว ณัฐณิชา ล้ิมประสิทธ์ิ
3224 010103224 นางสาว นงนภัส ขันธวิจารณ์
3225 010103225 นางสาว นฤธารา ทรรศนะปัญญา
3226 010103226 นางสาว ศิริพร ทิพยมงคล
3227 010103227 นางสาว โศภิษฐ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
3228 010103228 นาย ขจรยศ ศรีทวี
3229 010103229 นาย มรกต แก้วพรหมลัด
3230 010103230 นางสาว พิชารัฐ สุวรรณจันทร์
3231 010103231 นางสาว ณภัทร มีเสียง
3232 010103232 นาย อภิสิทธ์ิ เล่าซ้ี
3233 010103233 นางสาว ธันยพร นาคะพันธ์
3234 010103234 นาย อภิวัฒน์ สินธุศิริ
3235 010103235 นางสาว ขวัญชนก กุฎีศรี
3236 010103236 นาย ชัญญาวิทย์ ก าเนิดศรี
3237 010103237 นางสาว อนัญญา สายแก้ว
3238 010103238 นาย สุภาษิต เดชขุนทด
3239 010103239 นางสาว พัทธนันท์ บุญดี
3240 010103240 นาย รัฐกร ทองช่วย
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3241 010103241 นางสาว พิชญา เระเบ็นหมุด
3242 010103242 นาย กิตติ คอนระไทย
3243 010103243 นางสาว พิมพ์ภัค พุ่มแก้ว
3244 010103244 นางสาว ภัทริชา เริงนันทกร
3245 010103245 นาย ชโยดม เตชะนันท์
3246 010103246 นางสาว ภัณฑิรา แสงมณี
3247 010103247 นางสาว ปานตะวัน ด าเกล้ียง
3248 010103248 นาย ภคิน ปะถะมา
3249 010103249 นาย เจษฎากร ทองค าชู
3250 010103250 นางสาว เขมจิรา พุทธรัตน์
3251 010103251 นางสาว พิมพร จันทร์สิงห์
3252 010103252 นางสาว พิมพ์จิราพร ยอดประทุมวัน
3253 010103253 นาย ธนาธิป สกุลลีรุ่งโรจน์
3254 010103254 นาย ปาลิต ใจบุญ
3255 010103255 นางสาว อมรรัตน์ มากดี
3256 010103256 นางสาว พิชญา บัวคล่ี
3257 010103257 นางสาว เพชรรัตน์ วงค์วร
3258 010103258 นาย กฤชเมธ ตรีรัตน์ทวีชัย
3259 010103259 นางสาว แพรนภัส อนุพันธ์
3260 010103260 นางสาว ธนัชพร เพ็ชรไทย
3261 010103261 นางสาว พิมพ์ชนก ฤทธ์ิอินทร์
3262 010103262 นางสาว พิชญา พัฒนเพชร
3263 010103263 นางสาว ปิยาภรณ์ เชิงเวลล่ิงค์
3264 010103264 นางสาว ดนิตา ศุภนิชณฐนาถ
3265 010103265 นาย ปัณณทัต เถกิงศรี
3266 010103266 นางสาว คณิตา อนุศักด์ิ
3267 010103267 นางสาว ชลิดา อุไรรัตน์
3268 010103268 นางสาว ณัฐชมน วินิจสกุลไทย
3269 010103269 นางสาว ณฤดี ทิพย์เสนา
3270 010103270 นางสาว สินีนาฏ ทรัพย์แตง
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3271 010103271 นางสาว พัชริดา เพ็ชชุมพร
3272 010103272 นาย ชัด วีโรทัย
3273 010103273 นางสาว อัจจิมา วิษณุมหิมาชัย
3274 010103274 นางสาว เกษราภรณ์ เมิกข่วง
3275 010103275 นาย นัทธพงศ์ ถนอมชยธวัช
3276 010103276 นางสาว จิณห์จุฑา ตระกูลทองสว่าง
3277 010103277 นางสาว ศุภากร จันทรัตน์
3278 010103278 นางสาว เกศฎา ปิยังคะบุตร
3279 010103279 นางสาว พันธ์ทิพย์ แสงทอง
3280 010103280 นางสาว ชนิกา บูรณมานัส
3281 010103281 นาย ศุทธิณัฐ พูนจิตร์ผ่อง
3282 010103282 นางสาว รมย์ธีรา ศรีวิต๊ิบ
3283 010103283 นาย วรวัฒน์ กล่ินสุคนธ์
3284 010103284 นางสาว ธีร์วรา สถิตย์ภูมิ
3285 010103285 นางสาว ธนัชชา พันธ์เพชรกุล
3286 010103286 นางสาว ขัตติมา หมอกม่วง
3287 010103287 นาย วรวิทย์ โสมา
3288 010103288 นางสาว กันยารัตน์ มะลิหอม
3289 010103289 นางสาว จิตติมา สว่างแจ้ง
3290 010103290 นางสาว วิภาพร นุ่มชัยภูมิ
3291 010103291 นาย พสธร สรรพานิช
3292 010103292 นาย จักรพล มีชัย
3293 010103293 นางสาว เมธาวี กระแสร์เด็น
3294 010103294 นางสาว รัตนาภรณ์ โสภาค
3295 010103295 นางสาว กวินนา มิดดา
3296 010103296 นาย ฐิติรัฐ สัจจะญาติ
3297 010103297 นางสาว ปาจรีย์ แซ่ล่ิม
3298 010103298 นางสาว นวสิริ ก าไลแก้ว
3299 010103299 นาย เทอดธรรม เศรษฐเช้ือ
3300 010103300 นางสาว ภาสิยา โค้วถาวร

หน้า 110 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3301 010103301 นางสาว สุจิตรา ยาระศรี
3302 010103302 นาย ปิยบุตร ปรัชญาวรวัฒน์
3303 010103303 นางสาว กุลนารถ แก้วนก
3304 010103304 นาย บรรพต ต๊ะค า
3305 010103305 นาย อัฑฒวิชญ์ น่ิมพิทักษ์พงศ์
3306 010103306 นางสาว พรรณี พรสวัสด์ิ
3307 010103307 นางสาว นุจรินทร์ พิทักษา
3308 010103308 นางสาว ชลนี ประกอบกิจ
3309 010103309 นางสาว ขนิษฐา เพ็งเทพ
3310 010103310 นาย ชมะนันทน์ ชุมประเสริฐ
3311 010103311 นางสาว พชร อัครเพชร
3312 010103312 นางสาว ชญาภา ย้ิมละมัย
3313 010103313 นางสาว สุภาพร เจ๊ะโส๊ะ
3314 010103314 นางสาว ศศิ เดชสุภา
3315 010103315 นาย เฉลิมราช อุวอง
3316 010103316 นาย จตุรงค์ ตุ้มมี
3317 010103317 นางสาว เพลินตา น่วมส าราญ
3318 010103318 นางสาว อัจฉริยา ทิพย์หมัด
3319 010103319 นางสาว สุมินทร์รัชน์ โพฐิติกุล
3320 010103320 นางสาว ฐิติพร เลาหสถิตย์
3321 010103321 นางสาว กันตพร สันตธรรม
3322 010103322 นางสาว เปรมสินี นาคแก้ว
3323 010103323 นางสาว อารีรัตน์ แสงสุวรรณ
3324 010103324 นางสาว จิตตินัฏฐ์ สีตลพฤกษ์
3325 010103325 นางสาว ปริชญา สุริยะ
3326 010103326 นาย ธนโชติ เปรมดิษฐ์
3327 010103327 นางสาว ปภัสรา ประภัศรานนท์
3328 010103328 นางสาว กชกร พรหมประสานกิจ
3329 010103329 นาย ปรัชญา ขันสัมฤทธ์ิ
3330 010103330 นางสาว ชโลธร ทองทับทิม
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3331 010103331 นางสาว ศุภนุช ลาแก้ว
3332 010103332 นางสาว เฟ่ืองฟ้า ชาติวิเศษ
3333 010103333 นางสาว ธนภร สีมารักษ์
3334 010103334 นางสาว พิมพ์นิภา สุขจินดา
3335 010103335 นางสาว ศิขรินธาร เกลากลาง
3336 010103336 นาย อินทัช บุญฤทธ์ิ
3337 010103337 นางสาว มนสิการ เหลืองอ่อน
3338 010103338 นางสาว รชาพร ไชยรัตน์
3339 010103339 นาย พัณณกร เส็งสมาน
3340 010103340 นาย ภัทรพงศ์ โต๊ะดอนทอง
3341 010103341 นางสาว นับทอง บัวพูล
3342 010103342 นางสาว สุรัตนา บุศบก
3343 010103343 นางสาว นารีรัตน์ มาเอียด
3344 010103344 นาย วรปรัชญ์ แฮรี
3345 010103345 นาย กลวัชร ปากหวาน
3346 010103346 นางสาว ปัณช์ณภรณ์ เจริญโชติกาญจน์
3347 010103347 นางสาว พิชชานันท์ ตะโกพ่วง
3348 010103348 นางสาว สุดารัตน์ อักษรกูล
3349 010103349 นางสาว ทิพรัตน์ กระออมแก้ว
3350 010103350 นาย ภาณุกร จันทร์แป้น
3351 010103351 นางสาว อารียา คงอ่ิม
3352 010103352 นาย พรภวิษย์ ล้ีไพโรจน์กุล
3353 010103353 นาย ธนพงษ์ เอียดชูทอง
3354 010103354 นาย สุวิจักขณ์ ป้ันประสม
3355 010103355 นางสาว ชนิลนา มีเมือง
3356 010103356 นางสาว มลทิวา ทองหวาน
3357 010103357 นางสาว สุชาดา เรืองรุ่ง
3358 010103358 นางสาว ณัฎฐชา หมันหมาด
3359 010103359 นางสาว พิริยาภรณ์ เห็นได้ชม
3360 010103360 นางสาว อสมาภรณ์ ตะเภาน้อย
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3361 010103361 นางสาว ชนุตา กองทอง
3362 010103362 นางสาว ณัฐกมล ทองสอน
3363 010103363 นางสาว อภิญญา กันสิทธ์ิ
3364 010103364 นางสาว เบญจรัตน์ บุญป้ัน
3365 010103365 นางสาว ปุญชรัสม์ิ ช านาญเวช
3366 010103366 นางสาว อังศุมาลิน เพ็ชรศรีเงิน
3367 010103367 นางสาว ชุติมา แดงเปีย
3368 010103368 นาย ชนก โฉมศรี
3369 010103369 นางสาว อนุสรา อินทร์นุช
3370 010103370 นาย อรรคพล มงคลไทย
3371 010103371 นาย ดลฤทัย กลับสุข
3372 010103372 นางสาว ทยาวีร์ เกษมสุข
3373 010103373 นางสาว ม่ิงโกมล ศรีสารคาม
3374 010103374 นางสาว ณัฐสุดา อุดมโภชน์
3375 010103375 นางสาว ชุลิตา เลิศธนะแสงธรรม
3376 010103376 นางสาว อนงค์นาถ ลาป้อง
3377 010103377 นางสาว เสาวลักษณ์ น่านอูบ
3378 010103378 นาย อิมรอน สาแม
3379 010103379 นาย ยศพล ประดิษฐ์
3380 010103380 นาย อดีล มะหมัด
3381 010103381 นางสาว พิชชาภา บรรเทา
3382 010103382 นางสาว กนกนันท์ ด าปาน
3383 010103383 นาย นัฐพัชร์ โชติคุณวัฒน์
3384 010103384 นางสาว สุธิมา มงคลน า
3385 010103385 นางสาว ณิฐชานันท์ เด่ียวฐิติวุฒิ
3386 010103386 นาย ภูริทัต พรหมชาติ
3387 010103387 นาย วิชัย มงคลตรีมาศ
3388 010103388 นาย พุฒิพร ทิมศรีกล่ า
3389 010103389 นางสาว ศุทธิกานต์ สิงขรอาจ
3390 010103390 นางสาว อภิญญา ศรีพันธ์
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3391 010103391 นางสาว ชวิศา บุญศิริ
3392 010103392 นาย สมคเณ มณีนวล
3393 010103393 นางสาว ธันยพร บ ารุงกุล
3394 010103394 นางสาว ไพลิน สะนี
3395 010103395 นางสาว อุบลวรรณ แสงสุวรรณ
3396 010103396 นางสาว กฤติยา ทองแก้ว
3397 010103397 นาย มงคล โชติพานิช
3398 010103398 นางสาว สุรัตติยา ศรีสมบูรณ์
3399 010103399 นางสาว กุลนันทน์ ใจประเสริฐ
3400 010103400 นาย วรรธยา คงชู
3401 010103401 นางสาว ปูชิตา ศรีทวี
3402 010103402 นางสาว พลอยทิพย์ สุดโต
3403 010103403 นางสาว ปวริศา โชคไพศาล
3404 010103404 นางสาว ธัญญธร สันต์สวัสด์ิ
3405 010103405 นางสาว บุปผา สกุลวงค์
3406 010103406 นางสาว ฉันชนก สุวรรณแสง
3407 010103407 นางสาว อัญญาณี รุ่งสว่าง
3408 010103408 นางสาว กัญญาณัฐ สุวรรณสะอาด
3409 010103409 นางสาว เบญจวรรณ เตมีศักด์ิ
3410 010103410 นางสาว จิราวรรณ กุลมงคล
3411 010103411 นางสาว สุปรียา จันทราวดี
3412 010103412 นางสาว สุดาวรรณ หวันบะหยอ
3413 010103413 นางสาว จิรัชยา กบินทร์พิทักษ์
3414 010103414 นางสาว อรญา โลหนันทน์
3415 010103415 นางสาว พิชชาพิมพ์ เซ่ียงวงษ์
3416 010103416 นาย รชตะ แก้วแหวน
3417 010103417 นาย จิรวัชร ภูค าวงษ์
3418 010103418 นางสาว ทิพวรรณ ศิริวัฒน์
3419 010103419 นาย พีระพล โชคสวัสด์ินุกูล
3420 010103420 นางสาว ธนพร ล้ีเศวต
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3421 010103421 นาย พีรวิชญ์ นิชานนท์
3422 010103422 นางสาว หทัยชนก พงษ์จุ้ย
3423 010103423 นางสาว ปรีดา อาบสุวรรณ
3424 010103424 นางสาว ณัฐชยา เทพทอง
3425 010103425 นาย วิรุจน์ จารุชาต
3426 010103426 นางสาว กัลยกร แสงทอง
3427 010103427 นางสาว ทะเอะ ฮายะชิ
3428 010103428 นางสาว อรวรรณ ทองค า
3429 010103429 นางสาว ธนะวดี แซ่จุง
3430 010103430 นางสาว กัลยกร ดาวไธสง
3431 010103431 นางสาว ปิยะพร ทับศรี
3432 010103432 นางสาว ณัทวรรณ บัวสุวรรณ
3433 010103433 นางสาว ดิษยา มหรรฆวุธ
3434 010103434 นางสาว กุลรวี รอดลอยทุกข์
3435 010103435 นางสาว ธญานี บุญอริยะ
3436 010103436 นาย อภิวิชญ์ มากดี
3437 010103437 นางสาว พจน์ผกา อรัณยะปาล
3438 010103438 นางสาว ธมลวรรณ ปัญญาศรี
3439 010103439 นางสาว จุรีรัตน์ คงเทพ
3440 010103440 นางสาว ชนม์นิภา หล้าดวงดี
3441 010103441 นางสาว ลัดดาวัลย์ ศรีค าแหง
3442 010103442 นางสาว ณฐกันต์ แผนคู้
3443 010103443 นาย ธีรพัฒน์ พัดทอง
3444 010103444 นางสาว เพชรลดา เล๊ียบประเสริฐ
3445 010103445 นางสาว ศราวดี มนูเสวต
3446 010103446 นาย เอกธนวิทย์ สุระพันธ์
3447 010103447 นางสาว พิมพ์ลดา นุ่นขาว
3448 010103448 นางสาว สุณัฐชา เซ่งอ้ัน
3449 010103449 นาย เอกลักษณ์ วงษ์เจริญ
3450 010103450 นางสาว ดวงใจ ภักดีรักษ์
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3451 010103451 นางสาว สุดารัตน์ หารี
3452 010103452 นาย เกรียงไกร แก้วประทุม
3453 010103453 นางสาว สุพัตรา วงศ์ฟู
3454 010103454 นางสาว ปิยะธิดา สอนเอ่ียม
3455 010103455 นางสาว ฉันฑะภักษ์ โพธ์ิน้อย
3456 010103456 นาย ชารีฟ อับดุลเลาะห์
3457 010103457 นางสาว ภัทรวดี สันต์สวัสด์ิ
3458 010103458 นางสาว ชนากาณฑ์ อัศวเรืองสุข
3459 010103459 นางสาว ชนัญชิดา สุนทะโก
3460 010103460 นางสาว แพรพลอย สุพรรณ์เศษ
3461 010103461 นางสาว ยุพารัตน์ บุตรกิจ
3462 010103462 นางสาว ชฎาลักษม์ เผือกบางนา
3463 010103463 นาย ณฐกร เจริญเช้ือ
3464 010103464 นางสาว นภัศษ์ชนันท์ ม่วงสาตร์
3465 010103465 นางสาว เพ็ญพิชชา นันทะบัน
3466 010103466 นาย จิรเวช ล่ าดี
3467 010103467 นางสาว รุ้งระวี ชุติมาแสงตระกูล
3468 010103468 นางสาว วรรศวิมล โต๊ะทอง
3469 010103469 นางสาว กัลยรัตน์ ยาจิตต์
3470 010103470 นางสาว ชญาณ์นันท์ สมใสเจริญสุข
3471 010103471 นางสาว ปวีณา สุวรรณภักดี
3472 010103472 นางสาว ปุญญิศา รักษ์วงศ์
3473 010103473 นางสาว ธัญชนก สุวรรณรัตน์
3474 010103474 นางสาว ฐิตารีย์ ช่างเหล็ก
3475 010103475 นางสาว อธิษะยา พันตา
3476 010103476 นางสาว จอมใจ กอวิจิตร
3477 010103477 นางสาว ศุจินันท์ ไกรวศิน
3478 010103478 นางสาว ฉัตรฑริกา สมจินดา
3479 010103479 นางสาว กรกนก เช้ือจินดา
3480 010103480 นางสาว ฐิติญากรณ์ บุญญามณี
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รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3481 010103481 นางสาว ป่ินประภา ปักเสติ
3482 010103482 นางสาว อนันชนา แซ่จิว
3483 010103483 นางสาว ภรณ์ภินันท์ พันธ์ุมี
3484 010103484 นางสาว รักขวัญ เผ่ามังกร
3485 010103485 นางสาว ลักษิกา สุดารีย์
3486 010103486 นางสาว พิกุล นวนละออง
3487 010103487 นางสาว รตนวรรณ มนตรีพิลา
3488 010103488 นางสาว กรรณิการ์ สุมาลย์กันต์
3489 010103489 นางสาว กันตพร ชูโชติ
3490 010103490 นางสาว ลลดาภัทร นภัทรธนาสิน
3491 010103491 นาย ปองพล เสนาทิพย์
3492 010103492 นางสาว นีลวิตร อยู่เเสง
3493 010103493 นาย อริญชย์พิชญ์ บังเอิญ
3494 010103494 นาย ติรชา เคนวิเศษ
3495 010103495 นางสาว มนชนก คชรัตน์
3496 010103496 นางสาว ธัญญารัตน์ เทศสวัสด์ิ
3497 010103497 นาย วรวัฒน์ จ าปามูล
3498 010103498 นาย พุทธพงษ์ นามวงษ์
3499 010103499 นางสาว พัทธ์ธีรา บรรเรืองทอง
3500 010103500 นางสาว วรรณา สร้อยระย้า
3501 010103501 นางสาว ธมนวรรณ พนธารา
3502 010103502 นางสาว ธัญวรัตน์ เหมทานนท์
3503 010103503 นางสาว ปาลิดา ดลเกศศิริ
3504 010103504 นางสาว ภควดี เนียมแทน
3505 010103505 นางสาว อังค์วรา เทียบท่าทอง
3506 010103506 นางสาว วีธิชา วินวีร์
3507 010103507 นางสาว กาญจนา ลาพิงค์
3508 010103508 นางสาว ฌิชชนก แจ้งสว่าง
3509 010103509 นาย สรกฤช ขุนทองพันธ์ุ
3510 010103510 นาย พีรศิฬฎ์ ศรีประยงค์
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3511 010103511 นางสาว จิณห์วรา ชูสวัสด์ิ
3512 010103512 นางสาว ธัญมน ถาวรจิระอังกูร
3513 010103513 นางสาว ศุภกาญจน์ จันทร์ยืนยง
3514 010103514 นางสาว ทรรศนีย์ ปวนยอด
3515 010103515 นางสาว เบญญาภา ธงสิบสอง
3516 010103516 นางสาว ชนิกานต์ วงศ์พุธ
3517 010103517 นางสาว ดาวเรือง ทองจุลละ
3518 010103518 นางสาว กันติชา อินทวงค์
3519 010103519 นางสาว ณพิชญา วิรัชญานนท์
3520 010103520 นางสาว ปราณปริยา เจียวก๊ก
3521 010103521 นางสาว ธดาพันธ์ ปุญทาเป้ิน
3522 010103522 นางสาว ปัทมาพร เทพเก้ือ
3523 010103523 นางสาว ธฤษวรรณ วงษ์จันดี
3524 010103524 นางสาว สุดารัตน์ ศรวรานันท์
3525 010103525 นางสาว ภัทรพร อุทอง
3526 010103526 นางสาว ภัสสร สุวรรณดี
3527 010103527 นางสาว วชิราภรณ์ ศรีชาติ
3528 010103528 นาย ปริวรรษ สิทธิเชนทร์
3529 010103529 นางสาว ปาณิสรา ปัญญาศิริพันธ์ุ
3530 010103530 นางสาว กมลชนก สุวรรณแกม
3531 010103531 นางสาว มาเรีย วิไลวงศ์
3532 010103532 นางสาว มยุรดา ห่อทอง
3533 010103533 นางสาว ศศิวิมล ส าโรง
3534 010103534 จ่าอากาศโท กมล บุตะคุ
3535 010103535 นางสาว ภัทริดา เพ็งวงษา
3536 010103536 นางสาว สุพิชชา ปัญญาวงค์
3537 010103537 นางสาว พลอยยินดี เครือนวล
3538 010103538 นางสาว ภาวิณี ไทยพานิช
3539 010103539 นางสาว นุชจิรา อุ่นร้ัว
3540 010103540 นางสาว ปัทมา แก้วพะวงค์
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3541 010103541 นาง เสาวนิตย์ ลึบแบร์ท
3542 010103542 นางสาว เกวลิน อินทา
3543 010103543 นางสาว โปรดปราน แก่นจันทร์หอม
3544 010103544 นางสาว ชนัญญา ลานขามป้อม
3545 010103545 นางสาว จิณัฐสินี ละอองพันธ์
3546 010103546 นางสาว วิภา ศรีนาคา
3547 010103547 นางสาว รพีพร สุขเกษม
3548 010103548 นางสาว กานต์กนิษฐ์ อุนนานนท์
3549 010103549 นางสาว สุปรียา จุลนันท์
3550 010103550 นาย วนพรรษ รัตนกุล
3551 010103551 นางสาว ธันยพัต ปวงค า
3552 010103552 นางสาว สรวีย์ สุดสวาท
3553 010103553 นางสาว กานต์ธีรา พิพัฒน์ชวลิต
3554 010103554 นางสาว พาริดา ชัยฤทธ์ิ
3555 010103555 นาย นริศ นาวารักษ์
3556 010103556 นางสาว ณัฐกานต์ ทองเรือง
3557 010103557 นางสาว เยาวเรศ ผดุงกิจ
3558 010103558 นางสาว ปวรวรรณ จีนรัตน์
3559 010103559 นางสาว ชัญญา เจริญมิตร
3560 010103560 นางสาว จันทินี ชินวิไล
3561 010103561 นางสาว ทิพย์สิริ ฤทธิกุล
3562 010103562 นางสาว ณภัชนันท์ ชีวินสิริอ านวย
3563 010103563 นางสาว ปัทมาภรณ์ ลีลาศ
3564 010103564 นางสาว พิชญา สูงงาม
3565 010103565 นาย สิทธิพัฒน์ มานะพงษ์
3566 010103566 นาย ณภัทร ชีวาภิสัณห์
3567 010103567 นางสาว ศรุตานนท์ เตชะวัฒนไชยกุล
3568 010103568 นางสาว พิมพ์นารา นาคฉัตรีย์
3569 010103569 นาย บุณยกร โล่ห์พัฒนะกิจ
3570 010103570 นาย พิสชัย จุลพันธ์วัฒนา
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3571 010103571 นางสาว ญาณิมาศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
3572 010103572 นาย ธนกร เน้ียวคงศักด์ิ
3573 010103573 นาย สิทธิชัย คานดง
3574 010103574 นางสาว ณัฐฐาพร อัครส
3575 010103575 นาย อนรรฆพล ปรีชานนท์
3576 010103576 นาย เชษฎากร ช่วยกลาง
3577 010103577 นางสาว จิตตกาญจน์ สุ่มมาตย์
3578 010103578 นาย รังสิมันต์ เกิดแก้ว
3579 010103579 นางสาว สุภาวดี ค าสนิท
3580 010103580 นาย ศักดา พานบูชาวงศ์
3581 010103581 นางสาว พิบู ปรีดีพจน์
3582 010103582 นางสาว วรพิมพ์ลักษณ์ จันทร์แก้ว
3583 010103583 นางสาว กนกพร ชิวหากาญจน์
3584 010103584 นางสาว พชรพรรณ ชาญประโคน
3585 010103585 นางสาว วิชญาดา พงศ์สวัสด์ิ
3586 010103586 นางสาว พิศุทธ์ อร่ามเจริญ
3587 010103587 นางสาว รวีปภัส ป้ันทอง
3588 010103588 นางสาว พิมพ์วลัญช์ นันทวัฒนภิรมย์
3589 010103589 นางสาว ชาลิสา บัวพาค าผง
3590 010103590 นาย สิรวิชญ์ เกตุบางลาย
3591 010103591 นาย ฐานันด์ เจียสิทธานนท์
3592 010103592 นางสาว อมรรัตน์ ขัดเชียงแสน
3593 010103593 นางสาว ปฏิมากร วิทูรศศิวิมล
3594 010103594 นางสาว อภิญญา ไทรบุญจันทร์
3595 010103595 นางสาว อริสา ตันนาดี
3596 010103596 นางสาว สุนิสา ปานชู
3597 010103597 นางสาว ขวัญรัตน์ ลีละเศรษฐกุล
3598 010103598 นางสาว ชนิดา หินลิลา
3599 010103599 นางสาว จิราภรณ์ ย่ิงค านึง
3600 010103600 นางสาว นันณภัชสรน์ สุกาวิระ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3601 010103601 นางสาว ฐาปนี อัครานุภาพพงศ์
3602 010103602 นางสาว นวพร ณ นคร
3603 010103603 นาย ภัครพงษ์ สุภัครพงษ์กุล
3604 010103604 นางสาว ทิพวัลย์ สุขป้อม
3605 010103605 นางสาว วิลาวัณย์ พรพนานุรักษ์
3606 010103606 นางสาว เกตุวดี สมัยมงคล
3607 010103607 นางสาว อัญรินทร์ พรหมมา
3608 010103608 นางสาว ณิชภักด์ิ ภิรมย์
3609 010103609 นางสาว ณัฐธินี นาคนิศร
3610 010103610 นางสาว ฐาปาณีย์ พูลเกิด
3611 010103611 นางสาว อาทิตยา จิกจักร์
3612 010103612 นางสาว นุชรีย์ บัวแย้ม
3613 010103613 นางสาว วราภรณ์ เรียบส าเร็จ
3614 010103614 นาย อภิเบศ แซ่ว่อง
3615 010103615 นางสาว พรพรรณ ภู่เสม
3616 010103616 นางสาว ฐิติพร นามโสม
3617 010103617 นาย รัชชานนท์ นิกรแสน
3618 010103618 นางสาว ดวงกมล หวังสุข
3619 010103619 นาย นนท์ธวัช เนียรมงคล
3620 010103620 นางสาว อารียา ศิริเมฆา
3621 010103621 นางสาว นิลร้อย ทองผ่อง
3622 010103622 นางสาว นววรรณ ลากุล
3623 010103623 นางสาว พิมล กิจเจริญ
3624 010103624 นางสาว พิมลวรรณ เครือค า
3625 010103625 นาย พัสกร อิศรามนัลยากุล
3626 010103626 นางสาว จตุพร ดิลกระวีพงศ์
3627 010103627 นาย อมรเทพ พันธ์บุตร
3628 010103628 นางสาว ชญานิศ เนียมสุวรรณ
3629 010103629 นางสาว ซาร่า มะดีเยาะ
3630 010103630 นางสาว อริสรา ยอแสง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3631 010103631 นาย พีระวัฒน์ เมธาศุภสรรค์
3632 010103632 นางสาว ภัสชญา ดิตถ์เดชากวิน
3633 010103633 นางสาว ธนพร นิธิวัฒนพงศ์
3634 010103634 นางสาว ชมพูนท มณี
3635 010103635 นางสาว ณัฐวรรณ หลิมประดิษฐ
3636 010103636 นางสาว เพ็ญพนิต สุวรรณอัมพร
3637 010103637 นางสาว มัณฑนา แพเดช
3638 010103638 นาย ครองขวัญ สอนใจ
3639 010103639 นางสาว อภิสรา เล่าประวัติชัย
3640 010103640 นางสาว ศุภาพิชญ์ วงศ์ม่าน
3641 010103641 นาย อิทธิกร แก้วกอง
3642 010103642 นางสาว พรพิมล สกุลพันธ์ุ
3643 010103643 นางสาว ศศิกาญจน์ สุวรรณมาลย์
3644 010103644 นางสาว ดาหนัน และสง่า
3645 010103645 นางสาว อรช วิชัยดิษฐ์
3646 010103646 นาย วิศิษฎ์ สิงหะรา
3647 010103647 นางสาว กาญจนา ทิพย์ลาย
3648 010103648 นางสาว รัชลิฎา ลวดเงิน
3649 010103649 นางสาว นันทวัน มัยวงศ์
3650 010103650 นางสาว บุษกร โล่ห์พัฒนะกิจ
3651 010103651 นางสาว นฤมล เพชรน้อย
3652 010103652 นางสาว ชาลิสา กุลเกิด
3653 010103653 นางสาว ชนมน ต้นงาม
3654 010103654 นาย ปภาวิน เอกปรียากร
3655 010103655 นางสาว ฐิติมา นาบ ารุง
3656 010103656 นาง ชุติมณฑน์ แน่นอุดร
3657 010103657 นาย กษิด์ิเดช เทพรอด
3658 010103658 นาย กันตภณ จังพานิช
3659 010103659 นางสาว ภัทราพร มะโนลัย
3660 010103660 นาย ศตวรรษ สายืน
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3661 010103661 นาย นภนิกันต์ิ วงศ์ทรัพย์สกุล
3662 010103662 นางสาว ฐิตารีย์ ช านาญดี
3663 010103663 นางสาว อัจฉรา มานะดี
3664 010103664 นางสาว กนก เต้ียเสมอเช้ือ
3665 010103665 นางสาว ศินีลักษณ์ ญะเมืองมอญ
3666 010103666 นางสาว วิลาสลักษณ์ หม่ืนโพธ์ิ
3667 010103667 นาย ทวีชัย แซ่ชิน
3668 010103668 นางสาว นวพร เรือนแก้ว
3669 010103669 นางสาว กรชวัลย์ จุ้มฝน
3670 010103670 นาย ธีมาณินทร์ เตธินวัฒนสิริ
3671 010103671 นางสาว ณัฐญาภรณ์ วิโรจน์ปัญญาภรณ์
3672 010103672 นางสาว ภูรี วิริยะรังสฤษฎ์
3673 010103673 นางสาว สมัชชฎา สารสิงห์ทา
3674 010103674 นางสาว วรรษา ศักด์ิโพธา
3675 010103675 นางสาว ชนัญชิดา แย้มแก้ว
3676 010103676 นางสาว กัณยารัตน์ สิงห์คูณ
3677 010103677 นางสาว ภัทรชนน บุรวัฒน์
3678 010103678 นาย พรหมภาคย์ อนันต์คชานนท์
3679 010103679 นางสาว ธัญนาฎ สุทธิทาที
3680 010103680 นางสาว กรกช สาระพา
3681 010103681 นางสาว พรสวรรค์ สุวรรณจันทร์
3682 010103682 นางสาว วลัยลักษณ์ อัครานุภาพพงศ์
3683 010103683 นางสาว กมลชนก แสนแก้ว
3684 010103684 นางสาว จูณีร์ ยูโสะ
3685 010103685 นางสาว ณัฐธิยา วงษ์เรือง
3686 010103686 นางสาว ณรีเกศ แก้วประชุม
3687 010103687 นางสาว ศิโรรัตณ์ ทะปะละ
3688 010103688 นางสาว สิรินภา แสงรุจิ
3689 010103689 นางสาว ลภัสกร จังเกตุทอง
3690 010103690 นางสาว กอบกุล รัตนรัตน์
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3691 010103691 นางสาว กชามาศ ไชยสมุทร
3692 010103692 นางสาว มณธิดา เสริมสิทธิพร
3693 010103693 นางสาว พรพรหม คณาวงษ์
3694 010103694 นางสาว กมลรัตน์ ค าทิพย์
3695 010103695 นางสาว พรพิมล มุขขันธ์
3696 010103696 นาย เมธินทร์ จินตนา
3697 010103697 นางสาว จริยา แดงมา
3698 010103698 นางสาว ชัญญพัชร์ ตันมี
3699 010103699 นางสาว ศุทธินี กับปุละวัน
3700 010103700 นางสาว วิลาวัณย์ ศรีสุภา
3701 010103701 นางสาว ภัคเปมิกา สมสะอาด
3702 010103702 นางสาว พิชญ์สินี เจียรบุตร
3703 010103703 นางสาว สิริภัทร ภมรภูริวิรุฬห์
3704 010103704 นางสาว ชฎาพร แหวนเพชร
3705 010103705 นางสาว ณัฐวดี วนเครือ
3706 010103706 นางสาว กัลยกร ใหญ่ผล
3707 010103707 นางสาว ปาเจรา ธัญทรัพย์ธรากุล
3708 010103708 นางสาว สุมิตรา หลุยบัวใหญ่
3709 010103709 นางสาว พัชรินทร์ วงค์ค าปวน
3710 010103710 นางสาว ฮุซนา แวบือราเฮง
3711 010103711 นางสาว อักษราภัค บางปา
3712 010103712 นางสาว รุจิรา อุ่นใจละ
3713 010103713 นางสาว ปิยารม ทรงพระคุณ
3714 010103714 นางสาว นวลสิริ ปรีจิตต์
3715 010103715 นางสาว กัญญาวีร์ ทองนุช
3716 010103716 นางสาว วรณัน ศรีนวล
3717 010103717 นาย ศุภชัย อรุณโชติ
3718 010103718 นางสาว ฐาปนีย์ เกตุกินทะ
3719 010103719 นางสาว ปณิดา เห็มสมัคร
3720 010103720 นางสาว กุศลิน กอคูณ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3721 010103721 นางสาว วริศรา วงษ์โท
3722 010103722 นางสาว โชติกา ผาศุข
3723 010103723 นางสาว ทาริกา รักมโนธรรม
3724 010103724 นาย วรศิลป์ วงษ์จันทร์ดี
3725 010103725 นางสาว นลินี เข็มทอง
3726 010103726 นาง กรนันท์ รักษาราช
3727 010103727 นางสาว กันต์ฤทัย สิงห์แก้ว
3728 010103728 นาย ต้นนที อนันธขาล
3729 010103729 นางสาว ฐิติมา ทองมาก
3730 010103730 นาย ณรงค์ชัย เรืองศรี
3731 010103731 นางสาว พัชรมน สุนทะโก
3732 010103732 นางสาว จิราพร จงสมบูรณ์โภคา
3733 010103733 นางสาว วิสสุรดา พรหมค า
3734 010103734 นางสาว บุษกร ปานกล่ิน
3735 010103735 นาย เอกพงศ์ กงวิรัตน์
3736 010103736 นางสาว ทิพยรัตน์ แสงสว่าง
3737 010103737 นางสาว ภัทรวดี แสบงบาล
3738 010103738 นางสาว พิยะดา บัวพิษ
3739 010103739 นาย ธนัช เตชะมหพันธ์
3740 010103740 นางสาว พัทธมน หาระบุตร
3741 010103741 นางสาว สุชัญญา สุนนท์ชัย
3742 010103742 นางสาว ฟาเวีย ดาวซ้อน
3743 010103743 นาย ภคพล ฉัตรแก้ว
3744 010103744 นางสาว วรดนู สุริยะ
3745 010103745 นางสาว แก้วสวรรค์ ผิวงาม
3746 010103746 นางสาว อภัสสร หอมอ่อน
3747 010103747 นางสาว ฐิตาภรณ์ เพชรหนู
3748 010103748 นางสาว ปิยาภา ศรีช่วย
3749 010103749 นางสาว พัทธมน หมู่ปาน
3750 010103750 นางสาว เบญญาภา ใจซาง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3751 010103751 นางสาว ศิโรรัตน์ ข าสด
3752 010103752 นางสาว กชพรรณ ผิวสะอาด
3753 010103753 นางสาว หวันสารีนา ปะดุกา
3754 010103754 นาย สิริพงศ์ รักษ์ธรรมเสมอ
3755 010103755 นางสาว อริญา เรืองแก้ว
3756 010103756 นางสาว พิชชาพร เจษฎานนท์
3757 010103757 นางสาว สุขิตา บุญร่วม
3758 010103758 นางสาว ณิชาภัทร ยีหรีม
3759 010103759 นางสาว ณัชฌา จันทร์รักษ์
3760 010103760 นางสาว อนันทพร สอดศรี
3761 010103761 นางสาว ธมลวรรณ บุญเครือ
3762 010103762 นางสาว น้ าทิพย์ ชุ่มพะวงค์
3763 010103763 นาย เนติพงษ์ พวงนุ่น
3764 010103764 นางสาว รติพร ต๊ิบพิงค์
3765 010103765 นางสาว ชลิดา มณีคุ้ม
3766 010103766 นางสาว กวิสรา คารมปราชญ์
3767 010103767 นางสาว สุทธาทิพย์ คงนคร
3768 010103768 นางสาว รัชนีกร ด้วงประสิทธ์ิ
3769 010103769 นางสาว ปวันรัตน์ ทองแม้น
3770 010103770 นางสาว นารี หมัดอะดัม
3771 010103771 นางสาว ศุภาวรรณ ใยสีงาม
3772 010103772 นางสาว ศุภดา คงนคร
3773 010103773 นางสาว มณฑิรา เสริมสิทธิพร
3774 010103774 นางสาว โคยูกิ ฮาเซยาม่า
3775 010103775 นาย กฤชพล มุสิกะ
3776 010103776 นางสาว สุพิชฌาย์ อุตมะกูล
3777 010103777 นางสาว กุสุมา จันสน
3778 010103778 นางสาว จารุจิต เจริญไชย
3779 010103779 นางสาว วิชชุตา โททรัพย์
3780 010103780 นางสาว เฟ่ืองฟ้า วิโทจิตต์
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3781 010103781 นางสาว กัญญาดา แซ่ช่ัง
3782 010103782 นาย พุทธสิริ สุขสวัสด์ิ
3783 010103783 นางสาว ภัททิรา วิทยาศิริกุล
3784 010103784 นางสาว เขมิกา สัสสะวิระ
3785 010103785 นางสาว อาทิตยา สิงห์ทิศ
3786 010103786 นางสาว ปณิชา แก้วอารีรักษ์
3787 010103787 นางสาว บษพร อาบสุวรรณ
3788 010103788 นางสาว นลินทิพย์ บูรณทอง
3789 010103789 นาย กิตติภูมิ ค าชัย
3790 010103790 นางสาว กีรติกานต์ ขัติวงศ์
3791 010103791 นางสาว สีตีไฟรุส เจ๊ะอาลี
3792 010103792 นางสาว ปริยาภัทร วัฒนเศรษฐพงศ์
3793 010103793 นางสาว รวีวรรณ เรือนใส
3794 010103794 นางสาว สุวิมล จันประเสริฐศรี
3795 010103795 นางสาว หัสยา นพสุวรรณ์
3796 010103796 นางสาว ณัฐธิดา เขมะภาตะพันธ์
3797 010103797 นางสาว เฉลิมขวัญ คงแก้ว
3798 010103798 นางสาว อัญชลีพร โชคพรชัย
3799 010103799 นางสาว ณัฐชยา วิริยานนท์
3800 010103800 นางสาว ศศิประภา อรัญพูล
3801 010103801 นางสาว นุชษลา เสริฐศรี
3802 010103802 นางสาว ปวันรัตน์ ต๊ะต้องใจ
3803 010103803 นางสาว ชมบงกช จันทร์เจ๊ก
3804 010103804 นางสาว ณัฐธิยา วิมูล
3805 010103805 นาย วิชาญชัย บัวทรัพย์
3806 010103806 นาย นันทวัฒน์ เดวาหมัด
3807 010103807 นางสาว กัญญา ตันสา
3808 010103808 นางสาว กาญจนาพร ขันธะหัตถ์
3809 010103809 นางสาว วรกานต์ สังข์ชุม
3810 010103810 นางสาว นันท์นลิน นาควัชระ
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
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3811 010103811 นาย เมธี สุบิน
3812 010103812 นาย ภาณุ แสนส าราญ
3813 010103813 นางสาว ฐานิตตา ชูช่วยชน
3814 010103814 นางสาว พิชญาภา ประเสริฐกูล
3815 010103815 นางสาว พิจานันท์ ย่ิงด านุ่น
3816 010103816 นางสาว รัตนาภรณ์ รัตนมณี
3817 010103817 นางสาว ชนาลัย ค าแก้ว
3818 010103818 นาย ธิษณะ มะณีออน
3819 010103819 นางสาว ณหทัย ปรีชาเดช
3820 010103820 นางสาว สิริประภา จันทรักษา
3821 010103821 นางสาว ไปรยา บูรพาวรากุล
3822 010103822 นางสาว ณัฐมน คุณภาที
3823 010103823 นางสาว อิสริยาภรณ์ ตรีเวก
3824 010103824 นางสาว ศศิธร อรุณแจ้ง
3825 010103825 นางสาว กาญจนรัตน์ หนองหารพิทักษ์
3826 010103826 นางสาว กัญญ์ปภัส บุญช่วย
3827 010103827 นาย พิเชษฐ สุจริตธรรม
3828 010103828 นางสาว วรรณฤดี ร้อยจันทร์
3829 010103829 นางสาว สุวนันท์ เดชะพันธ์
3830 010103830 นางสาว วริศรา นรินทร์
3831 010103831 นางสาว ฌาตญา น่วมศิริ
3832 010103832 นางสาว รัมภ์รดา ม่ันมี
3833 010103833 นางสาว นันท์นภัส สุวรรณคีรี
3834 010103834 นาย ลิขิต สุวรรณสิทธ์ิ
3835 010103835 นาย กฤษชาณัฐฏ์ วงศ์หาญ
3836 010103836 นางสาว นิศารัตน์ ล่ีเส็ง
3837 010103837 นางสาว ศวิตา ศิริโรจน์
3838 010103838 นางสาว สุนิษา แสนสุข
3839 010103839 นางสาว ขวัญมนัส เหล่าหวายนอก
3840 010103840 นาย พงศ์เทพ ยอดบุญนอก
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3841 010103841 นางสาว นราภัทร เครือสุคนธ์
3842 010103842 นางสาว นภสร พิวัฒน์
3843 010103843 นางสาว เรณู ไชยเทพ
3844 010103844 นางสาว ณัฐริกา สายนุ้ย
3845 010103845 นางสาว ภัชรินกร กระทาง
3846 010103846 นางสาว ซารีฮะ วาเตะ
3847 010103847 นางสาว วิภาวรรณ ป้ันสุข
3848 010103848 นางสาว กนกวรรณ ปันทะรัตน์
3849 010103849 นางสาว ณรินธร จะวะนะ
3850 010103850 นางสาว อัณณ์ชญากร สมัคร
3851 010103851 นางสาว รุสด้ี บินล่าหมาน
3852 010103852 นาย พงศ์ศิริ มณีฉาย
3853 010103853 นางสาว ภัทรมน มหาสุข
3854 010103854 นาย ปัณณธร ค้าผล
3855 010103855 นางสาว แพรไพลิน เอกญาติ
3856 010103856 นางสาว ภรณ์ทิพย์ น่ิมเนียม
3857 010103857 นาย ธนกาญจน์ สังคะรักษ์
3858 010103858 นางสาว ทานตะวัน ค าโสม
3859 010103859 นางสาว จีระนันท์ แก่นดู่
3860 010103860 นางสาว เวสิยา ทวีวิทย์ชาคริยะ
3861 010103861 นางสาว พรรณปพร สุขดี
3862 010103862 นางสาว ฐิติรัชต์ รังสีรัตนโชติ
3863 010103863 นางสาว ปริชมน สุมาลี
3864 010103864 นางสาว หทัยภัทร เขียวจีน
3865 010103865 นางสาว เมสินีย์ สุระเสียง
3866 010103866 นางสาว ณัฏชยา วงษ์สุนทร
3867 010103867 นางสาว พิราวัลย์ สนสวัสด์ิ
3868 010103868 นางสาว พิมลพรรณ มาลาวิลาศ
3869 010103869 นางสาว ชลดา วิภาศิริ
3870 010103870 นางสาว กาญจนา เฟ่ืองพวง
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3871 010103871 นางสาว วรานันท์ กาวิชา
3872 010103872 นางสาว ธิกฤตา เกสรินทร์
3873 010103873 นาย พชรพล สิทธิมงคล
3874 010103874 นางสาว ธัญชนก ใจวิถี
3875 010103875 นาย ธีรยุทธ์ กุลไพรวรรณ
3876 010103876 นางสาว เวณิกา บุษบงค์
3877 010103877 นางสาว ซาฟี บานิสซาตร์
3878 010103878 นาย ภาคภูมิ แก้วประดับ
3879 010103879 นางสาว โยษิตา ตันสกุล
3880 010103880 นางสาว กนกอร เกียรติจรุงพันธ์
3881 010103881 นางสาว อัญชนา เนียมมณี
3882 010103882 นางสาว ณปภัช อ่อนน้อม
3883 010103883 นางสาว สุภาวดี ม่ันชาวนา
3884 010103884 นางสาว นันทพัชร์ ศุภสิทธิธานันทน์
3885 010103885 นางสาว อภิชยา อาวารักษ์
3886 010103886 นางสาว อารียา วงศ์อารัญ
3887 010103887 นางสาว สปันแก้ว ป้ันขาว
3888 010103888 นางสาว นวกฏชมนฑ์ พัฒนเจริญสกุล
3889 010103889 นางสาว ปุณยวีร์ วงศ์รัชตะเสวี
3890 010103890 นางสาว ธนภรณ์ จุลิวรรฬี
3891 010103891 นางสาว รินทร์ธิยา ศรีแสงจันทร์
3892 010103892 นาย กิตตินันท์ เรืองโรจน์
3893 010103893 นาย ชานนท์ พรหมเวชยานนท์
3894 010103894 นางสาว จันทร์พร อุ่นเรืองเกียรติ
3895 010103895 นางสาว ณัฏฐนิชา โคธิเสน
3896 010103896 นางสาว รัญชนา อารยรุ่งโรจน์
3897 010103897 นาย สหชัย จันทร์สุรไพโรจน์
3898 010103898 นาย ติณพงศ์ มาจอมพล
3899 010103899 นางสาว อัญชุลีพร ภูหนององ
3900 010103900 นางสาว กมลพรรณ พงษ์เศวต
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3901 010103901 นาย ทัชชกร ถิระสวัสดี
3902 010103902 นาย สหรัฐ สวัสด์ิประวิทย์
3903 010103903 นาย เฉลิมชัย หลวงพินิจ
3904 010103904 นางสาว กนกพร กมลวิบูรณ์
3905 010103905 นางสาว กชพร สมประสงค์
3906 010103906 นางสาว ปรียาภรณ์ ม่วงพิน
3907 010103907 นางสาว ธาริดา นิยมทัศน์
3908 010103908 นางสาว ณัฐณิชา สุขนิรันดร์
3909 010103909 นางสาว มาริสา ศรีเจ้า
3910 010103910 นางสาว กานต์ิชนิต จอกลอย
3911 010103911 นางสาว พันธิญา พริบไหว
3912 010103912 นางสาว นิพัทธา อินทอง
3913 010103913 นางสาว แก้วตา รู้รักตน
3914 010103914 นาย วิชญ์พงศ์ จันทรปรางมาศ
3915 010103915 นางสาว รัญญ์วรัตน์ วรรณ์แก้ว
3916 010103916 นางสาว ผัสสชา ค าสุข
3917 010103917 นาย วงศกร วนสุวานิช
3918 010103918 นางสาว สุนิสา มีช่วย
3919 010103919 นางสาว อัญมณี ธีระพร
3920 010103920 นาย อภิวัฒน์ เสนน้อย
3921 010103921 นางสาว กัญญาพร ขาวปลอด
3922 010103922 นางสาว ณัฐชา ไชยกาฬสินธ์ุ
3923 010103923 นางสาว สุธาสินี อุปพระจันทร์
3924 010103924 นางสาว เอ้ือการย์ ขัติยะ
3925 010103925 นาย กัมพล จันทโร
3926 010103926 นางสาว ชัญญา สมรินทร์
3927 010103927 นางสาว พรรษานรี หนูแก้ว
3928 010103928 นางสาว พัชริดา ชัยหงษา
3929 010103929 นางสาว สุประวีณ์ ดวงภักดี
3930 010103930 นางสาว ปฐมพร เทพสุติน
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รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3931 010103931 นางสาว นัทธ์โสชญา สุขใจภักดิพงศ์
3932 010103932 นางสาว นันท์นภัส คุ้มเมฆ
3933 010103933 นางสาว นรีนุช เยทส์
3934 010103934 นาย กษิดิศ อนุมณี
3935 010103935 นางสาว ธรรศจรส กันประมูล
3936 010103936 นาย ภวัต ฉัตรานุกูล
3937 010103937 นางสาว นิภาพร นาหม่ืน
3938 010103938 นาย ภัคศักด์ิ เชาวน์ฤทธ์ิ
3939 010103939 นางสาว กันต์กมล เทพอ านวย
3940 010103940 นางสาว ณัฐนรี ชัยศิรินทร์
3941 010103941 นางสาว อารัตนดา ทองอ่วม
3942 010103942 นางสาว แพรวพรรณ ฮมแสน
3943 010103943 นางสาว นัทซึคิ เซกิกึชิ
3944 010103944 นางสาว พิชญ์สินี อยู่เนียม
3945 010103945 นางสาว ณัฐธิดา รองเดช
3946 010103946 นางสาว นภาลัย เปรมใจ
3947 010103947 นางสาว เมธาวี ฝ้ันเมา
3948 010103948 นางสาว ศิริน กระจ่างดี
3949 010103949 นางสาว กันญา จันทร์เช้ือ
3950 010103950 นางสาว ปาลิตา ทุนแก้ว
3951 010103951 นางสาว สาวิตรี ต้นโพธ์ิ
3952 010103952 นางสาว พิมพ์ใจ กัณทะวัง
3953 010103953 นาย พัสกร ไตรทิพย์
3954 010103954 นางสาว หทัยชนก คุมรอบ
3955 010103955 นาย ณิชกุล บุญตันจ๋ิน
3956 010103956 นางสาว อัสวัส หากิจ
3957 010103957 นาย อิทธิเดช เหตุหาก
3958 010103958 นางสาว พรรณทิพย์ หน่อค าผุย
3959 010103959 นางสาว อิฐานันท์ สุทธิคณะ
3960 010103960 นาย วัฒนพงศ์ แก้วเรือง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3961 010103961 นางสาว อัญชิษฐา ชวาลวิวัฒน์
3962 010103962 นาย เอกคณพิชญ์ พิลาภ
3963 010103963 นาย ยุทธนาถ พชรเดช
3964 010103964 นางสาว มัลลิกา ปราณี
3965 010103965 นางสาว ศศิวิมล เสือฉิม
3966 010103966 นาย สมพล ข าหาญ
3967 010103967 นางสาว แพรสวรรค์ ใส้เพ้ีย
3968 010103968 นางสาว พนมวรรณ ปรีชาชาญ
3969 010103969 นางสาว สุรีพรรณ เสาร์มนตรี
3970 010103970 นางสาว นัชชนันท์ ชูช้าง
3971 010103971 นางสาว กฤติยา จุลิวรรฬี
3972 010103972 นางสาว ยศยา หล่อโชติกูล
3973 010103973 นางสาว สุดารัตน์ แจ่มแจ้ง
3974 010103974 นางสาว พัทธนันท์ พันธุวาณิชย์
3975 010103975 นางสาว ณิชารัศม์ ธีระรัตนศิลป์
3976 010103976 นางสาว ญาณิศา ทองประสิทธ์ิ
3977 010103977 นางสาว รัชพร วชิรถาวรชัย
3978 010103978 นางสาว น้ าทิพย์ จันทร์งาม
3979 010103979 นางสาว ชนกนันท์ ชุมสง
3980 010103980 นางสาว อริสา ต่อติด
3981 010103981 นางสาว วรรณพร ปานสาคร
3982 010103982 นางสาว วรินทร์พร วีระเกียรติ
3983 010103983 นางสาว พิมพ์วิภา แสงนอก
3984 010103984 นาย เอ้ืออังกูร ชัยภูริโภควินท์
3985 010103985 นางสาว รักษ์ชนก สมบูรณ์
3986 010103986 นางสาว จิตสุภา ดีศรี
3987 010103987 นาย วีรภัทร แก้วเปีย
3988 010103988 นาย ณัฏฐ์ แก้วด า
3989 010103989 นางสาว จิราพร เกตุกัน
3990 010103990 นางสาว เบญจวรรณ ชาลี
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

3991 010103991 นางสาว เมวิกา จ าปาทอง
3992 010103992 นางสาว รัตวัลย์ จันทร์แจ่ม
3993 010103993 นางสาว มนัญชยา ฉายาพงษ์
3994 010103994 นางสาว พิมพ์พิชชา ผดุงสุทธ์ิ
3995 010103995 นางสาว จิณห์นิภา เกษไชย
3996 010103996 นางสาว ฐิตาภรณ์ แก้วพิบูลย์
3997 010103997 นางสาว ภคอร โตประภัสสร
3998 010103998 นาย ธนกฤต สมบัติวรรณทนา
3999 010103999 นางสาว ฉมาเกตุ วาดชลอ
4000 010104000 นางสาว อลัญชพร อุดมศักด์ิ
4001 010104001 นางสาว กัญจนา บุญทรงธรรม
4002 010104002 นางสาว ณัชปภา จิตคุ้ม
4003 010104003 นางสาว ชนัญชิดา ปะนาโส
4004 010104004 นาย ธนพล สุวรรณวงศ์
4005 010104005 นางสาว วราพรรณ ปันต๊ิบ
4006 010104006 นางสาว ศศิพัชร์ พัฒนาวรกุล
4007 010104007 นาย รุ่งระวิน แก้วชมภู
4008 010104008 นางสาว พลอยไพลิน เอ้งฉ้วน
4009 010104009 นางสาว อาลาเวีย หนูรัตน์
4010 010104010 นางสาว พัสตาภรณ์ รัตนรังษี
4011 010104011 นางสาว กัญจนาภา กันนิยม
4012 010104012 นางสาว ปานประดับ โสภา
4013 010104013 นางสาว ศิริวรรณ ทองเสน
4014 010104014 นางสาว กรรณิการ์ แซ่ต้ัง
4015 010104015 นางสาว พรทิพย์ คุดคง
4016 010104016 นางสาว ปรียาพัชร จันเลน
4017 010104017 นาย ศุภกาญจน์ คงชุม
4018 010104018 นางสาว วชิรญา ศรีเพ็ชร
4019 010104019 นาย กันต์พิพัฒน์ นิรินทร์
4020 010104020 นางสาว ทักษพร แก้วทุ่ง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4021 010104021 นางสาว อภิชญา อุ่นโสดา
4022 010104022 นางสาว ปภัสรินทร์ จิรธีระพันธ์
4023 010104023 นางสาว กุมเก้าพิมภา อู่เงิน
4024 010104024 นางสาว สามินี งานดี
4025 010104025 นางสาว อัญชิษฐา อินหนองฉาง
4026 010104026 นางสาว วาสนา ต้ังกิจวรกุล
4027 010104027 นางสาว ฉัตรกมล ไชยโยธา
4028 010104028 นางสาว พิมพ์สุดา ช่วยข า
4029 010104029 นางสาว ทิพวรรณ มีเจริญ
4030 010104030 นางสาว ฐานิศรา พราหมณะนันทน์
4031 010104031 นางสาว กาญจนาพร มะตนเด
4032 010104032 นาย วงศกร มูลเป็ง
4033 010104033 นางสาว นิชา กาดีวงศ์
4034 010104034 นางสาว สุพรรณิกา ค าพรมมา
4035 010104035 นางสาว พิชามญช์ุ พุทธพัฒน์พงศ์
4036 010104036 นางสาว สาวิตรี ประทานพรเลิศ
4037 010104037 นาย กมล อ้ายสืบสาย
4038 010104038 นางสาว ศุภกาญจน์ คงก้ิม
4039 010104039 นางสาว ธนัชพร เกียรติชีระนันท์
4040 010104040 นาย สาธิต เลิศวิทูรนันท์
4041 010104041 นางสาว เพ็ญนภา จิตราการ
4042 010104042 นางสาว ชลดา สมออร
4043 010104043 นางสาว วัชรินทร์ ฤทธิสิงห์
4044 010104044 นางสาว ณัฐปภัสร์ พูลทรัพย์
4045 010104045 นาย ธรรมชาติ หน่อทอง
4046 010104046 นางสาว สิริภัทร นครพรัตน์
4047 010104047 นาย ธณัชย์ สุริวงค์
4048 010104048 นางสาว พรรณวดี พัดทอง
4049 010104049 นาย กิตติพงษ์ ทัพไพรี
4050 010104050 นางสาว พิมพ์นารา มุขแก้ว
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4051 010104051 นาย ชานนท์ เจือน้ าหอม
4052 010104052 นางสาว ศษณา มนัสศุภมงคล
4053 010104053 นางสาว ณัฐวรา เสวยราช
4054 010104054 นางสาว กานต์ธีรา เลิศปัญญา
4055 010104055 นางสาว ณัฐชญา แก้วมณี
4056 010104056 นางสาว สุทธ์หทัย ธิติวรพันธ์ุ
4057 010104057 นางสาว ณัฐนิช ธนาบริสุทธ์ิ
4058 010104058 นางสาว วิสสุตา รามสมภพ
4059 010104059 นางสาว ปรางค์วลี หนูประสิทธ์ิ
4060 010104060 นาย จารุพงศ์ วิไลพิศ
4061 010104061 นางสาว อภิญญา ชนะวิเศษ
4062 010104062 นาย พิชิตชัย หมายกลาง
4063 010104063 นางสาว ศศิธร แสงลี
4064 010104064 นางสาว อัลยา ศรีดาวงศ์
4065 010104065 นางสาว พรลภัส เพ่ิมคูณทวี
4066 010104066 นางสาว จันทร์จิรา ตุ่นทอง
4067 010104067 นางสาว อลิชา กลัดอ่ิม
4068 010104068 นาย อรรถพล สุ่นศรี
4069 010104069 นางสาว ภาวิณี เครือแก้ว
4070 010104070 นางสาว ณัฐธิตา ชาววัง
4071 010104071 นางสาว กาญจนาภรณ์ จันทร์ด า
4072 010104072 นางสาว ภูริตา กันตังกุล
4073 010104073 นางสาว กษมา โทนท านุ
4074 010104074 นางสาว โชติกา ประทุม
4075 010104075 นางสาว ศิวะปรียา ทวีปัญญสกุล
4076 010104076 นางสาว ธนวรรณ บุญตา
4077 010104077 นางสาว นารีรัตน์ สุวรรณลิวงค์
4078 010104078 นางสาว ถุงทอง เลือดทหาร
4079 010104079 นางสาว วิลาสินี ศรีบุญวงษ์
4080 010104080 นางสาว นงพงา เส้งถ่ัน
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4081 010104081 นาย กันย์ ดีพ่ึงตน
4082 010104082 นางสาว สุธิดา บุญเรือง
4083 010104083 นาง ชมพูนุช วงษ์รุ่งเรือง
4084 010104084 นางสาว ปาริชาติ ตะโคตร
4085 010104085 นางสาว ปาณิศรา นันไชยอุด
4086 010104086 นางสาว ปรรณพัชร์ อรรถศิวานนท์
4087 010104087 นางสาว อรอนงค์ ขุนโนนเขวา
4088 010104088 นางสาว วัชรี อุ่นผาง
4089 010104089 นางสาว ธิดารัตน์ นิติไชย
4090 010104090 นาย จตุเวท ชูศิริรักษ์
4091 010104091 นางสาว กัลยาณี คุณาธรรม
4092 010104092 นางสาว ศุภนันท์ มะอาจเลิศ
4093 010104093 นางสาว ณิชนันทน์ คณารีย์
4094 010104094 นางสาว ลักขณา อินทะโร
4095 010104095 นาย ฐาปกรณ์ ทองอ่อน
4096 010104096 นางสาว ศิริรัตน์ อินเหมือน
4097 010104097 นางสาว สุพัตรา ตรีมรรคา
4098 010104098 นางสาว น้ าผ้ึง ค านวณศิลป์
4099 010104099 นางสาว สุรีรัตน์ เรืองฤทธ์ิ
4100 010104100 นางสาว มุนินทภัทร รือเรือง
4101 010104101 นางสาว อารยา พันกล่ัน
4102 010104102 นางสาว พลอยพิชญ์ญา พิริยะอนันตกุล
4103 010104103 นางสาว ปริยลักษณ์ จันทราภา
4104 010104104 นางสาว ณัฐลียา เนียมศรี
4105 010104105 นางสาว พิมพิกา สิทธิเป็ง
4106 010104106 นาย พัชรพล หงษ์รัตนาภรณ์
4107 010104107 นางสาว พิมพ์วิมล มังคลาทัศน์
4108 010104108 นางสาว กวินทร์ชิษฐา ข าทับน้ า
4109 010104109 นางสาว เจนจิรา ธนสารพิบูลกิจ
4110 010104110 นางสาว ณัฏฐ์สิชา โหมดน่ิมนวล
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4111 010104111 นางสาว กตัญพร เมืองกุดเรือ
4112 010104112 นางสาว วีรยา วิมลกาญจนา
4113 010104113 นางสาว จิราวรรณ บัวศรียอด
4114 010104114 นางสาว ธันยพร ฮ่ันเกียรติพงษ์
4115 010104115 นางสาว อัมธิดา สุวรรณธาดา
4116 010104116 นางสาว ไปรยา บุนนาค
4117 010104117 นางสาว ไปรชา ปวงจักรทา
4118 010104118 นาย อัฌชานนท์ ทัศนานุพรม
4119 010104119 นางสาว ปิยธิดา วรรณวัตร์
4120 010104120 นาย กนกพล อินทมะโน
4121 010104121 นางสาว พัณณ์ชิตา วีรกุลภูวพัฒน์
4122 010104122 นาย กิตติศักด์ิ ศักด์ิกมลวารี
4123 010104123 นางสาว ประภัสสร พิมเสน
4124 010104124 นางสาว มัชชุพร ขันประกอบ
4125 010104125 นาย ชานน ธ ารงชลพิสิฐ
4126 010104126 นาย ธนวัฒน์ สิงห์สน่ัน
4127 010104127 นางสาว ชาริณี ผลมะขาม
4128 010104128 นางสาว พรกมล อยู่เจริญ
4129 010104129 นางสาว ศศิธร เถาลอย
4130 010104130 นาย อลงกรณ์ ฮวดบ ารุง
4131 010104131 นางสาว ศุภัชชา ทองเทียบ
4132 010104132 นางสาว สุธาสินี นุ่นช่ืน
4133 010104133 นางสาว ณดา มนัสศุภมงคล
4134 010104134 นางสาว ณัฐวรางค์ เสวยราช
4135 010104135 นางสาว อภิญญา สว่างจิตร์
4136 010104136 นางสาว ณัฐนรี แก้วมณี
4137 010104137 นางสาว พรรษชล ศรีประเทือง
4138 010104138 นางสาว ปวีณ์นรี ไกรสินสกุล
4139 010104139 นางสาว นวรัตน์ สีสังข์
4140 010104140 นางสาว ชลธิชา ดวงประสาท
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หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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4141 010104141 นางสาว วิราวรรณ พรหมภิรา
4142 010104142 นางสาว สุพิชญา นามจันทร์ทึก
4143 010104143 นางสาว ธิดารัตน์ ป่ินแก้ว
4144 010104144 นางสาว เมธาวี อินทสุวรรณ์
4145 010104145 นางสาว ปณิตา อรรคบุตร
4146 010104146 นางสาว ชารีญา เทพบล
4147 010104147 นางสาว อาทิตยา ขันทอง
4148 010104148 นางสาว อิสรีย์ พันธ์สวรรค์
4149 010104149 นางสาว วลีพร สายใจ
4150 010104150 นางสาว โซเฟียห์ ศิริวัลลภ
4151 010104151 นางสาว ณัฐพร สมบุญ
4152 010104152 นางสาว จิรชยา สานิง
4153 010104153 นาย ธีรศักด์ิ สุทธิเจริญ
4154 010104154 นาย ศารทวิษุวัต ตาค ามี
4155 010104155 นางสาว ณรัฏฐ์วรรณ ตันจันทร์
4156 010104156 นางสาว เบญจวรรณ ชุ่มชวย
4157 010104157 นางสาว กาญจนา ตาแก้ว
4158 010104158 นางสาว มิธิรา พิริยะภาคย์
4159 010104159 นาย อดินัน อุมา
4160 010104160 นาย สิทธิภัทร์ สกลวรารุ่งเรือง
4161 010104161 นางสาว ภัทรพร เกิดทองมี
4162 010104162 นางสาว สุวิมล พลภักดี
4163 010104163 นาย ณัฐชนนท์ ม่านมุงศิลป์
4164 010104164 นางสาว ธัญจิรา มีสมวงศ์
4165 010104165 นางสาว โสรญา พิมพ์หนู
4166 010104166 นาย อัครวุฒิ อ้นสถิตย์
4167 010104167 นางสาว วิรัญญา เตจ๊ะ
4168 010104168 นางสาว ภานุชนาถ รัตนคช
4169 010104169 นางสาว สโรชา ตันตรา
4170 010104170 นาย อภิเชษฐ์ นิลพันธ์ุ

หน้า 139 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
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หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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4171 010104171 นางสาว ภิญญาพัชร์ สาธุภาค
4172 010104172 นางสาว กัลยรัตน์ น่ิมคร
4173 010104173 นางสาว กุลสตรี หล้ากาวี
4174 010104174 นางสาว นภัสนันท์ เขียวขจีพนา
4175 010104175 นาย กฤษฏภาส อนุจันทร์
4176 010104176 นางสาว ภัณฑิรา สาระอาภรณ์
4177 010104177 นางสาว พฤนท์นฤญช์ อยู่วิทยาวี
4178 010104178 นาย ไตรรัตน์ นามลาบุตร
4179 010104179 นางสาว ยุพารัตน์ แซ่อ้ึง
4180 010104180 นาย ธนกฤต เวศย์วิบุล
4181 010104181 นาย จิตพัฒน์ ชูเชิด
4182 010104182 นางสาว ชนิดาภา คงธนาเวช
4183 010104183 นาย นรากร เสราใส
4184 010104184 นางสาว ณัฏฐา ฮวดล้ิม
4185 010104185 นางสาว นงเยาว์ บับภาร
4186 010104186 นางสาว ภรภัทร วงค์ชัย
4187 010104187 นางสาว ชนากานต์ ใจว่อง
4188 010104188 นางสาว พิชญา อินทฤทธ์ิ
4189 010104189 นางสาว เกวลี สุภา
4190 010104190 นางสาว กนกวรรณ ตันนิยม
4191 010104191 นางสาว ประภาสิริ อุชุโกศลการ
4192 010104192 นางสาว ชลธิชา ใจเย็น
4193 010104193 นางสาว เมธินี เสถียร
4194 010104194 นางสาว กรองทอง แสนประดิษฐ์
4195 010104195 นางสาว พิชามญธ์ุ ชุ่มอินจักร์
4196 010104196 นางสาว ปภาวรินท์ คชมิตร
4197 010104197 นางสาว สุชานาถ วงศ์วิจิตรภัณฑ์
4198 010104198 นาย ศุภวิชญ์ บุรีแก้ว
4199 010104199 นางสาว เบญญาภา อรัญญาเกษมสุข
4200 010104200 นางสาว ภาษิตา สังข์ศิริ
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4201 010104201 นาย ปฏิภาณ สันติการัณย์
4202 010104202 นางสาว จารุภัทร วรรณรัตน์
4203 010104203 นางสาว ปรินทร์นิชา นิปกะกุล
4204 010104204 นาย พชร เมธเมาลี
4205 010104205 นางสาว ศราวดี เสง่ียมทรัพย์
4206 010104206 นางสาว นิสากร สีดาแก้ว
4207 010104207 นาย ดิษย์ดนัย พรหมสิงห์
4208 010104208 นาย รัชชานนท์ สว่างศรี
4209 010104209 นางสาว กัญญ์วรา วิจิตรหงษ์
4210 010104210 นางสาว ฉัตรฑริกา เมืองแวง
4211 010104211 นาย สุทธิเกียรติ มูลสวัสด์ิ
4212 010104212 นางสาว สุภาพรรณ มากเจริญ
4213 010104213 นาย อรรถพล คงชูมี
4214 010104214 นางสาว อมราวดี วงศ์สุวรรณ
4215 010104215 นาย พรหมเมธ สนธิ
4216 010104216 นางสาว ชนณิศา สาทาเขียว
4217 010104217 นาย กัสกร ปังวิภาส
4218 010104218 นางสาว กชพรรณ ปุณยธนาสกุล
4219 010104219 นางสาว ศุจินทรา ก้อนเข่ือน
4220 010104220 นางสาว จันทร์จิรา มูลป้อม
4221 010104221 นางสาว เกตุวรินทร์ จากนอก
4222 010104222 นาย ภุสพงษ์ ค าเข่ือน
4223 010104223 นางสาว กัญณภัทร จงจิตชอบ
4224 010104224 นางสาว ธนัญกรณ์ วัชรกีรติวงศ์
4225 010104225 นางสาว ญาณิศา ทองยุทธการ
4226 010104226 นางสาว นิลเนตร คันทรุขา
4227 010104227 นางสาว ธันยพร ก๋าค า
4228 010104228 นาง ภิยดา ปัญจานนท์
4229 010104229 นางสาว พสชนัน พงษ์พานิช
4230 010104230 นางสาว วรรณา โอจ้า
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รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4231 010104231 นาง นรินทร จันทร์เพ็ญ
4232 010104232 นางสาว ศศิธร ชอบท ากิจ
4233 010104233 นางสาว เพชราภรณ์ เกิดสิน
4234 010104234 นางสาว โสภิดา เวชวัฒนาเศรษฐ
4235 010104235 นางสาว กนกพร สันตสวัสด์ิกุล
4236 010104236 นางสาว เมริกา ผิวทองดี
4237 010104237 นางสาว จุฬารัตน์ บัวทอง
4238 010104238 นางสาว วริษฐา จิโน
4239 010104239 นางสาว ธรรมพร ไพช านาญ
4240 010104240 นางสาว กรวรรณ ประทุมมา
4241 010104241 นาย ซุลกันดาร เจะนิ
4242 010104242 นางสาว ภัทรพร อุดมกิจพิพัฒน์
4243 010104243 นางสาว มานิตา สืบทิม
4244 010104244 นางสาว สุวพร มณีโชติ
4245 010104245 นาย วิชญ์พล พรสิงห์
4246 010104246 นาย วศิน ศรีหล้า
4247 010104247 นางสาว ยุวภัค เยือกเย็น
4248 010104248 นางสาว กัญญาวีร์ ภูริปัญญาวรกุล
4249 010104249 นางสาว กฤติยา มณีรัตน์
4250 010104250 นางสาว ชยานิษฐ์ ภิญโญสิริวัฒน์
4251 010104251 นาย ธนวัฒน์ รัตนถาวร
4252 010104252 นางสาว ปรียานุช แก้วค ารอด
4253 010104253 นางสาว จุฑามาศ อ านาจวิจิตร์
4254 010104254 นางสาว ชนันท์ธิดา ฟองมูล
4255 010104255 นางสาว รุ่งทรัพย์ ย้ิมสมัย
4256 010104256 นางสาว กัลยาณี หาญชนะ
4257 010104257 นางสาว กมลลักษณ์ กล่ินดี
4258 010104258 นาย สุรเดช จ๋ิวเจริญ
4259 010104259 นางสาว ชยาภรณ์ ค าม่ิง
4260 010104260 นาย คณุตม์ รักปัญญาแก้ว
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4261 010104261 นางสาว นิศานาถ ธรรมสอน
4262 010104262 นาย ศิวะ ปานเดย์
4263 010104263 นางสาว ปัทมาภรณ์ ขวัญแน่น
4264 010104264 นาย ณัฐพงศ์ การะเกตุ
4265 010104265 นาย ธนากร โกนกระโทก
4266 010104266 นางสาว กนกวรรณ แสงจันทร์
4267 010104267 นางสาว ภัทรานิษฐ์ คงเพ็ช
4268 010104268 นางสาว ทักษพร ครุยทอง
4269 010104269 นางสาว กนกวรรณ ใจดี
4270 010104270 นางสาว ผกาแก้ว อวนศรี
4271 010104271 นางสาว กัญญาพร ประสาทเขตการณ์
4272 010104272 นางสาว กมลฉัตร ศรีจะตะ
4273 010104273 นาย ทิฆัมพร จงขจรวงศ์
4274 010104274 นาย จักรธนัตถ์ วงศ์เวชสารย์
4275 010104275 นางสาว คณาณาฐ สังขรัตน์
4276 010104276 นางสาว เบญจวี แสนเงิน
4277 010104277 นางสาว ขนิษฐา นาเมืองรักษ์
4278 010104278 นางสาว วิชญา ปลูกสร้าง
4279 010104279 นาย ธราเทพ อินทะเทศ
4280 010104280 นางสาว ศศิธร หอประสงค์
4281 010104281 นาย สหวุฒิ สุริยะจันทร์
4282 010104282 นางสาว เบญญาภา บุญถาวร
4283 010104283 นางสาว จริงใจ จริงจิตร
4284 010104284 นางสาว วันวิสาข์ มูซีร่า นาดี
4285 010104285 นางสาว จรรยวรรธน์ วงพิจิตร
4286 010104286 นางสาว ธนาพร ทมเจริญ
4287 010104287 นาย ชลัชวัฒน์ ศรีหล้า
4288 010104288 นางสาว พัชรินทร์ มะโนชัย
4289 010104289 นางสาว ปัณยตา ชุ่มเย็น
4290 010104290 นางสาว ณัฐธิยา คนดี
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4291 010104291 นางสาว รพีแพรว แป้นปล้ืม
4292 010104292 นางสาว อิงฉัตร สุภาพยาม
4293 010104293 นางสาว นุสราภรณ์ ปาโต
4294 010104294 นางสาว สุชาดา เสถียรปรีชา
4295 010104295 นางสาว กานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ
4296 010104296 นางสาว อังคณา ปีระกรรณ์
4297 010104297 นางสาว นภสร ขอมอบกลาง
4298 010104298 ว่าท่ีร้อยตรี ฟุ้งเกริก ปังวิภาส
4299 010104299 นางสาว ณัฐกฤตา แก้วยา
4300 010104300 นางสาว จรรยารักษ์ เรืองอินทร์
4301 010104301 นางสาว ปาริจฉัตต์ แสนประกอบ
4302 010104302 นางสาว เมวรินทร์ ป่ินทอง
4303 010104303 นางสาว จิตรลดา งามเลิศ
4304 010104304 นางสาว บุษยมาศ สายยศ
4305 010104305 นางสาว ผกามาศ เถาว์แดง
4306 010104306 นาย เอกปัญญา ปิยสถิตย์
4307 010104307 นางสาว เชิญจุติ พรหมโคตร
4308 010104308 นางสาว บุษบา ปิตตะกาศ
4309 010104309 นางสาว ฟาริดา ไพรหก
4310 010104310 นาย พลกุล ลักษณ์เจริญลาภ
4311 010104311 นางสาว ทิติยากร ขัติยะ
4312 010104312 นางสาว เมจรีย์ ปอประสิทธ์ิ
4313 010104313 นางสาว เฟ่ืองฟ้า โสตถิกุล
4314 010104314 นางสาว วิภาวี สุนทวารีฤทธ์ิ
4315 010104315 นางสาว เจ๊ะซาฟีณา เจ๊ะโมง
4316 010104316 นาย กิตติศักด์ิ ไชยดิษยะพงษ์
4317 010104317 นางสาว ณัฎฐพร ยวงค า
4318 010104318 นางสาว ธันยนันทน์ กัมพลานุวงศ์
4319 010104319 นางสาว อภิชญา ลังกาวงศ์
4320 010104320 นางสาว ดุษฎี หมัดหลี
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4321 010104321 นางสาว ญาณีนาถ มณี
4322 010104322 นางสาว เบญญทิพย์ รัฐธรรม
4323 010104323 นาย ชัชชล พิมลศรี
4324 010104324 นางสาว วราภรณ์ แก้วแจ้ง
4325 010104325 นางสาว นาถชนก พลเย่ียมแสน
4326 010104326 นางสาว ศิริพร โภคาพานิชย์
4327 010104327 นางสาว หทัยชนก ชมภูพงษ์
4328 010104328 นาย ณภัทร ศกุนะสิงห์
4329 010104329 นางสาว พิมพ์ศศิน โปธิเรือน
4330 010104330 นางสาว อิสหนา เพ็งไทร
4331 010104331 นาย ชนาธิป เดชพงษ์
4332 010104332 นาย วุฒิชัย กันหา
4333 010104333 นางสาว อัจฉราพร บ ารุงสิน
4334 010104334 นางสาว พรรณี ศรีรัตนพันธ์
4335 010104335 นาย บวรวิชญ์ กันทรัญ
4336 010104336 นาย ฤทธิไกร ม่ันเขตกร
4337 010104337 นางสาว รวิกานต์ ลางคุลเกษตริน
4338 010104338 นางสาว ธชาพิมพ์ คชนูด
4339 010104339 นางสาว เบญจรัตน์ ใหม่ละมัย
4340 010104340 นางสาว ชนกนันท์ สุวรรณทรัพย์
4341 010104341 นางสาว วรพนิต แสงศรี
4342 010104342 นาย รมย์รวินท์ ฉัตรธงชัยกุล
4343 010104343 นางสาว กรรณิการ์ ทานศิลา
4344 010104344 นางสาว ปุญญิศา ศรีขุ่ยอ๊อด
4345 010104345 นางสาว ณัฐรีญา ชารีรักษ์
4346 010104346 นางสาว เกวลิน ตุ้ยเต็มวงค์
4347 010104347 นาย เดชรัช นุชพุ่ม
4348 010104348 นางสาว วราพร เพ็ชร์ทอง
4349 010104349 นาย ธีรเดช ธิแก้ว
4350 010104350 นาย ณัฐสิทธ์ิ จิตส ารวย
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4351 010104351 นางสาว ภิญญดา พิมพ์สุข
4352 010104352 นางสาว สุวนันท์ วงค์คม
4353 010104353 นางสาว พรทิพย์ หงษ์สมาทิพย์
4354 010104354 นางสาว จิดาภา นาคจันทร์
4355 010104355 นางสาว พิชญ์วรัญ สิริสินอังกูร
4356 010104356 นางสาว ณัฐริกา บัวเพชร
4357 010104357 นาย กนต์ธร เครือค าลือ
4358 010104358 นางสาว นฤมล ธนสีลังกูร
4359 010104359 นางสาว ณัฐฐินันท์ เซ่ียมเอคู
4360 010104360 นางสาว กีรติญา ต๊ะกันทา
4361 010104361 นางสาว ลักษิกา ศรีทองสุข
4362 010104362 นาย สหณัฏฐ์ ดุจวรรณ
4363 010104363 นางสาว ภคมน หวังสถิตทองใบ
4364 010104364 นางสาว ศรศรินทร์ เพ้งหล้ง
4365 010104365 นางสาว นุชรินทร์ เท่ียงธรรม
4366 010104366 นางสาว ธนพร ชูสกุล
4367 010104367 นาย สุทธิพงศ์ ประเสริฐแก้ว
4368 010104368 นางสาว เกษราพร จิรากาญจน์
4369 010104369 นางสาว อาคิรา อุทธิยา
4370 010104370 นางสาว นิรัชชา มาหะมะ
4371 010104371 นางสาว ศุภิกา กงแก้ว
4372 010104372 นาง วริตา บ่อน้อย
4373 010104373 นาย ถิรคุณ สุขีวัฒน์
4374 010104374 นางสาว อัณณ์ชญาน์ สน่ันนารี
4375 010104375 นางสาว พรนรินทร์ โพธ์ิศรี
4376 010104376 นางสาว ปฐมพร บุญรัตน์
4377 010104377 นางสาว ชญาณี เข็มวงษ์
4378 010104378 นาย วรุณ สมานเพชร
4379 010104379 นางสาว ฐปนัท กุยอนันต์
4380 010104380 นางสาว พิชชากร ด ารงค์ฤทธ์ิ
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4381 010104381 นางสาว สกุลทิพย์ สายเทพ
4382 010104382 นางสาว ดารารัตน์ อินต๊ะไชยวงค์
4383 010104383 นางสาว ปพิชญา อิสาน
4384 010104384 นาย ภูดิท สมิตรชาติ
4385 010104385 นางสาว ภัทรวดี ยอดธรรม
4386 010104386 นางสาว พัชริดา เดชรัก
4387 010104387 นางสาว ฐิติพร จันทร์แฝก
4388 010104388 นางสาว จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุล
4389 010104389 นาย จิรเดช ต้ังศิริ
4390 010104390 นางสาว ภัคนันท์ ชนะบุญ
4391 010104391 นาย นัฐพงศ์ เทวจินดาพันธ์ุ
4392 010104392 นางสาว สุพรรณษา ภู่สุวรรณ์
4393 010104393 นางสาว อริศรา นะมิ
4394 010104394 นางสาว ณิชารีย์ กมลปราโมทย์
4395 010104395 นางสาว อาฟีฟะห์ อาบูวะ
4396 010104396 นางสาว มัลลิกา ผลดี
4397 010104397 นางสาว น้ าฝน แสนเมือง
4398 010104398 นางสาว อุสุมา คงปรีชา
4399 010104399 นางสาว วราภรณ์ สุขบางนพ
4400 010104400 นางสาว พัดสรวง แก้วเกตุ
4401 010104401 นางสาว ธวัลหทัย อาวะโต
4402 010104402 นางสาว อภิสรา ดาราย
4403 010104403 นางสาว นริษฎา เพ่งวรรธนะ
4404 010104404 นางสาว ณัษฐภรณ์ เกตุสุวรรณ
4405 010104405 นาย เพทาย อ่อนราช
4406 010104406 นางสาว รุสลาวาตี ไบเตะ
4407 010104407 นางสาว สุภจินต์ คงเหล่า
4408 010104408 นางสาว กฤษณา เภาศรี
4409 010104409 นางสาว สาธิตา จันทะขิน
4410 010104410 นางสาว ธัญญพิมพ์ พรมมินทร์

หน้า 147 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4411 010104411 นางสาว ยศวดี ใจสมุทร
4412 010104412 นางสาว อมรรัตน์ เสาร์สิงห์
4413 010104413 นางสาว จุฑาทิพย์ ประดับมุขศิริ
4414 010104414 นางสาว พิมพ์ชนก สิงห์สุข
4415 010104415 นางสาว จุฑาทิพย์ กล่ินเอ่ียม
4416 010104416 นาย สุพินิจ คุณาวงค์
4417 010104417 นางสาว พรพรรณ ธุลารัตน์
4418 010104418 นางสาว มานิตา อักษรสว่าง
4419 010104419 นางสาว จิราพัชร แก้วนุ้ย
4420 010104420 นางสาว อุบลวรรณ ณ อุบล
4421 010104421 นางสาว ปภัสวรรณ บรรดาศักด์ิ
4422 010104422 นางสาว ช่อเพชร ศิริมาก
4423 010104423 นางสาว ไอลดา นากกระแสร์
4424 010104424 นางสาว เก้ือกูล ยินดีสุข
4425 010104425 นาย สุธีรพงศ์ คล้ายทิม
4426 010104426 นาย ณัฐวุฒิ ค าโสภา
4427 010104427 นางสาว อิศญลักษม์ิ สิริปุญญเวคิน
4428 010104428 นางสาว เนตรชนก วงค์เจริญ
4429 010104429 นางสาว อรุณรัตน์ อัครพงศ์พิสิฐ
4430 010104430 นางสาว ปรียานุช คลองโคน
4431 010104431 นางสาว จุฑากาญจน์ แซ่ล่ิม
4432 010104432 นาย ชุณหวิทย์ ประนัปดา
4433 010104433 นาย ธวัชชัย เพชรรัตน์
4434 010104434 นางสาว วิลาสินี กีรติวิมลรัตน์
4435 010104435 นางสาว ณัฐสุดา อ๋างสกุล
4436 010104436 นางสาว โสพินญา โสภาคะยัง
4437 010104437 นางสาว อังศุมาลี จันทร์มณี
4438 010104438 นางสาว จารุกัญญ์ มหายศ
4439 010104439 นาย กฤดิโชติ อินอุ่นโชติ
4440 010104440 นางสาว กิติยา ผลเจริญ
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รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4441 010104441 นางสาว นงลักษณ์ ต๊ะปูลิงค์
4442 010104442 นางสาว วีร์สุดา ดวงเทพ
4443 010104443 นางสาว กล้วยไม้ ค าประเสริฐ
4444 010104444 นางสาว อารดา ปัญญาวุทโส
4445 010104445 นาย ด ารงศักด์ิ แก้วกลาง
4446 010104446 นางสาว สุธาริณี โยธารักษ์
4447 010104447 นาย ยุทธนา ดีอ้น
4448 010104448 นาย ไกรสร สาระบุตร
4449 010104449 นางสาว เพ็ชรฟ้า จุลพุม
4450 010104450 นางสาว ประกายกาญจน์ มงคล
4451 010104451 นางสาว ณัฏฐินี กัลยาณวุฒิ
4452 010104452 นางสาว กมลชนก สาตะมาน
4453 010104453 นางสาว กัลยกรณ์ สนทยาสว่างแสง
4454 010104454 นางสาว เปมิกา บุติมาลย์
4455 010104455 นาย อภิชัย อินทะนิน
4456 010104456 นางสาว จิราภรณ์ ศรีเนตร
4457 010104457 นางสาว   อรวรรณ ดูดวง
4458 010104458 นาย บุลวัฒน์ หมุดแก้ว
4459 010104459 นางสาว พรทิพย์ ม่ันทับ
4460 010104460 นางสาว สุรัชนก แซ่จุง
4461 010104461 นางสาว พัณณ ุตา หะหวัง
4462 010104462 นางสาว วราพันธ์ ฝาสีน
4463 010104463 นาย กฤตพงศ์ จริตพจน์
4464 010104464 นางสาว อิงกร ภู่ประเสริฐ
4465 010104465 นางสาว ตุลยาภรณ์ วิหกโต
4466 010104466 นางสาว พิมพ์มาดา ทบนา
4467 010104467 นางสาว แพรวพรรณ จันทร์แก้ว
4468 010104468 นางสาว นวพร ถ่ินมาบแค
4469 010104469 นาย กฤษณ์ อารยะปรีชา
4470 010104470 นางสาว พิชญดา โสระศรี
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4471 010104471 นางสาว พรสวรรค์ แอบไธสง
4472 010104472 นาย มารุต ครองสิน
4473 010104473 นางสาว ขวัญฤทัย ผิวขาว
4474 010104474 นางสาว สุภสา จินดาพล
4475 010104475 นางสาว วิรัญชนา แพรกปาน
4476 010104476 นางสาว ธมลวรรณ ช่วยชัย
4477 010104477 นางสาว พิมพ์ชนก เข็มวิชัย
4478 010104478 นางสาว จิรัฐติกาล พลฉวี
4479 010104479 นางสาว นภสร ชุมภู
4480 010104480 นางสาว จุติกานต์ เตมะศิริ
4481 010104481 นาย จาตุรงค์ ซ่ือตรง
4482 010104482 นางสาว อภิชญา แก่นค า
4483 010104483 นางสาว ปัญรุจา ขาวเผือก
4484 010104484 นางสาว อัศวินี เปร่ืองค า
4485 010104485 นางสาว ศรัณยา โรจนะ
4486 010104486 นางสาว รัชฎาพร ศรวงษ์
4487 010104487 นางสาว ซอลีฮะห์ เจะเตะ
4488 010104488 นาย ธณิธิ บุญเสริม
4489 010104489 นางสาว ชลหทัย นามเสนา
4490 010104490 นาย กฤตภาส เหล็กไหล
4491 010104491 นางสาว สรัญญ์ภัค เศวตเจริญหิรัญ
4492 010104492 นางสาว สันต์ฤทัย มะศิริ
4493 010104493 นางสาว วรญา ทองย่ังยืน
4494 010104494 นางสาว ฐิตารีย์ อรุณพันธ์ุ
4495 010104495 นางสาว เจษฎาภรณ์ ศิริเวช
4496 010104496 นางสาว เพชรปาณี กังแฮ
4497 010104497 นางสาว ธารทิพย์ วงศ์สมศักด์ิ
4498 010104498 นางสาว ธัญลักษณ์ วิศว์รุ่งโรจน์
4499 010104499 นางสาว กรชนก พุฒภักดี
4500 010104500 นางสาว เจตยา ปานก าเนิด
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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4501 010104501 นางสาว มณฑิรา คงเอียง
4502 010104502 นางสาว ศศิประภา โตเอ่ียม
4503 010104503 นางสาว ชุตาภรณ์ สอนบุตรดี
4504 010104504 นางสาว สมิตา กองศิลป์
4505 010104505 นางสาว สุธิมา นิลละออ
4506 010104506 นางสาว ธนัชชา วันเพ็ญ
4507 010104507 นางสาว ตรีกมล นนฤาชา
4508 010104508 นาย อภิภู ไชยทอง
4509 010104509 นางสาว ปภัสสิริย์ อัครไชยโชติ
4510 010104510 นาย พงศธร ชุมภูอินตา
4511 010104511 นางสาว พิชามญช์ุ พ่ึงแย้ม
4512 010104512 นางสาว ชลลดา เกาะทอง
4513 010104513 นางสาว พรรณทอง กันใจ
4514 010104514 นาย กฤศ มณีวงศ์
4515 010104515 นางสาว พิมพ์พลอย จันทร
4516 010104516 นางสาว ธัญชนก พิมเสน
4517 010104517 นางสาว ครองขวัญ ข่วงบุญ
4518 010104518 นางสาว อัญชิสา นาคเจริญ
4519 010104519 นางสาว ปริชญา เมืองมินทร์
4520 010104520 นาย จักรพันธุุุ หันจรัส
4521 010104521 นางสาว กุลรัตน์ ดกโบราณ
4522 010104522 นางสาว อัมพร นายหว่าง
4523 010104523 นาย ยุทธนา ศรีกันทา
4524 010104524 นางสาว ทัชชภร ศรีชัยเดชกุล
4525 010104525 นาย อารีฟีน ดาโอะ
4526 010104526 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ มัชฌิมาภิโร
4527 010104527 นาย จิรายุส บุญรอด
4528 010104528 นางสาว ผกามาศ เกิดสงค์
4529 010104529 ว่าท่ีร.ต.หญิง รัชนีวรรณ ไชยโชค
4530 010104530 นางสาว นิสารักษ์ ดิถีเพ็ง
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4531 010104531 นางสาว น้ าเพชร สมแสง
4532 010104532 นางสาว ชนกานต์ แจ่มผล
4533 010104533 นางสาว อุมาภรณ์ นนท์วรรณวงศ์
4534 010104534 นางสาว รุ่งทิพย์ บุญครอง
4535 010104535 นางสาว สุพิชชา นาคะ
4536 010104536 นางสาว มาลิณี พะเนินรัมย์
4537 010104537 นาย อลงกรณ์ กังวานณรงค์กุล
4538 010104538 นาย รัฐนันท์ ตรงวานิชนาม
4539 010104539 นางสาว ปภัสรา นันตาน้อย
4540 010104540 นางสาว ประภัสสรา ล้อมค้อม
4541 010104541 นางสาว พิลิปดา จินะ
4542 010104542 นางสาว อัจฉรา สายสมบัติ
4543 010104543 นางสาว เบญจมาศ อัมโร
4544 010104544 นาย ศรราม ศรค า
4545 010104545 นางสาว สุวาณี พุ่มมาก
4546 010104546 นางสาว อรนันท์ อินทรจันทร์
4547 010104547 นางสาว เพชรรัตน์ แจ๊กก้ี โรส เบลน
4548 010104548 นางสาว อันดามัน เครือพานิช
4549 010104549 นางสาว พิมพ์ธชา คงดี
4550 010104550 นางสาว ชริญญา ลายจะโป๊ะ
4551 010104551 นางสาว อาจารี โกฏิรักษ์
4552 010104552 นางสาว วนิดา พวงผกา
4553 010104553 นางสาว ชนนิกานต์ เวลุวรรณใน
4554 010104554 นางสาว วีรยา ผดุง
4555 010104555 นางสาว กนกพร มาคีรี
4556 010104556 นาย ชัยยุทธ หนูนิล
4557 010104557 นาย อ าพล บรรเทิงจิตร
4558 010104558 นาย สุรสิทธ์ิ ต้ังหม่ัน
4559 010104559 นางสาว วราภรณ์ สิริแจ่มพงศ์
4560 010104560 นาย ศุภฤกษ์ ไหลงาม
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4561 010104561 นางสาว จิราภา ผลชีวิน
4562 010104562 นางสาว มาริสา ขาวเขียว
4563 010104563 นาย กัญจน์ ทันตะกาลก้อง
4564 010104564 นางสาว มณิการ์ ยะปัญญา
4565 010104565 นางสาว ปัณธิตา ชมโฉม
4566 010104566 นางสาว รุ่งกานต์ แก้วเจรุิญ
4567 010104567 นางสาว ปณิดา สังข์ศรีทวงค์
4568 010104568 นางสาว มาลีนา หวดด้าหละ
4569 010104569 นาย ปพนสรรค์ มหาราชเสนา
4570 010104570 นางสาว นีรนุช บุตตเขียว
4571 010104571 นางสาว ปัทมวัลย์ แจ้งจิตร
4572 010104572 นางสาว อัญชิสา เมธา
4573 010104573 นางสาว ประภัสสร สมุทรดนตรี
4574 010104574 นางสาว นันท์ธิญา ประทุมทอง
4575 010104575 นางสาว อัญชิษฐา ละอองจันทร์
4576 010104576 นางสาว ตรีชฎา หอมหวล
4577 010104577 นางสาว ทิพปภา รูปสม
4578 010104578 นาย ธนดล สังข์ค า
4579 010104579 นาย ภัทรวรรธน์ พรวิเศษธนินท์
4580 010104580 นางสาว หรรษา ชัยกูล
4581 010104581 นางสาว แพรพรรณ คงแก้ว
4582 010104582 นางสาว ชนิสตา ใจซ่ือดี
4583 010104583 นางสาว จรรยาพร นิมะลา
4584 010104584 นางสาว ภัทรธิรา ทองน้อย
4585 010104585 นางสาว สายวิรุฬห์ จันทะนาข่า
4586 010104586 นางสาว ลลิตา ไหมสุข
4587 010104587 นางสาว วุฒทนี พัฒนสุวรรณ์
4588 010104588 นางสาว ภัทรพร พรมค าน้อย
4589 010104589 นาย ปรัชญากรณ์ เพ็งจู
4590 010104590 นาย สิริปรุฬห์ เลิศชัยประเสริฐ
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4591 010104591 นางสาว พรธันวา ปัญญางาม
4592 010104592 นางสาว สุภารัตน์ สมิทธิ
4593 010104593 นางสาว โรสิตา หล๊ะหมุด
4594 010104594 นางสาว จันทิรา จันทร์กระจ่าง
4595 010104595 นางสาว ศิรภัสสร ปราบวิชิต
4596 010104596 นางสาว บุญยธิดา ธรรมศิริ
4597 010104597 นางสาว ชุติมณฑน์ ร่ืนนุสาน
4598 010104598 นางสาว สิรินรัตน์ ค าภูผา
4599 010104599 นางสาว ปรียานุช สุขภิลาภ
4600 010104600 นาย ภัทรพงษ์ จันทร์ตระกูล
4601 010104601 นาย กิตติภูมิน กิตติดวงรัตน์
4602 010104602 นางสาว จิดาภา เศรษฐธรรม
4603 010104603 นางสาว อรัชฌา ถาวรนาน
4604 010104604 นางสาว ศันสนีย์ สุวรรณ์มัจฉา
4605 010104605 นางสาว พิชชาภรณ์ มีทอง
4606 010104606 นาย วสันต์ชัย ย้ิมละมัย
4607 010104607 นางสาว ปาณรวี มัชฌิมาภิโร
4608 010104608 นางสาว เชนิสา มโนเชาว์
4609 010104609 นางสาว ปิยาพัชร เพียรภายลุน
4610 010104610 นางสาว สุภากาญจน์ นนท์นภา
4611 010104611 นางสาว ปดิษฐ์พร ทัพละคร
4612 010104612 นางสาว ปริญญารัตน์ เกษมณี
4613 010104613 นางสาว รัชพร ศรีอัมพร
4614 010104614 นางสาว เบญญาพร ลอมโฮม
4615 010104615 นาย จามรณ์ นินวิบูลย์
4616 010104616 นางสาว ศรินญา ปาณูปกรณ์
4617 010104617 นางสาว วรพร วาทิตต์พันธ์
4618 010104618 นางสาว สุภัสสร ตระกูลประดิษฐ์
4619 010104619 นางสาว สินีณัฐ ตรงวานิชนาม
4620 010104620 นางสาว กานดามณี ค าตา
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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4621 010104621 นางสาว ฐิติมา มีภักดี
4622 010104622 นาง แพรวผกา ฮองสาข า
4623 010104623 นาย ธนกฤต จิตต์สุพร
4624 010104624 นาย เอกธนิก ประทุมแสงหิรัญ
4625 010104625 นางสาว สุพิชฌาย์ ป่ินทอง
4626 010104626 นางสาว กานติมา ธิรามนตร์
4627 010104627 นางสาว เจียระไน สุวรรณมุติ
4628 010104628 นางสาว ณัฐชยา รัตนสิทธิโรจน์
4629 010104629 นางสาว พัณวดี หมัดสุเด็น
4630 010104630 นางสาว อมรรัตน์ อินทราภา
4631 010104631 นางสาว ธัญลักษณ์ แช่มสันเทียะ
4632 010104632 นางสาว สุดารักษ์ กุลวงค์
4633 010104633 นางสาว มนันญา จันทร์หอม
4634 010104634 นางสาว ประภาวรินทร์ ยันต์วิเศษ
4635 010104635 นางสาว โสภิตสุดา ผันสืบ
4636 010104636 นางสาว นารีรัตน์ ทวีคูณ
4637 010104637 ว่าท่ี ร้อยตรี หญิง จุฑามาศ ควรพิพัฒน์กุล
4638 010104638 นางสาว พัณณิตา ช่วยชัย
4639 010104639 นางสาว ธัญลักษณ์ แผ้วพันธ์ชู
4640 010104640 นาย จรยุทธ พงค์ตาลูน
4641 010104641 นาย วรกรณ์ ก่ิงม่ัน
4642 010104642 นางสาว อิสริยาภรณ์ สุขสวัสด์ิ
4643 010104643 นางสาว นิภารัตน์ บรรลุ
4644 010104644 นาย ภัทระ ทองศิริ
4645 010104645 นางสาว กรกนก เป็นพนัสสัก
4646 010104646 นางสาว วรัชยา ทองฉิม
4647 010104647 นาย ปฐมพร ไชยจิตร
4648 010104648 นางสาว ทัศนีย์ เพ็งอิน
4649 010104649 นางสาว ณัฏฐธิดา วิจิตรจินดา
4650 010104650 นางสาว ศรัณญา ตรีนิตย์
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
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4651 010104651 นางสาว กุลปริยา ศรีเชียงหา
4652 010104652 นางสาว ศิรินวลแพร วัจนะรัตน์
4653 010104653 นางสาว เมธานันท์ จันทร์สุริยะ
4654 010104654 นางสาว อาริญา ชัยพล
4655 010104655 นางสาว กรรณิกา เพียแก้ว
4656 010104656 นาย วัชระพงษ์ กาญจนะ
4657 010104657 นางสาว ธนิตนันท์ จูอ้ี
4658 010104658 นางสาว ณัฐวดี สายทอง
4659 010104659 นางสาว อัจฉรา กันสิทธ์ิ
4660 010104660 นางสาว พิชชานันท์ หวลหอม
4661 010104661 นางสาว ธัญกมล จันทร์แนม
4662 010104662 นางสาว ณัฐสุดา นพรัตน์
4663 010104663 นาย พุฒิพงศ์ ศิริกัณฑ์
4664 010104664 นางสาว ปฏิมาพร ภักตรวิลัย
4665 010104665 นางสาว กุสุมา ทองก้ิม
4666 010104666 นาย ศราวุฒิ สอนเสนา
4667 010104667 นางสาว สุดารัตน์ สันวิจิตร
4668 010104668 นางสาว วรรณทนา พัฒนสุวรรณ์
4669 010104669 นาย ฐาปนัท ศิริจานุสรณ์
4670 010104670 นางสาว ดามพวรรณ ปงหาญ
4671 010104671 นาย ฐิติพงษ์ ศุภสังข์
4672 010104672 นางสาว สุพิชภา ใจยวน
4673 010104673 นางสาว อมรรัตน์ ธรรมขัน
4674 010104674 นางสาว กชกร มนูรักษ์ชินากร
4675 010104675 นาย พัฒนโรจน์ โรยสูงเนิน
4676 010104676 นางสาว ณภัสสร เฮ็งเส็ง
4677 010104677 นางสาว จริยากร ไทยประเสริฐ
4678 010104678 นางสาว เบญจมาพร สูงตรง
4679 010104679 นาย อภิเชษฐ์ ไชยถา
4680 010104680 นางสาว รัชธนาณัญต์ ศรีน้ าทอง
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เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4681 010104681 นางสาว ปวีณ์นุช เป็งบังวัน
4682 010104682 นางสาว สุดารัตน์ คชาชัด
4683 010104683 นางสาว ปุณยนุช ศุกรวรรณ
4684 010104684 นางสาว สุภาพร ศรีภา
4685 010104685 นาย กสิณ สุทธภักติ
4686 010104686 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ญาโณทัย ชุมศรีเมฆ
4687 010104687 นางสาว กชกร ณัฐสุข
4688 010104688 นางสาว อัญชิษฐา รองเดช
4689 010104689 นางสาว ประภาพร เกิดจ๋ิว
4690 010104690 นางสาว จิราพรรณ จิรันธร
4691 010104691 นางสาว พรนัชชา ทองภู
4692 010104692 นางสาว มนทพย์ พรสุข
4693 010104693 นางสาว วริศรา ณ ราช
4694 010104694 นาย วชิรวิทย์ ช้างเยาว์
4695 010104695 นาย อติชาต ศรีสุวรรณ
4696 010104696 นางสาว สุธาสินี นัยสุภาพ
4697 010104697 นางสาว ธัญญลักษณ์ หนูปอง
4698 010104698 นาย ทศพร แก้วเกิดเถ่ือน
4699 010104699 นาย วสุ ชูสังข์
4700 010104700 นางสาว ธันยนันท์ นรวรา
4701 010104701 นางสาว นฎาวดี พุทธิ
4702 010104702 นางสาว พัชราภรณ์ สุขอุ้ม
4703 010104703 นางสาว ศศิกานต์ พิมพิลา
4704 010104704 นาย ธนกร จันทร์กระจ่าง
4705 010104705 นางสาว อภิรพรรณ รักนิสสัย
4706 010104706 นางสาว ณัฎฐณิชา แก่นนาค า
4707 010104707 นางสาว อรพินทร์ ไทยประดิษฐ์
4708 010104708 นางสาว ฉันทิกา มะโนค า
4709 010104709 นางสาว วริสรา บุตรศรีภูมิ
4710 010104710 นาย พงษ์ฐนา ด ารง
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หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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4711 010104711 นางสาว สิรินรักษ์ พันธ์ุเหล็ก
4712 010104712 นางสาว พิมพ์ฤดี เพ่ิมทอง
4713 010104713 นางสาว วราภรณ์ ทองชนะ
4714 010104714 นาย ธวัชชัย ถาวรทอง
4715 010104715 นางสาว กมลชนก นาคใหญ่
4716 010104716 นางสาว พิชญ์สิณี ศรีบุญกิติกุล
4717 010104717 นางสาว สิริลดา ผิรังคะเปาระ
4718 010104718 นาย วุฒิพงศ์ ทาเหล็ก
4719 010104719 นางสาว มาริษา พรมศรี
4720 010104720 นาย สพลดนัย ชินนาพันธ์
4721 010104721 นาย สิปปวิชญ์ บูรณสิงห์
4722 010104722 นาย อรรถพล ก๋องแก้ว
4723 010104723 นางสาว บุลภรณ์ ซ่อนกล่ิน
4724 010104724 นาย ติณณ์ โกศิยะกุล
4725 010104725 นาย รัชชานนท์ ฐานะพันธ์ุ
4726 010104726 นางสาว ณกมล พุทธวรรณะ
4727 010104727 นางสาว ปัณณิตา แม้นศรี
4728 010104728 นางสาว ปาลิตา ทองใหญ่
4729 010104729 นางสาว กฤติภรณ์ ทองใบใหญ่
4730 010104730 นางสาว เจนตา สินธุวารินทร์
4731 010104731 นาย ภาสพงศ์ จิตหม่ัน
4732 010104732 นางสาว วรวลัญช์ จันด า
4733 010104733 นางสาว ดวงพร กล่อมเกล้ียง
4734 010104734 นางสาว วรรณฤดี เพชรเขียว
4735 010104735 นางสาว ปัจรีย์ โสมาพงศ์
4736 010104736 นางสาว จิรานุช อนุมาศ
4737 010104737 นางสาว ชวัลนุช จิตเวช
4738 010104738 นางสาว นวพร เต่าสา
4739 010104739 นางสาว จรรยพร ณ พัทลุง
4740 010104740 นางสาว ขนิษฐา แทนบุญ
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4741 010104741 นางสาว ภารดี ศิลาศรี
4742 010104742 นางสาว ปาลิตา ไชยสาลี
4743 010104743 นางสาว กันทิมา คงทะ
4744 010104744 นางสาว นฤสรณ์ สิงห์เน่ียว
4745 010104745 นางสาว กรรวี มณีลังกา
4746 010104746 นางสาว จิรภัทร์ คมพิมาย
4747 010104747 นางสาว รินรดา ศรีนารอด
4748 010104748 นาย มนตรี ใบพักตร์
4749 010104749 นางสาว สิริยา ธูปบูชา
4750 010104750 นางสาว อัณศยา อะนา
4751 010104751 นางสาว ธีรยา ลิขิตธรากุล
4752 010104752 นางสาว กมลนัทธ์ มีขวด
4753 010104753 นางสาว รัฎฎาภรณ์ รัตนขอดสกุล
4754 010104754 นางสาว ชยาภรณ์ สนทอง
4755 010104755 นางสาว สุคนธรัตน์ หมัดยะมา
4756 010104756 นางสาว จริยา เอฟวา
4757 010104757 นางสาว เเพรพลอย ศรีเพียร
4758 010104758 นางสาว ชลิดาภรณ์ ยาสมุทร
4759 010104759 นาย สุรเสกข์ อาวัชนานุกุล
4760 010104760 นางสาว ณิชชา ขุนอักษร
4761 010104761 นางสาว พิมพ์ชนก ไชยนุรัตน์
4762 010104762 นางสาว จันทร์จิรา พรมสืบ
4763 010104763 นางสาว พัชรี สว่างแสง
4764 010104764 นางสาว เพ็ญพัชลักษณ์ อ๋ิวสกุล
4765 010104765 นางสาว หทัยชนก ฐานันตะ
4766 010104766 นาย ชิตณรงค์ สร้อยดอน
4767 010104767 นางสาว ณฐิชา จุลวรรณโณ
4768 010104768 นางสาว ปริยากร ทองวงศ์
4769 010104769 นางสาว รุจาภา ชัยมีเขียว
4770 010104770 นางสาว กุลภัสส์ บุญรักษ์
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หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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4771 010104771 นาย บุญรักษา หลวงจันทร์
4772 010104772 นางสาว ประภัสรา นามศิริ
4773 010104773 นางสาว กมลชนก โตทอง
4774 010104774 นางสาว กัญฐพัชร อิสสระเสวี
4775 010104775 นาย ภูริช สรานพกุล
4776 010104776 นางสาว สุพัตรา จิวะวิทูรกิจ
4777 010104777 นาย ธนัญชัย ขันทอง
4778 010104778 นางสาว ปวีณ์นุช คุ้มวิเชียร
4779 010104779 นาง พัชรินทร์ สมอนา
4780 010104780 นางสาว ธนภรณ์ ล่วนเส้ง
4781 010104781 นางสาว กอสญา โสดาหวัง
4782 010104782 นาย ติณณภพ ไชยรุ่งเรือง
4783 010104783 นางสาว ปัทมา สุขอุ้ม
4784 010104784 นางสาว กนกวรรณ ค าชาลี
4785 010104785 นางสาว ธิตยา พัวเพ่ิมพูลศิริ
4786 010104786 นางสาว อัฐฐาภรณ์ พราหมณ์คง
4787 010104787 นางสาว จริยา แช่มช้อย
4788 010104788 นางสาว ประกายฝัน บุญรัตน์
4789 010104789 นางสาว ผุสดี จันทรัมพร
4790 010104790 นางสาว ณัฐกุล อุปสาร
4791 010104791 นาย ฉัตรชัย สังขารา
4792 010104792 นาย จิรายุ เสือม่ัน
4793 010104793 นางสาว สุธิดา เวียงอินทร์
4794 010104794 นางสาว ณัฏฐ์วรัตถ์ ไผ่เรือน
4795 010104795 นางสาว ปาลิตา กันทะวงศ์
4796 010104796 นางสาว กัญญาณัฐ ผ่องอ าไพ
4797 010104797 นางสาว ชนาพร สีมาก
4798 010104798 นางสาว อาทิตา หวังเกษม
4799 010104799 นางสาว ณิชชนิกานต์ ตุ่นมี
4800 010104800 นาย ศรัณย์ ยุคุณธร
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4801 010104801 นางสาว พีวดี ทวีสมาน
4802 010104802 นางสาว ศุภกร กิตติณัฐกุล
4803 010104803 นางสาว ณัฐชา ศรีวิชัย
4804 010104804 นาย ฌาคินท์ ปัทมพงศ์กร
4805 010104805 นางสาว วราภรณ์ สุวิชา
4806 010104806 นางสาว ณัฐธิดา ทิพย์นุ้ย
4807 010104807 นางสาว ชฎาพร ฮงหลี
4808 010104808 นางสาว ยุคลธร จิตต์ภักดี
4809 010104809 นางสาว ทิพย์อุบล ศรีเมฆ
4810 010104810 นางสาว อภิญญา อามาตย์สมบัติ
4811 010104811 นางสาว วิสตรี อับดุลละบุตร
4812 010104812 นางสาว อโนมา ศรีอรุณ
4813 010104813 นาย กิจจพัสส์ ธรรมภิบาล
4814 010104814 นาย พงษ์ภัทร ถ้ าเพชร
4815 010104815 นาย กิตติคุณ มาลารัตน์
4816 010104816 นาย วริศ กระจายเกียรติ
4817 010104817 นางสาว พัทธ์ธีรา ศรีทวี
4818 010104818 นางสาว มัณฑนา ภักดี
4819 010104819 นางสาว อารียา สวัสดี
4820 010104820 นางสาว จุฑามาศ เตียวฉ้ิม
4821 010104821 นางสาว ชัญญรัชต์ สินสุทธ์ิโสภณ
4822 010104822 นางสาว มัทนี ทิพย์คุณ
4823 010104823 นาย อภิสิทธ์ิ ปานเดช
4824 010104824 นางสาว ธวัลหทัย สมรูป
4825 010104825 นางสาว ชญานิษฐ ชนะสิทธ์ิ
4826 010104826 นาย สิทธิโชค ลาบุตร
4827 010104827 นางสาว อนันตพร ชัยมณี
4828 010104828 นาย จักรายุทธ โจระสา
4829 010104829 นาย ภัทรพล ผะรานนท์
4830 010104830 นางสาว กานต์รวี เกิดอยู่
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4831 010104831 นางสาว กนกอร สิงทิศ
4832 010104832 นางสาว ปวีณ์กร หีดจันทร์
4833 010104833 นางสาว กรวีร์ เจริญวิริยะภาพ
4834 010104834 นางสาว ณัฏฐ์รดา แสงสุวรรณเลิศ
4835 010104835 นางสาว วิชญา อินทมุนี
4836 010104836 นางสาว วันทนีย์ อรัญญพงษ์ไพศาล
4837 010104837 นางสาว ศสินี สิงห์อุไร
4838 010104838 นางสาว มัญชุสา ยนต์สุวรรณ
4839 010104839 นางสาว ปวีณา สายบุญช่วย
4840 010104840 นาย เดชาธร ทองไทย
4841 010104841 นาย เดชาวัต ขันติทัตสกุล
4842 010104842 นางสาว รุ่งลาวัลย์ อินทร์จันทร์
4843 010104843 นางสาว สุชานันท์ กันชะนะ
4844 010104844 นางสาว เบญจวรรณ ชาญประเสริฐ
4845 010104845 นางสาว มนชญา หาสนาม
4846 010104846 นาย ราชพิชญ์ วงศ์กาวิน
4847 010104847 นาย ฐิติพงศ์ ม่ันเหมาะ
4848 010104848 นาย เนติวัฒน์ บัวขาว
4849 010104849 นาย ภาวัช พู่พงศ์ไพบูลย์
4850 010104850 นางสาว ชุติมา เอกมานพ
4851 010104851 นางสาว ณิชา ป่ันวารี
4852 010104852 นางสาว วนิดา ไผ่เจริญทรัพย์
4853 010104853 นาย กรณ์ เกิดช่ืน
4854 010104854 นางสาว ญาตาวี ดีทองอ่อน
4855 010104855 นาย ตรีภพ พุทธพฤกษ์
4856 010104856 นางสาว พัฑฒิดา สังข์เฉย
4857 010104857 นางสาว นาริน แปงงา
4858 010104858 นางสาว วรญา สุทธิประภา
4859 010104859 นางสาว ฐิติชญา นวลละออง
4860 010104860 นางสาว เรียวฟาง สัตยะมุข
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4861 010104861 นางสาว ชลธิชา อ่อนศรี
4862 010104862 นางสาว วิฑิตยา หฤทัยวรกุล
4863 010104863 นางสาว กาญจนา ก าลังมาก
4864 010104864 นางสาว ประกายทอง ชัยชนะ
4865 010104865 นาย รัฐพงศ์ ธานี
4866 010104866 นาย พงษ์พิพัฒน์ เสนาะกลาง
4867 010104867 นางสาว ภัทรวดี เจียระนันท์
4868 010104868 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สิริพร ศรีสวัสด์ิ
4869 010104869 นางสาว นิศารัตน์ จันทร์ส าเภา
4870 010104870 นาย ปิยวัฒน์ จิญกาญจน์
4871 010104871 นางสาว ธัญจิรา แสงสว่าง
4872 010104872 นางสาว ศศิวิมล ภิวัฒน์
4873 010104873 นาย จิรวัฒน์ ศรีสมพงษ์
4874 010104874 นางสาว เพชรพร้ิง ไตรโสภณ
4875 010104875 นางสาว ปภัสสร ศรีสุข
4876 010104876 นางสาว อลีนา นารูลา
4877 010104877 นางสาว พิตรพิชชา ภักดี
4878 010104878 นาย สนธกร อันผาสุข
4879 010104879 นางสาว อรกานต์ แก้วจันทรา
4880 010104880 นางสาว ฐิติพร ค าดอนหัน
4881 010104881 นางสาว กนกพร ม่ันการ
4882 010104882 นางสาว กุสุมา อาวุธ
4883 010104883 นางสาว ศรวณีย์ สุวรรณทะมาลี
4884 010104884 นาย กฤชนพัต คล้ายวงศ์
4885 010104885 นางสาว พชร ศรีเยาว์เรือน
4886 010104886 นางสาว วรัญญา ทองศรี
4887 010104887 นางสาว ทอฝัน ทวีพัฒนะพงศ์
4888 010104888 นาย พงศ์ศิริ สากุล
4889 010104889 นางสาว อัมพร อนุพงศานุกูล
4890 010104890 นางสาว สุพัชฌา ปานด ารงค์
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4891 010104891 นางสาว ภัคจิรา นครานุรักษ์
4892 010104892 นางสาว พัชราวรรณ ดาวกระจาย
4893 010104893 นางสาว ปรินทร สงสะนะ
4894 010104894 นางสาว ณัฐปภัสร์ มาค า เจริญธรรมสว่าง
4895 010104895 นางสาว กัณฐิกา ธรรมนิตยางกูร
4896 010104896 นางสาว พรกมล บุญทวี
4897 010104897 นางสาว พรไพลิน สุขไธสง
4898 010104898 นาย ธีระพล ยนต์อินทร์
4899 010104899 นาย ปิยวัฒน์ เพชรชู
4900 010104900 นางสาว สุปรียา เสนาศรี
4901 010104901 นาย กิติศักด์ิ อนุสาร
4902 010104902 นางสาว ศุภรัตน์ วงษ์วิรัตน์
4903 010104903 นางสาว รษิวรรณ ม่ันจิตร
4904 010104904 นางสาว ศิริฉัตร นาคด า
4905 010104905 นางสาว วรารัตน์ ธรรมชาติ
4906 010104906 นาย วิศรุตร์ สงกุมาร
4907 010104907 นาย ศิวกร วิทยาพิทักษ์วงศ์
4908 010104908 นางสาว นภิศา ฤกษ์ยรรยงค์
4909 010104909 นางสาว นภัสวรรณ สุชนก
4910 010104910 นาย สุรศักด์ิ วังโส
4911 010104911 นางสาว ปกิตตา พลพงษ์
4912 010104912 นาย ฐปนัท ฐิติรัฐกร
4913 010104913 นางสาว ปัณฑา ฐิตอาภากุล
4914 010104914 นางสาว วริศรา หาสุข
4915 010104915 นาย วทัญญู สุขเกษม
4916 010104916 นางสาว ภาวณา สุวรรณทรรภ
4917 010104917 นางสาว พุธิตา ป่ินทองพันธ์ุ
4918 010104918 นาย วรท บุญหล่อ
4919 010104919 นางสาว ศีตลา เจนอ่าน
4920 010104920 นางสาว มนัสชนก จากยางโทน
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4921 010104921 นาย พชร ไพบูลย์
4922 010104922 นาย พีรณัฐ วิทูรัตน์
4923 010104923 นาย พิศิษฐ์ พิสุทธ์ิกุลชาติ
4924 010104924 นางสาว ทิพย์สุดา แควสยอง
4925 010104925 นางสาว ธ ุฌา วรวัฒณ์ฌากุล
4926 010104926 นางสาว วิภาวรรณ รุ่งเรือง
4927 010104927 นาย สัตยา ใจเท่ียง
4928 010104928 นางสาว จันจิรา สุราตะโก
4929 010104929 นางสาว ป่ินปรางค์ ไชยกายุทธ์
4930 010104930 นาย ชัยชนะ ทองจันทร์
4931 010104931 นางสาว วสุนันท์ ฮ้อเถ้ียน
4932 010104932 นางสาว กันยกร นิลโมทย์
4933 010104933 นางสาว เสาวณีย์ ค าพาที
4934 010104934 นางสาว นภัสวรรณ เอ่ียมอ่องกิจ
4935 010104935 นางสาว กานต์ธีรา เนียมจันทร์
4936 010104936 นาย ธนกร อินต๊ะเข่ือน
4937 010104937 นางสาว นันทพร เสรีประชารัตน์
4938 010104938 นาย ดุลยวัต อินทร์สังข์
4939 010104939 นางสาว ฐิติมา วิไลพรไสว
4940 010104940 นางสาว พรหมพร สุขสมบูรณ์
4941 010104941 นางสาว รัชฎา พานิช
4942 010104942 นางสาว ปนัสสยา ขจรศักด์ิชัย
4943 010104943 นางสาว ฐิตาภา หฤทัยวรกุล
4944 010104944 นาย พงศธร ทิพย์รัตน์
4945 010104945 นาย นนท์ฉัตร แก้วเล็ก
4946 010104946 นาย ธนวิทย์ เรืองบุญ
4947 010104947 นาย พงศ์ธร อุตะมาร
4948 010104948 นางสาว กนกวรรณ ปะปันนา
4949 010104949 นาย ภูมิพัฒน์ มานชู
4950 010104950 นางสาว ขวัญจิรา อ่ าสกุล
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4951 010104951 นางสาว พิชามญช์ุ ทองเป่ียม
4952 010104952 นาย วัชรพงค์ สายสมบูรณ์
4953 010104953 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ดารณี กาญจนเพ็ญ
4954 010104954 นางสาว มณฑ์สัชฌา จิตวิริยนนท์
4955 010104955 นาย สหภูมิ นาคเจริญ
4956 010104956 นางสาว พิชญาภา เช้ือเมืองพาน
4957 010104957 นางสาว ปวีณนุช กาญจนวงศ์
4958 010104958 นางสาว เกวลี ศรีประเสริฐ
4959 010104959 นางสาว วรวีร์ เหลืองอมรไพศาล
4960 010104960 นางสาว ฐิติพร แก้วแสนสาย
4961 010104961 นางสาว เบญญา ศรีเชียงสา
4962 010104962 นาย สกนธ์ คันธานนท์
4963 010104963 นาย ฌานิวัฒน์ โพธิ
4964 010104964 นางสาว อัยฎา อัฐศิลาเลิศ
4965 010104965 นางสาว นินนท์ ย่องล่ัน
4966 010104966 นางสาว อุบลพรรณ เรืองแสง
4967 010104967 นางสาว ปลูกขวัญ ไกรวิสม
4968 010104968 นางสาว ตันหยง วังขุนพรหม
4969 010104969 นางสาว ณัฏฐริณีย์ กาญจนกิตติชัย
4970 010104970 นางสาว จิราธิวัชณ์ น้อยนาง
4971 010104971 นาย ปองณัฐ ทองชนะ
4972 010104972 นางสาว ณัฐชญา มะลิเผือก
4973 010104973 นางสาว ฮาซีเย๊าะ อาแว
4974 010104974 นางสาว ภาวินี เปล่ียนเฉย
4975 010104975 นางสาว จิดาภา ภูแซมโชติ
4976 010104976 นางสาว เหมือนฝัน ภักข า
4977 010104977 นางสาว ศิริลักษณ์ เช้ือใจกล้า
4978 010104978 นางสาว กลางตะวัน บุตรเล่ียม
4979 010104979 นาย ศุบุญเล้ียง สุทธิภูติ
4980 010104980 นาย วรรณุรัตน์ ธนการ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

4981 010104981 นางสาว นิรมล ต้ังธรรม
4982 010104982 นางสาว พิมพ์มาดา ชูนวล
4983 010104983 นาย ปัญญา มณีใส
4984 010104984 นางสาว ภาสุรีย์ งามประดิษฐ์
4985 010104985 นาย พงศ์เพชร จันทร์ธ ารงค์
4986 010104986 นางสาว สลิลทิพย์ ยืดยาว
4987 010104987 นางสาว อุมาวสุ อุ้ยสวัสด์ิ
4988 010104988 นางสาว วริยา พจน์วิจิตร
4989 010104989 นางสาว โมนา ลินด์
4990 010104990 นางสาว ขนิษฐา น่วมเจริญ
4991 010104991 นางสาว ชนิตร์นันท์ ทอนสูงเนิน
4992 010104992 นางสาว กิตติยา ทับหิรัญ
4993 010104993 นางสาว ญาสุมินทร์ ศรีเตชะ
4994 010104994 นางสาว สิรินกาญจน์ ตันติวัฒน์
4995 010104995 นางสาว ปวีณา อินทรจันทึก
4996 010104996 นางสาว พิมลพรรณ อินชูรัญ
4997 010104997 นาย ธนวัฒน์ จันน้อย
4998 010104998 นางสาว พิมพ์ไท พิมพ์ศิริ
4999 010104999 นางสาว กุลนิภา สิงห์ใจ
5000 010105000 นาย พงศธร สุดจันทร์
5001 010105001 นางสาว ณัฐนันท์ ครุฑกะ
5002 010105002 นางสาว ภิญรดา เดชาภักดีกุลธร
5003 010105003 นางสาว พรยมล กระแสร์สุนทร
5004 010105004 นางสาว กนกพรรณ ทองหอม
5005 010105005 นางสาว นันท์มนัส ศรีสวรรค์
5006 010105006 นางสาว เบญจมาศ ปรีชาชาญ
5007 010105007 นางสาว กษมน จ าปาทิพย์
5008 010105008 นางสาว ชลดา ชลวิวัฒน์มงคล
5009 010105009 นางสาว ณภัทร สินทอง
5010 010105010 นางสาว นิดานุช ชูหอย
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5011 010105011 นางสาว ปัณณพร การจะนะดี
5012 010105012 นางสาว ปาริชาติ เมียนเมือง
5013 010105013 นางสาว วีร์สุดา เสียงเสนาะ
5014 010105014 นาย วรชาติ ขลากระโทก
5015 010105015 นางสาว นฐพร สนิทนวล
5016 010105016 นางสาว อริสยา นวเวชากูล
5017 010105017 นางสาว ศุภัชญา จิณะไชย
5018 010105018 นางสาว ณิชชญานันท์ รุจิโรจน์พรกุล
5019 010105019 นาย ชวนากร ศรีหานาม
5020 010105020 นางสาว ณิชา ยังกิเร
5021 010105021 นางสาว สุภาวดี ภูมิกอง
5022 010105022 นางสาว กสนันท์ ทรัพย์มี
5023 010105023 นางสาว ธนัชชา สุวรรณเวช
5024 010105024 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ณ เชียงใหม่
5025 010105025 นางสาว ธัญชนก โรจน์โยธินพิพัฒน์
5026 010105026 นางสาว ทิพยนารถ สิงห์สถิตย์
5027 010105027 นางสาว ธิดากาญจน์ กรดแก้ว
5028 010105028 นางสาว หน่ึงฤทัย พละศักด์ิ
5029 010105029 นาย พัทธดนย์ ดีสว่าง
5030 010105030 นาย ภาสมนตร์ ป้ันหยี
5031 010105031 นางสาว นิชาภา ใจมูลม่ัง
5032 010105032 นางสาว ศุภาพิชญ์ พ่วงเฟ่ือง
5033 010105033 นางสาว วีรยา กล่ินตัน
5034 010105034 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พิชญ์สุภัค วิทยผดุง
5035 010105035 นางสาว อารีย์นัช ภัทรเกียรติเจริญ
5036 010105036 นางสาว ดรุณี จุ้ยแจ่ม
5037 010105037 นางสาว กัญญาวีร์ ไชยมงคล
5038 010105038 นางสาว จิราวรรณ พรมทองดี
5039 010105039 นางสาว ภาวิกา มณีรัตน์
5040 010105040 นางสาว ฉันทนา จันทร์เทียม
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5041 010105041 นาย อัครวิทย์ ยาสูงเนิน
5042 010105042 นางสาว พรรณวดี กะบะเงิน
5043 010105043 นางสาว รัชดาภรณ์ อนุสูตร์
5044 010105044 นางสาว ปาริชาต ผดุงศรี
5045 010105045 นางสาว ณัชชาภัทร ถาเขียว
5046 010105046 นางสาว วราลี มหาคุณวงศ์
5047 010105047 นาย อลงกรณ์ นุ้ยสุข
5048 010105048 นางสาว จุฑารัตน์ สว่างแสง
5049 010105049 นางสาว สุชาวดี มีศรีสุข
5050 010105050 นางสาว ธมลวรรณ พรหมช่วย
5051 010105051 นางสาว พชร ลียติกุล
5052 010105052 นางสาว ภัคพิชา เมืองชู
5053 010105053 นางสาว รชยา สุขเจริญ
5054 010105054 นางสาว พิชานันท์ จอมประดิษฐ์
5055 010105055 นาย เฉลิมพงษ์ เพ่ิมพรปิยะ
5056 010105056 นางสาว รัชนีกร ก้องเสียง
5057 010105057 นางสาว พฤษวรรณ น้อยพิทักษ์
5058 010105058 นางสาว ภาวิดา ชัยนาม
5059 010105059 นางสาว ดวงนฤมล สีชมแสง
5060 010105060 นางสาว กฤติกา คงชู
5061 010105061 นางสาว จันทร์จิรา ทองค า
5062 010105062 นางสาว ประภา สุลินทราบูรณ์
5063 010105063 นางสาว ณัฏฐา บูรณจันทร์
5064 010105064 นางสาว พิมพ์ณิภา บัวศรียอด
5065 010105065 นางสาว กชวรรณ วัชรภิรมย์
5066 010105066 นางสาว ฑิฆัมพร หนิมุสา
5067 010105067 นางสาว ศิริวรรณ รักบุตร
5068 010105068 นางสาว นิภาวรรณ เจริญมาศ
5069 010105069 นางสาว พิชชาพร อ่ าสะอาด
5070 010105070 นาย พัฒนวุฒิ ภาสะเตมีย์
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5071 010105071 นาย จตุรภัทร โชตินิธิธ ารง
5072 010105072 นางสาว ณกานดา ธนาพิริยะ
5073 010105073 นางสาว ใบหยก น้อยวงศ์
5074 010105074 นาย ณัฐวุฒิ อุดมศิลป์
5075 010105075 นางสาว ศุภรดา พวงสมบัติ
5076 010105076 นางสาว กรแก้ว จันทนิยม
5077 010105077 นางสาว จุฬาลักษณ์ ใจโน
5078 010105078 นางสาว ลฎาภา ธนจิรทีปต์
5079 010105079 นางสาว อิสริยาภรณ์ อภิชาติวิวรรธน์
5080 010105080 นางสาว ลักษมณ ใจนนท์ถี
5081 010105081 นางสาว ยุวลี แก้วเข้ม
5082 010105082 นางสาว ชุติกานต์ สมประสงค์
5083 010105083 นางสาว พชรมน พูลประเสริฐ
5084 010105084 นางสาว ชนาภา สิริชีวเกษร
5085 010105085 นางสาว สาธิกาญจน์ คายทอง
5086 010105086 นางสาว สิรภัทร กัลยาณมิตร
5087 010105087 นางสาว ศศิกานต์ โพธินันทวงศ์
5088 010105088 นางสาว ธัญบูรณ์ สุวรรณเพชร
5089 010105089 นางสาว ชนม์นิภา ชิกรัตน์
5090 010105090 นางสาว พีรกานต์ เขตวัง
5091 010105091 นางสาว ศุภวรรณ ชูทอง
5092 010105092 นางสาว จิรนันท์ ศิริโรโรจน์
5093 010105093 นางสาว นราวดี ทองทะวัย
5094 010105094 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ฑิฆัมพร ประสิทธ์ิ
5095 010105095 นางสาว อรอนงค์ เซอแลน
5096 010105096 นาย ภัทรพล สุดชารี
5097 010105097 นาย ศุภณัฐ เฉวียงหงษ์
5098 010105098 นางสาว ณัฏฐพร ลือโฮ้ง
5099 010105099 นาย คณิศร พลศรี
5100 010105100 นางสาว กมลทิพย์ อาทะจา
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5101 010105101 นางสาว ประการัง อรัญญานันท์
5102 010105102 นาย ปริญญา กระแสเทพ
5103 010105103 นางสาว ชญาณี ก่ิงรัตน์
5104 010105104 นางสาว ภัคภิญญา สิริสังข์วรวงศ์
5105 010105105 นางสาว ณัฐพร พากล้า
5106 010105106 นางสาว สุปรียา จิตต์ชอบค้า
5107 010105107 นางสาว สุปรียา วิไลลักษณ์
5108 010105108 นางสาว ชลนิภา รังไสย
5109 010105109 นางสาว ณัฐชา พิพิธจันทร์
5110 010105110 นางสาว นวัสวี จตุราบัณฑิต
5111 010105111 นาย ธีรภัทร์ ฐิตะสุต
5112 010105112 นางสาว สุพิชฌาย์ รัตติทวีวัฒน์
5113 010105113 นางสาว ณัชชารีย์ คงสุขถิรสวัสด์ิ
5114 010105114 นางสาว นลินพร ล่ิวประโคน
5115 010105115 นาง สุชาดา รัตโส
5116 010105116 นางสาว ศิริพา ชัยศิริมิตร
5117 010105117 นางสาว โสภิตนภา ด้วงกลาง
5118 010105118 นางสาว อรวรรยา บุศราทิศ
5119 010105119 นางสาว กานต์กนก ลีลากานต์
5120 010105120 นางสาว ศุกร์พรรษา โพธิสาน
5121 010105121 นางสาว รัชชประภา ศรีจันทร์อิน
5122 010105122 นางสาว ศุภารมย์ มีเนตรข า
5123 010105123 นางสาว ธันยพร คู่พิทักษ์
5124 010105124 นางสาว จิดาภา ทองค า
5125 010105125 นางสาว จิราภรณ์ ผ่านพิเคราะห์
5126 010105126 นางสาว กุลนรี ต๊ะกัณทา
5127 010105127 นาย ต่อเธียร ยอดกันทา
5128 010105128 นาย ธรรศธรณ์ ชูนวล
5129 010105129 นางสาว ปาณิสา เชเดช
5130 010105130 นางสาว ปัทมา เพชรพันธ์
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5131 010105131 นางสาว ฐิตาภา เฉลิมชวลิต
5132 010105132 นาย ณัฐพัชร์ เมฆวณิชยานุต
5133 010105133 นางสาว อุรัสยา ศรีเทพ
5134 010105134 นางสาว มธุริน เช้ือผู้ดี
5135 010105135 นางสาว ปิยะพร ก าเนิด
5136 010105136 นางสาว ติชิลา โชติภูสิทธ์ิ
5137 010105137 นางสาว เจนจิรา ดีสวน
5138 010105138 นางสาว ลักษมณ อินทิราวรนนท์
5139 010105139 นาย วุฒิพงศ์ เขียวฟู
5140 010105140 นางสาว ปพิชญา สิงห์ชู
5141 010105141 นางสาว กาญจน์ณิชา สมณะกิจ
5142 010105142 นางสาว สิรินาถ โปด า
5143 010105143 นางสาว ยวิษฐา หมวดเชียงคะ
5144 010105144 นางสาว ฐาปนี ทองทิพย์
5145 010105145 นางสาว ธนกนก ค าหล้า
5146 010105146 นาย กษิดิศ หุตะเสวี
5147 010105147 นางสาว สุนิสา หลิวอุดมสินชัย
5148 010105148 นางสาว สุกัญญา บุญมี
5149 010105149 นางสาว กัญจนากรณ์ เมืองสง
5150 010105150 นางสาว วิรุฬห์ อยู่สะบาย
5151 010105151 นางสาว สุภาวดี ทองศิริ
5152 010105152 นางสาว ภวิษย์พร ลอยประเสริฐ
5153 010105153 นาย ธรรมวุฒิ มานิพพาน
5154 010105154 นางสาว ดวงฤทัย ตรวจนอก
5155 010105155 นางสาว ชนานุช บุตรโคตร
5156 010105156 นางสาว รัฐพร มาอยู่
5157 010105157 นาย ธิปไตย บุญแสง
5158 010105158 นาย ปรัตถกร สุรินทร์แก้ว
5159 010105159 นางสาว ณฤดี ธนจิรทีปต์
5160 010105160 นาย สรวิศ สร้างบัณฑิตสกุล
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5161 010105161 นางสาว วรี เลาหตีรานนท์
5162 010105162 นาย ศิริมงคล เทียนไชย
5163 010105163 นาย ภัทร เช้ือเทศ
5164 010105164 นางสาว ธัญวรัตม์ ใยยวง
5165 010105165 นางสาว ณิชชา คะระนันท์
5166 010105166 นางสาว โสภิญา ขับกล่อม
5167 010105167 นางสาว กนกวรรณ ยาท้วม
5168 010105168 นางสาว พัชนิดา เหมือนม่ิง
5169 010105169 นางสาว ญานิกา ส่อสืบ
5170 010105170 นางสาว เอวาลิน ปลาสุวรรณ
5171 010105171 นาย สัญญพงศ์ สืบมงคลชัย
5172 010105172 นางสาว ดาวิกา ภูมิภาโร
5173 010105173 นาย อติกานต์ สงพะโยม
5174 010105174 นางสาว ณัชชา มิตรดี
5175 010105175 นางสาว สุปรียา สินจ าเริญ
5176 010105176 นางสาว โชติรส น่ิมด ารงค์ศักด์ิชัย
5177 010105177 นางสาว ชลฐิกาล แสนสวาท
5178 010105178 นางสาว วรรณวิภา เรืองวงษ์
5179 010105179 นางสาว แพรทอง ช่างทอง
5180 010105180 นาย จักรภัทร แสงท้ิง
5181 010105181 นาย อภิชัย เองสิริด ารงกุล
5182 010105182 นางสาว ทัดดาว กมลรัตน์
5183 010105183 นาย ชนาธิป พิชิตชัยยะ
5184 010105184 นางสาว ปรีดา เซ่งลอยเล่ือน
5185 010105185 นางสาว อาภาภรณ์ ดรุณเนตร
5186 010105186 นางสาว วลัยลักษณ์ ลิมปิยประพันธ์
5187 010105187 นางสาว ณัฎฐธิดา ยีหวังเจริญ
5188 010105188 นางสาว มัสลิญ ชัยตรี
5189 010105189 นางสาว ณัฏฐณิชา สินธุวาปี
5190 010105190 นางสาว อลิสา ยังจิตร
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5191 010105191 นางสาว ศศิกาญจน์ ทองค าป้ัน
5192 010105192 นางสาว จินตนา ดาวใส
5193 010105193 นางสาว อภิญรญา บุญมูสิก
5194 010105194 นาย ณภัทร กาญจนกุล
5195 010105195 นางสาว มะลิวัลย์ วงค์ด้วง
5196 010105196 นางสาว กรภัทร สุภาชัยกิจ
5197 010105197 นางสาว ทิพาพร แดงสมบูรณ์
5198 010105198 นางสาว พรรวินท์ สุทธิ
5199 010105199 นางสาว นัฐวรรณ ทองค า
5200 010105200 นางสาว รุ่งนภา ฮวบสวรรค์
5201 010105201 นาย อิรวัชร์ บรรเจิดพัฒนกุล
5202 010105202 นางสาว ณัฏฐริกาญจน์ ปรีดางกูร
5203 010105203 นางสาว ณิชกานต์ บุญอยู่สุข
5204 010105204 นางสาว มลลดา ศิลายอดน้อย
5205 010105205 นางสาว เจนจิรา จ้อนล่ี
5206 010105206 นางสาว ณัฐนรี หม่ันพลศรี
5207 010105207 นาย ธิติวัช ขจรจารุพันธ์
5208 010105208 นาย ปกรณ์ ธาดินทร์
5209 010105209 นาย ชัยวัฒน์ ชูทอง
5210 010105210 นางสาว วรดา อัมรักษ์
5211 010105211 นางสาว ตรีนุช เตชะโต
5212 010105212 นางสาว พริสร วิเศษหอม
5213 010105213 นางสาว ณัฏฐณิชชา สุโภภาคชัยพงศ์
5214 010105214 นางสาว วรรษมล สิงห์สี
5215 010105215 นางสาว สุภาพร บุญรัตน์
5216 010105216 นางสาว สุนิดา พัวศิลปชัย
5217 010105217 นาง ปรารถนา ไชยเทพ
5218 010105218 นาย คีตกร ภูครองหิน
5219 010105219 นาย คามิน นาวามงคล
5220 010105220 นาย ตรังชนน เฉ่งไล่
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5221 010105221 นางสาว อุทัยทิพย์ รุสโซ่
5222 010105222 นาย สมภพ ถ่ินรุ่งเรือง
5223 010105223 นางสาว ศศิวิมล ฉัพพรรณรังษี
5224 010105224 นางสาว นภัสภรณ์ จันต๊ะ
5225 010105225 นางสาว ญาณิศา สัญวงค์
5226 010105226 นาย ฐิติวัจน์ งอยจันทร์ศรี
5227 010105227 นาย ชาติชาย ทองทา
5228 010105228 นาย ภาณุพงศ์ ศรีวรรณ
5229 010105229 นาย อดิศักด์ิ บุญทอง
5230 010105230 นาย วรัตถ์ ทองเพ็ง
5231 010105231 นางสาว กนกพร พิมพ์แก้ว
5232 010105232 นางสาว ขวัญชนก มณีพันธ์
5233 010105233 นางสาว ณัฐธิดา ไชยวงศ์
5234 010105234 นางสาว ชนกนันท์ แววรวีวงศ์
5235 010105235 นาย พีรดนย์ เอ่ียมระหงษ์
5236 010105236 นางสาว ฐิตา วงษ์หาญ
5237 010105237 นาย ศิวกร กังวาลจิตต์
5238 010105238 นางสาว อินทุอร เปรมใจ
5239 010105239 นางสาว ชนากาญจน์ หอมรส
5240 010105240 นางสาว วรรณวิศา เพชรมีค่า
5241 010105241 นาย ฮัซซาน บารู
5242 010105242 นางสาว กนกพร ม่ันคงค า
5243 010105243 นางสาว เมฑิกา ภิญโญ
5244 010105244 นางสาว แอน ย้ิมละออ
5245 010105245 นางสาว กรองกาญจน์ เจริญย่ิง
5246 010105246 นางสาว กุลพัทธ์ จันต๊ะสุข
5247 010105247 นางสาว ทิพรัตน์ สอนนอง
5248 010105248 นางสาว อนุธิดา นันตาดี
5249 010105249 นางสาว มัลลิกา แจ่มจ ารัส
5250 010105250 นางสาว รสสุคนธ์ แซ่โล๊ะ
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5251 010105251 นางสาว มนัสพร รางแดง
5252 010105252 นาย คุณากร ยอดเมือง
5253 010105253 นางสาว วิชญาพร ช่วยแท่น
5254 010105254 นางสาว พัตราภรณ์ ศรีแก้ว
5255 010105255 นางสาว วิวรรณา นิลรัตน์
5256 010105256 นาย กิตติพงศ์ ทองเกิด
5257 010105257 นางสาว พรรษกร วัฒนสันติพงศ์
5258 010105258 นางสาว ณัฐกุล ทวีพงศ์รัตน์
5259 010105259 นาย เกียรติกุญชร แสงเรืองฤทธ์ิ
5260 010105260 นางสาว วิมลยา จอมเพชร
5261 010105261 นาย วรมิตร เจริญสุข
5262 010105262 นาย ปรัชญา เทพคุณ
5263 010105263 นางสาว ธมนพร ชะอุ่มศรี
5264 010105264 นางสาว พิมพ์วลัญช์ ประภาวิชา
5265 010105265 นางสาว พนมพร นันทโสม
5266 010105266 นาย ศรีวิชัย พงษ์ฤกษ์
5267 010105267 นางสาว วรรณิกา ยานะธรรม
5268 010105268 นางสาว พรทิพา เพ่ิมดี
5269 010105269 นาย ปิยวุฒิกรณ์ ทองชาลี
5270 010105270 นางสาว ศศิยาภรณ์ ถาวงค์กลาง
5271 010105271 นาย เมธี วรากานต์กิจ
5272 010105272 นางสาว ปาณปณา สกุลกาญจนดล
5273 010105273 นางสาว ภัทสุดา จันต๊ะค า
5274 010105274 นางสาว กนกพรรณ กองสุข
5275 010105275 นาย ภควิศว์ นุชสวาท
5276 010105276 นาย ธนากร พลท า
5277 010105277 นาย วนราช กิมาคม
5278 010105278 นางสาว ฌชฌาพรรณ พิชวงศ์
5279 010105279 นางสาว ณิชชยา เพชรพะเนาว์
5280 010105280 นางสาว รมณีย์ จันธิยะ
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5281 010105281 นาย พิศุทธ์ิ ริมราง
5282 010105282 นางสาว นันทิสา นามวิชัย
5283 010105283 นางสาว ธันย์ชนก มรโธวรรณ
5284 010105284 นางสาว สกุลรัตน์ จันทรัตน์
5285 010105285 นางสาว ศุภาวีร์ ทองลา
5286 010105286 นางสาว ณัจฉรียา สนธิแสงจักร์
5287 010105287 นางสาว ภาวศุทธ์ิ ช่ืนบุญเพ่ิม
5288 010105288 นางสาว ธณุตตา สว่างรักษ์
5289 010105289 นาย วีรดนย์ ไชยสุวรรณ
5290 010105290 นาย วัฒนา ค าสุข
5291 010105291 นางสาว อณัฐฌา ทองเช้ือ
5292 010105292 นาย วัชรพล สารีรัตน์
5293 010105293 นางสาว สุภาพรรณ ยังมาก
5294 010105294 นางสาว ศิวาภรณ์ โกกะพันธ์
5295 010105295 นางสาว ธัญญลักษณ์ อินเอียด
5296 010105296 นางสาว จุฑามาศ จุ้ยจรรยา
5297 010105297 นางสาว จิตตาภา กาลวิบูลย์
5298 010105298 นาย นัฎฐวี ศิริศรีพิศาล
5299 010105299 นางสาว นัทรียา ฐานะกอง
5300 010105300 นาย สุวศิน ชินสร้อย
5301 010105301 นางสาว อุษณิษา เช้ือจันทรา
5302 010105302 นางสาว ศศิรัตน์ คงประโคน
5303 010105303 นางสาว วริศรา ตันวราวุฒิกูล
5304 010105304 นาย พีรพล ว่องเจริญวัฒนา
5305 010105305 นางสาว มนสิชา ทอนสระน้อย
5306 010105306 นางสาว ภิญญาพร เพชรศรีเปีย
5307 010105307 นางสาว ภัทราวดี แก่นวิโรจน์
5308 010105308 นางสาว เพชรลดา สุวรรณดี
5309 010105309 นางสาว โยษิตา ชัยชนะ
5310 010105310 นางสาว จันทมาศ จาบจง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5311 010105311 นางสาว ปานเนตร โหยชุม
5312 010105312 นาย ชนาธิป จิตเสง่ียม
5313 010105313 นางสาว ณัฐธิดา บ้างต ารวจ
5314 010105314 นางสาว ขวัญชนก บุญรอด
5315 010105315 นางสาว พุฒิกุล ศรีโพธ์ิ
5316 010105316 นาย เศรษฐวิทย์ ศิโรพจนารักษ์
5317 010105317 นางสาว กมลชนก มุสิกสูตร
5318 010105318 นางสาว ชัชชฎา โกมลแผ้ว
5319 010105319 นางสาว พิชาภรณ์ ทัพวงศ์
5320 010105320 นางสาว จธิดา จิตต์ปรีชาญ
5321 010105321 นางสาว พัชญ์สิตา วุฒิกรณ์ทวีสิน
5322 010105322 นางสาว แพรวา สุวรรณเวลา
5323 010105323 นางสาว อุไรพรรณ ค าสมุทร
5324 010105324 นางสาว ไพลิน สาราษฎร์
5325 010105325 นาย รัฐพงศ์ บวรศักด์ิสุนทร
5326 010105326 นาย ปกาศิต รอดแพง
5327 010105327 นางสาว พรรณพลอย ทวีวุฒิเมธีกุล
5328 010105328 นางสาว ณัฐณิชา กีรติชีวิน
5329 010105329 นาย ธนภูมิ ฮาวบุญป๋ัน
5330 010105330 นางสาว ธันย์ชนก หงษ์โต
5331 010105331 นางสาว อโณทัย ไกรงาม
5332 010105332 นางสาว เบญจวรรณ โกเศส
5333 010105333 นาย ณภัทร กรรณิการ์
5334 010105334 นาย ตรีทเศศ พิบูลย์
5335 010105335 นางสาว จุติพร ขุนเพ็ชร
5336 010105336 นาย นิรัตศัย จงเจริญกิจวัฒนา
5337 010105337 นาย อรรถพล ช่วยชนะ
5338 010105338 นางสาว ฉัตรปวีณ์ ไชยปัญญาวิชญ์
5339 010105339 นาย ธิติสรรค์ แซ่ตัน
5340 010105340 นางสาว ธัญชนก มณีราช
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5341 010105341 นางสาว จิราภรณ์ สายก้อน
5342 010105342 นางสาว ศิรัสวัลย์ วรรณเสถียรกุล
5343 010105343 นางสาว พรลภัส โรจนวิภาต
5344 010105344 นางสาว พิมพ์พิชชา รัตนานุสรณ์
5345 010105345 นางสาว กนกพิชญ์ กิจโกศล
5346 010105346 นางสาว สุรีย์นิภา บุญโชติ
5347 010105347 นางสาว นัสริน ยีด่อเหล๊าะ
5348 010105348 นางสาว ธัญชนก ค าป้อง
5349 010105349 นางสาว นันทพร สาระศาลิน
5350 010105350 นาย ปกรณ์ บุตรชา
5351 010105351 นาย กิตติพิชญ์ พันธ์ุณรงค์
5352 010105352 นางสาว ปทุมวรรณ ยอดสาร
5353 010105353 นางสาว กัญฐณา ขวัญหวาน
5354 010105354 นาย นิติพงศ์ บุญมากุล
5355 010105355 นางสาว อมราวดี เมืองใสสันต์
5356 010105356 นาย ปาณัสม์ ตันติเศรณี
5357 010105357 นางสาว ณัฐณิชา แขนโพธ์ื
5358 010105358 นางสาว ธนาพร ภักดี
5359 010105359 นางสาว ณฐมน ตุมกา
5360 010105360 นางสาว มณฑิกานต์ สุขสุภักด์ิ
5361 010105361 นางสาว ภัทรินทรา กล่ินหนู
5362 010105362 นางสาว นิรัฐฎา กล่อมตุ้น
5363 010105363 นางสาว อรัสญา พานทอง
5364 010105364 นาย วิญญู ศิริ
5365 010105365 นางสาว สุภัค แก้วภิบาล
5366 010105366 นางสาว นภสร สุทธิวัฒนเวช
5367 010105367 นางสาว แคทลียา อินทรทัต
5368 010105368 นางสาว ฐานิดา คุ้มชูศรี
5369 010105369 นางสาว ลภัสรดา ป่ินแก้ว
5370 010105370 นาย วีรากร หาญพรหม
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5371 010105371 ว่าท่ี ร.ต. นฤสรณ์ จิตต์กะวาน
5372 010105372 นางสาว ปภัสนันท์ คชรักษ์
5373 010105373 นางสาว กรกนก สารีรัตน์
5374 010105374 นาย โชติพล มูลเดช
5375 010105375 นาย นิพัทธ์ เฮงประเสริฐ
5376 010105376 นางสาว อคิราภรณ์ ปานจินดา
5377 010105377 นาย ธนวัฒน์ สุทธิเมฆ
5378 010105378 นาย พงศ์ภัค ศรัทธารัตน์
5379 010105379 นางสาว อรจิรา นาคมีศรี
5380 010105380 นางสาว กมนทรรศน์ มาคิน
5381 010105381 นาย อานันท์ ศรีแก้ว
5382 010105382 นางสาว หน่ึงศิลป์ ขัติยะหล้า
5383 010105383 นางสาว วิมาลา ดินแดง
5384 010105384 นาย ธนบรรณ ชิณวงศ์
5385 010105385 นางสาว ศศิพิมพ์ บุญช่วย
5386 010105386 นาย ดวงจันทร์ นันตา
5387 010105387 นางสาว ปาริชาติ หลังแก้ว
5388 010105388 นางสาว เมธาวี ยาชัย
5389 010105389 นางสาว จุฑาทิพย์ สุวรรณธรรมา
5390 010105390 นางสาว สุปวีณ์ มาศคีรีวงศ์
5391 010105391 นางสาว ธัญลักษณ์ สายแวว
5392 010105392 นางสาว ชัญญา วงศ์อนันต์
5393 010105393 นางสาว สุภารัตน์ โสส้มกบ
5394 010105394 นางสาว พฤกษา หลักหาญ
5395 010105395 นาย ณภัทร ทิมแสง
5396 010105396 นางสาว ณัฐชยา เอกวิริยกิจ
5397 010105397 นางสาว ศิริญญา นกด่วน
5398 010105398 นาย ไชยภัทร พรหมบริรักษ์
5399 010105399 นางสาว นิสากร วัชรานนท์
5400 010105400 นางสาว เนรัญชรา อ่องเภา
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5401 010105401 นางสาว ชนม์ชนก เลิศพลานันต์
5402 010105402 นางสาว ป่ินปินัทธ์ ธนัชญาอิศม์เดช
5403 010105403 นางสาว ธัญชนก รัตนพันธ์
5404 010105404 นางสาว อรพรรณ แซ่อ๋ึง
5405 010105405 นางสาว จุฑารัตน์ โรจนะสมิต
5406 010105406 นางสาว พลอยชมพู คงถาวร
5407 010105407 นาย ชิตพล อุดมเกษมาลี
5408 010105408 นางสาว วนิดา ทองห่อ
5409 010105409 นางสาว ชาร์ล็อตต์ ล้ิมสุวัฒนกุล
5410 010105410 นางสาว ดวงฤทัย วงละคร
5411 010105411 นาย ตรีชาติ พันธ์ุพุฒ
5412 010105412 นางสาว ชลธิชา แทวกระโทก
5413 010105413 นางสาว อภิชญา เข็มข า
5414 010105414 นางสาว จิดาภา อภัยโรจน์
5415 010105415 นางสาว พรชิตา วัฒนะ
5416 010105416 นางสาว อารีรัตน์ อ้นทองสุก
5417 010105417 นางสาว ธัญญลักษณ์ วุ่นคง
5418 010105418 นางสาว ดาราวลี หนูทิพย์
5419 010105419 นางสาว สิรินาถ นวมพะเนียด
5420 010105420 นางสาว ปัญจพร นิธิสิริพงศ์
5421 010105421 นางสาว นารายะ ประสูตร์
5422 010105422 นางสาว รดากร เพียรภักดี
5423 010105423 นางสาว ศิริพร แสงจ้า
5424 010105424 นางสาว อภิสรา จายะพันธ์ุ
5425 010105425 นางสาว ปานสิริ คงสิน
5426 010105426 นาย รัฐวุฒิ ธนาค า
5427 010105427 นางสาว รูซานา เจ๊ะหน๊ะ
5428 010105428 นางสาว อิสรียาภรณ์ สาหร่าย
5429 010105429 นางสาว อาพันธ์ชนก ค าป้อง
5430 010105430 นาย นฤบดี นฤทัต
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5431 010105431 นางสาว พัทราภรณ์ เทพสุภา
5432 010105432 นาย กิตติพศ พันธ์ุณรงค์
5433 010105433 นางสาว ปฏิพัทธ์ ดวงแสง
5434 010105434 นางสาว สุพิชญา เศวตเลข
5435 010105435 นางสาว เกศนภา ร่วมรักษ์
5436 010105436 นางสาว ชญานิศ กันภัยศิจญา
5437 010105437 นางสาว พิมพ์นิภา แก้วสมพงษ์
5438 010105438 นางสาว สุธาทิพย์ พรหมดีสาร
5439 010105439 นางสาว อังคณา ใจดี
5440 010105440 นางสาว ช่อทิพย์ ดวงกนกพัฒน
5441 010105441 นาย วีรชิต สึกเสือพะเนา
5442 010105442 นางสาว อัจจิมา บุญมี
5443 010105443 นางสาว กมลภรณ์ ปานเสน่ห์
5444 010105444 นางสาว กานดา ฟักสาคร
5445 010105445 นางสาว ณฐพร มุสิกเจริญ
5446 010105446 นาย ภูวดล กันสีนวล
5447 010105447 นางสาว กรกนก สะแลแม
5448 010105448 นางสาว ชรัญญา ใจตรง
5449 010105449 นางสาว อนันตกานต์ ปะมัทธะ
5450 010105450 นาย ทวี ย่ีปา
5451 010105451 นาย นราธิป อู่เงิน
5452 010105452 นางสาว ลัทธวรรณ อุภัยภักตร์
5453 010105453 นางสาว ปานใจ บุตรเพ็ง
5454 010105454 นาย พงศ์พลฐ บุญชูชีพ
5455 010105455 นาย อมรเทพ พระราช
5456 010105456 นางสาว พัณณ์ชิตา แสนชัยวงค์
5457 010105457 นางสาว เทพสิริน ปิยะพันธ์ุ
5458 010105458 นางสาว ธัญรัตน์ พูลทองดีวัฒนา
5459 010105459 นางสาว ศศิวรรณ เพชรชูกูล
5460 010105460 นาย กรวินท์ โตมี
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5461 010105461 นาย ปรีชา จิตรกุศล
5462 010105462 นาย ปิยณัฐ มีรอด
5463 010105463 นางสาว ณัฏฐณิชา กุรานา
5464 010105464 นางสาว วนิดา ราชมนตรี
5465 010105465 นาย ทนงกร อาจแก้ว
5466 010105466 นาย ปฐมพงศ์ บุษบงค์
5467 010105467 นางสาว ดวงพร โสภณสุขสถิตย์
5468 010105468 นางสาว เขมธนนันท์ ปัญญาธีรวัฒน์
5469 010105469 นาย อรรถวิทย์ โกมินทรชาติ
5470 010105470 นางสาว วิจิตรา สุริยโชติ
5471 010105471 นางสาว ชฎาพร ภู่พงศ์ประพันธ์
5472 010105472 นางสาว ฐิติชญา ม่วงอ่ิม
5473 010105473 นางสาว ณัฐวดี ชายเกล้ียง
5474 010105474 นางสาว อรอนงค์ วิจิตรจ านงค์
5475 010105475 นางสาว มัณฑนา นุกัณหา
5476 010105476 นางสาว นันทิชา ส จุฑามณี
5477 010105477 นางสาว ปัทมาพร ณาภูมิ
5478 010105478 นางสาว เสาวคนธ์ ทองเล็ก
5479 010105479 นางสาว นภสวรรณ พ่ึมชัย
5480 010105480 นางสาว วิชญาดา สุดเอ้ือม
5481 010105481 นางสาว ธนิดา ภู่ประเสริฐ
5482 010105482 นางสาว ศิริรัตน์ ตาทิพย์
5483 010105483 นางสาว สิเรียม รุ่งเรืองจรัส
5484 010105484 นางสาว พัชรกันย์ รัตนพันธ์
5485 010105485 นางสาว นิภาพร เหมยต่อม
5486 010105486 นาย มิติทัศน์ พชรธนสาร
5487 010105487 นาย สุรพงษ์ เพ่ิมพล
5488 010105488 นางสาว ภูริชา รมลี
5489 010105489 นางสาว จุฑารัตน์ วงค์ทอง
5490 010105490 นาย จักรกฤษณ์ คงเมือง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5491 010105491 นาย กาลวิวัฒน์ เสนะกูล
5492 010105492 นาย อธิปราษฎร์ กัณหา
5493 010105493 นางสาว ชนิกา วจนะถาวรชัย
5494 010105494 นาย วัชรพงศ์ อินทร์ลือ
5495 010105495 นางสาว สุทธ์ิสินี ใจต๊ะเมา
5496 010105496 นาย นิโคลาส อุบลสุวรรณ
5497 010105497 นางสาว พนุชฎา แก้วรุ่ง
5498 010105498 นางสาว สุพัตรา จันทร์แก้ว
5499 010105499 นางสาว รัชฎาพร หุตะจูฑะ
5500 010105500 นางสาว ศุวิสา บุษบก
5501 010105501 นางสาว รชยา ราชโส
5502 010105502 นาย ฐิติพงษ์ ทิวากรกฎ
5503 010105503 นางสาว สุรางคนา เสือบุญมี
5504 010105504 นางสาว อภิษฎา สิงห์แก้ว
5505 010105505 นางสาว พัสตราภรณ์ ศรีภิญโญ
5506 010105506 นางสาว อรอุมา นุ่มนุ่น
5507 010105507 นางสาว ณัฐกาญจน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
5508 010105508 นางสาว แพรวพรรณ เพ็ชรประดับสกุล
5509 010105509 นางสาว กัณชิกานต์ อ่อนเกตุพล
5510 010105510 นาย เฉลิมศักด์ิ แสนเสน่ห์
5511 010105511 นางสาว สุวัจนี ศาลารักษ์
5512 010105512 นางสาว รอรีซ่า ชอบงาม
5513 010105513 นาย สุพิชชา วรรณรส
5514 010105514 นางสาว ชนัษฎา อินต๊ะแก้ว
5515 010105515 นาย อานุภาพ อินทร์นุพัฒน์
5516 010105516 นางสาว รัตติยา ทัพทวี
5517 010105517 นางสาว รัตน์สิยา เครือพลัง
5518 010105518 นางสาว ณัฐจนันท์ ต้นรุ่งโรจน์
5519 010105519 นางสาว สิริกัลยา ยศไกร
5520 010105520 นางสาว ธัญลักษณ์ เพ็ชรประสิทธ์ิ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5521 010105521 นางสาว ภัทรา หงษ์ทอง
5522 010105522 นางสาว พิมพา แลสันเทียะ
5523 010105523 นางสาว กาญจนา ไชยวงค์
5524 010105524 นาย ณรงค์เดช ถ่ินลิพอน
5525 010105525 นางสาว ณัชชา จ่ันทิม
5526 010105526 นางสาว นาดียา อาลี
5527 010105527 นางสาว พัณณ์ชิตา เย่ียมสิริวุฒิ
5528 010105528 นางสาว นภัส ถึงสุขวงษ์
5529 010105529 นางสาว เฉลิมขวัญ บุญมา
5530 010105530 นางสาว รุ่งกานดา สอนเวียง
5531 010105531 นางสาว ปัทมพร สุระจิตร์
5532 010105532 นาย ชนินทร์ณัฐ ปันมูล
5533 010105533 นางสาว เหม่ียน เเซ่หวาง
5534 010105534 นางสาว ณัฐชา ย่ังยืน
5535 010105535 นางสาว อิสริยะ บุญอาจ
5536 010105536 นางสาว สุฐิตา บุญเฉย
5537 010105537 นางสาว อภิชญาภรณ์ เทียนด า
5538 010105538 นางสาว เสาร์วดี สิทธิสาร
5539 010105539 นางสาว อัญจริก้า สันติกูล
5540 010105540 นางสาว จุฑามาส สมนุกิจ
5541 010105541 นางสาว เวธนี หอยสังข์
5542 010105542 นางสาว สุชานาถ สิงคิวิบูลย์
5543 010105543 นางสาว จุฑาทิตย์ สมบูรณ์พร
5544 010105544 นางสาว ภัคสุภา รัตนภาชน์
5545 010105545 นางสาว อัสมา ศรีหมาด
5546 010105546 นางสาว สุทธิดา พุฒป่า
5547 010105547 นางสาว ณิชนันท์ พรรณราย
5548 010105548 นางสาว ณัชชาลียา หลิน
5549 010105549 นาย สุไลมาน จันทร์ตุด
5550 010105550 นางสาว สุรีพร วิทยาขาว
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5551 010105551 นางสาว วรรณพร มณีกาศ
5552 010105552 นางสาว อาภาภรณ์ ไทรน้อย
5553 010105553 นางสาว รัชรินทร์ แสงศรี
5554 010105554 นางสาว บุษยมาศ ค าพุกกะ
5555 010105555 นางสาว นภสร เกริกธนสุ
5556 010105556 นางสาว ญาณิศา จิตติเรืองเกียรติ
5557 010105557 นางสาว ธนัชชา จุดาศรี
5558 010105558 ว่าท่ี ร.ต. ภาณุพงศ์ ไพรอนันต์
5559 010105559 นาย เผ่าพันธ์ุ เช้ือฉ่ าหลวง
5560 010105560 นางสาว วิภาวี ศรีสิทธ์ิ
5561 010105561 นาย วชิรวิทย์ โสภณศิริกุล
5562 010105562 นางสาว ทิพวรรณ ยะกอง
5563 010105563 นางสาว รดา เหลืองอร่าม
5564 010105564 นาย นัฐพร ภูบังดาว
5565 010105565 นางสาว นูร์ฮัสมาห์ บือโต
5566 010105566 นางสาว เมธาวี แสงทอง
5567 010105567 นางสาว สิริกาญจน์ นุริตมนต์
5568 010105568 นางสาว ปริยฉัตร ปัตวัติ
5569 010105569 นางสาว วิภาดา ทองมาก
5570 010105570 นางสาว นิรมล ทนคง
5571 010105571 นาย มหัฆรินฑ์ ศิริโภคพัฒน์
5572 010105572 นางสาว นริษา จันพรมมิน
5573 010105573 นางสาว กุลชา คุ้นเคย
5574 010105574 นางสาว เจนจิรา พวงจันทร์
5575 010105575 นางสาว อัณศยา ศุขหงษ์ทอง
5576 010105576 นางสาว อัจฉรา ธะนะ
5577 010105577 นางสาว สลิลพัชร์ ผดุงเอกธนากานต์
5578 010105578 นางสาว ชุดา พิมพ์วงศ์ เบิร์ชแมน
5579 010105579 นางสาว ณัฐกมล เยาว์ด า
5580 010105580 นางสาว ปาลิตา มณีสอดแสง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5581 010105581 นางสาว นนทนิตา กิจชวาล
5582 010105582 นางสาว นิตยา นาคบรรพ์
5583 010105583 นางสาว เกษิณี เพ็งอุดม
5584 010105584 นางสาว อัญชิสา สวัสดิกิจ
5585 010105585 นางสาว เกวลิน บัวทิพยเนตร
5586 010105586 นางสาว ปิยะนันท์ ดวงสุภา
5587 010105587 นางสาว ณัฏฐนันท์ เมธาธรรมสถิต
5588 010105588 นาย ไตรปัทม์ ฉัตริยากุล
5589 010105589 นางสาว พิชามล โพธ์ิทอง
5590 010105590 นางสาว ภรภัทร โกกิละวาที
5591 010105591 นางสาว ชนน์ชนก บุษบรรณ
5592 010105592 นางสาว วรากร คนดี
5593 010105593 นางสาว ธนารีย์ แซ่จุง
5594 010105594 นางสาว ภีรภัทร สุรเสน
5595 010105595 นางสาว เบญญาภา ทวีอภิรดีประชา
5596 010105596 นางสาว ฐติพร ใจกุศลมาก
5597 010105597 นางสาว สินีนาฎ สิงหกุล
5598 010105598 นางสาว อภิญญา เย็นยอดวิชัย
5599 010105599 นางสาว เหมือนแพร ศรีภิรมย์
5600 010105600 นางสาว ปัทมาวดี พวงพันธ์
5601 010105601 นางสาว อารีพร ชูภักด์ิ
5602 010105602 นางสาว ปวิชญา บริบูรณ์นพคุณ
5603 010105603 นางสาว อัจฉราพรรณ หอมระหัด
5604 010105604 นาย วิทวัส ศิรพัฒน์พงค์
5605 010105605 นางสาว พิมพ์ใจ สิทธิพันธ์
5606 010105606 นางสาว วิรัลพัชร ธนกุลสังข์เมือง
5607 010105607 นางสาว ณภลดา กลับจันทร์
5608 010105608 นางสาว ชิดชนก จิตรสุนทร
5609 010105609 นางสาว จิราพร อรรณพนุกุล
5610 010105610 นางสาว โยธิกานต์ ภิญโญ
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5611 010105611 นางสาว อรุโณทัย ปัตวิชัย
5612 010105612 นางสาว ชฎากาญจน์ กันธณี
5613 010105613 นาย กัญจน์ทักษดา ทักษอุดม
5614 010105614 นางสาว ณัฐสินี เดชไพบูลย์ยศ
5615 010105615 นางสาว พิมพ์ภัทรา ผาทอง
5616 010105616 นางสาว นิชนันท์ ถ่ินจะนะ
5617 010105617 นางสาว ชนิดาภา สว่างธารมณ์
5618 010105618 นางสาว โชติกา อุกฤษต์
5619 010105619 นางสาว พิชชาพร สามหาดไทย
5620 010105620 นางสาว ชาริยา กิตต์ิหิรัญชัย
5621 010105621 นางสาว ชลธิชา ศรีรัตน์
5622 010105622 นางสาว ปาณิสรา วงษ์ลา
5623 010105623 นาย ณรงค์ศักด์ิ โพธิเจ้า
5624 010105624 นางสาว ดวงกมล ประดิษฐ์ด้วง
5625 010105625 นาย ตรีเพชร พิกุนทอง
5626 010105626 นางสาว ลลดา เสรีรัตน์
5627 010105627 นางสาว สโรชา แสงสุวรรณ
5628 010105628 นางสาว พัฒน์ธิศา พงษ์จิรเมธี
5629 010105629 นางสาว ศรีวตาภรณ์ บัวแสงใส
5630 010105630 นาย กามิล โอกฤษ
5631 010105631 นางสาว อภิญญา จันทร์อุไร
5632 010105632 นางสาว ฉัตรทริกา ชุบขุนทด
5633 010105633 นางสาว จินต์จุฑา จันทร์เพ็ญ
5634 010105634 นางสาว นาถลดา ไชยกายุทธ์
5635 010105635 นางสาว เกศกนก ขาวสุด
5636 010105636 นางสาว ตะวันนา แสงเมฆ
5637 010105637 นางสาว ศิริกร หนูแก้ว
5638 010105638 นางสาว ภัสนันท์ สันตินิยม
5639 010105639 นางสาว นัทตพร โชติพันธ์
5640 010105640 นางสาว ปิยาภรณ์ วรดิเรก
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5641 010105641 นางสาว สิรารมย์ ธีวสุรวินันท์
5642 010105642 นางสาว ขวัญจิรา โพธาราม
5643 010105643 นาย อัคคี อัศวชิน
5644 010105644 นางสาว ปาณิสรา ชลยุทธ
5645 010105645 นางสาว วชิราพร เลิศอาภาจิตร์
5646 010105646 นางสาว พัชลดา เรืองจันทร์
5647 010105647 นางสาว กัลยาณี ทาเศรษฐ์
5648 010105648 นางสาว ลักษิกา สิงห์สา
5649 010105649 นาย ขัยณรงค์ ด้วงรอด
5650 010105650 นางสาว อาภัสรา ไหมเพชร์
5651 010105651 นางสาว ศุภิสรา เจนการ
5652 010105652 นาย ชวัลวิทย์ จิตต์ก าแหง
5653 010105653 นาย นิติวัฒน์ ค าเมืองใจ
5654 010105654 นาย ธีรวัฒน์ แย้มอาษา
5655 010105655 นางสาว ชนกสุดา งามพรม
5656 010105656 นางสาว เขมาพร หงษ์วิไล
5657 010105657 นางสาว เสาวลักษณ์ ขัดสงคราม
5658 010105658 นาย นัสร่ีย์ เบ็ญจสมัย
5659 010105659 นางสาว นัจนันท์ คันธชาติ
5660 010105660 นางสาว ดมิสา ตรีรัตนพันธ์ุ
5661 010105661 นางสาว ฐานิดา เพชรล่อเหลียน
5662 010105662 นาย ภาสพงศ์ ศรีโสภณ
5663 010105663 นาย ธิติวุฒิ ศรีผุดผ่อง
5664 010105664 นาย กิตติคุณ ตันติวรศรี
5665 010105665 นางสาว ปิยาพรรณ กล้าหาญ
5666 010105666 นาย ณัฐดนัย แก้วสุข
5667 010105667 นางสาว ศศิวิภา วงษาซ้าย
5668 010105668 นาย บดินทร์ สารศรี
5669 010105669 นางสาว เกยูร เชาว์ม่ัน
5670 010105670 นางสาว ศิริลักษณ์ พาราศิลป์
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5671 010105671 นางสาว กัลยา สีดอกบวบ
5672 010105672 นาย รพัทธนนท์ แก้วสล า
5673 010105673 นาย สหรักษ์ เข็มวิชัย
5674 010105674 นางสาว ธวัลรัตน์ แพพิพัฒน์
5675 010105675 นาย ณัฐจักร์ ธนพัฒน์ปวงวัน
5676 010105676 นางสาว ฐิตวัณต์ ศรีเจริญรัตน์
5677 010105677 นาย คีตา ข ามาลัย
5678 010105678 นางสาว ญาณิศา ทิพกองลาด
5679 010105679 นางสาว สุพัตรา ต้ังธนัง
5680 010105680 นาย อนุรักษ์ เกตุเลขา
5681 010105681 นาย ทักษิณ พูลทรัพย์
5682 010105682 นางสาว จิรพรรณ สงวนวงศ์
5683 010105683 นางสาว กัลยรัตน์ แซ่จิว
5684 010105684 นางสาว แคททลียา รัตนวัฒน์กุล
5685 010105685 นางสาว ชลธิรศน์ บุญยืน
5686 010105686 นางสาว นิรชรา สงวนพรรค
5687 010105687 นาย ทินกร ชาวโพธ์ิ
5688 010105688 นาย ณัฐภัทร จิตรบรรเจิดกุล
5689 010105689 นางสาว รุ่งฤดี ศรีระเริญ
5690 010105690 นางสาว ณัฐชา สุขนิรันดร์
5691 010105691 นางสาว นพเกล้า ไชยวงค์
5692 010105692 นาย เอกวุฒิ ทองโสภา
5693 010105693 นางสาว ไภริน บุญเต่ียม
5694 010105694 นางสาว ศุภธิดา ตาเมือง
5695 010105695 นางสาว วรัญญา โพธ์ิบาทะ
5696 010105696 นางสาว ลัดดาวรรณ ทองทับ
5697 010105697 นางสาว อุสุมา บุญช่วย
5698 010105698 นางสาว เกษมศรี น้ าใจดี
5699 010105699 นางสาว ธารารัตน์ ตะเคียนศก
5700 010105700 นางสาว กมลทิพย์ อินทร์พรหม
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5701 010105701 นางสาว ปานรดา มณีแสง
5702 010105702 นางสาว กษิตินาถ ก่ัวพานิช
5703 010105703 นางสาว แพรพานทอง พ่ึงพิณ
5704 010105704 นางสาว พชรพรรณ ช่างท า
5705 010105705 นางสาว ธิดา อินทชิต
5706 010105706 นางสาว ธัญญลักษณ์ กุลสัมพันธ์
5707 010105707 นาย ค าภีร์ วงค์หนองหว้า
5708 010105708 นาย นวดล ทาสีเพชร
5709 010105709 นางสาว กมลชนก รักสองหม่ืน
5710 010105710 นางสาว สุธารทิพย์ ระวาดชิต
5711 010105711 พลทหาร ชาติชาย ไชยจิตต์
5712 010105712 นางสาว ญาณิศา ทวีวิชัยรัตน์
5713 010105713 นางสาว ภิญญลักษณ์ นพพิศาลวงศ์
5714 010105714 นางสาว ณัฏฐ์วลิดา เมฆาบุญญะสัพ
5715 010105715 นางสาว ดวงพร คงแก้ว
5716 010105716 นางสาว ศรัญญา เขียวเยาว์
5717 010105717 นางสาว สุธิรา หล่อเวสารัชกร
5718 010105718 นางสาว มนัสวี เมฆสุวรรณ์
5719 010105719 นางสาว โชติกา ชาติสมบูรณ์ชัย
5720 010105720 นางสาว กันต์ฤทัย กันภัย
5721 010105721 นางสาว ศุภอติกานต์ ศุภกฤตธนพิชญ์
5722 010105722 นาย แท่งทอง แท่งทองหลาง
5723 010105723 นางสาว เสาวภา เศรษฐรินทร์
5724 010105724 นางสาว เบญจมาภรณ์ ก่ิงบู
5725 010105725 นาย รวินันท์ แสนเมือง
5726 010105726 นางสาว นิศาชน จิระกรกุล
5727 010105727 นางสาว กัญลักษณ์ และดัม
5728 010105728 นางสาว จตุรพรพรรณ ประยงค์หอม
5729 010105729 นางสาว รุจิภา ช่ืนเจริญ
5730 010105730 นางสาว วลิลภัคร ศิริสุนทร
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5731 010105731 นางสาว ปพิชญา ส่งแสง
5732 010105732 นางสาว กฤษณา หอมดอก
5733 010105733 จ่าอากาศเอก นันธ์วิวัฒน์ สิงหาพิภัทร
5734 010105734 นาย ชนาธิป เมืองมา
5735 010105735 นาย พงษ์ภัณฑ์ นามประดิษฐ์กุล
5736 010105736 นาย ภาณุพงศ์ ธนะจินดานนท์
5737 010105737 นาย ภิเษก กาญจนากร
5738 010105738 นางสาว แพรพลอย ต่างใจ
5739 010105739 นาย ธันวารัฐ ธรรมเจริญ
5740 010105740 นาย กรกช อนันตเมฆ
5741 010105741 นางสาว เกศสุดา สุขศรีคง
5742 010105742 นางสาว ลินล์ณภัทร นันตสุวรรณ
5743 010105743 นางสาว ภัสชฎา ศุภนรเศรษฐ์
5744 010105744 นางสาว เจนจิรา คงแก้ว
5745 010105745 นางสาว กณิกวนันท์ โสภณวัฒนนันท์
5746 010105746 นางสาว สุวลักษณ์ ปิยะพงษ์
5747 010105747 นางสาว พัทธวรรณ แก้วกุล
5748 010105748 นางสาว ปัทมาภรณ์ เวชมนัส
5749 010105749 นางสาว ปัณฑิตา ขันธวัช
5750 010105750 นางสาว วรัญญา เสริฐศรี
5751 010105751 นางสาว สุธิดา สงวน
5752 010105752 ว่าท่ี ร.ต. พลพฤกษ์ วงศาโรจน์
5753 010105753 นางสาว หทัยชนก วรรณค า
5754 010105754 นางสาว เมทิณี สืบประดิษฐ
5755 010105755 นางสาว ปิยรัตน์ สังข์มงคล
5756 010105756 นางสาว ธันย์ชนก ไหมอ่อน
5757 010105757 นางสาว พิชญา ศรีเจริญรัตน์
5758 010105758 นาย กฤตนนท์ เงินเจริญ
5759 010105759 นาย ธนสิทธ์ิ รามสูต
5760 010105760 นางสาว เกศราพรรณ จุลสม
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5761 010105761 นาย รชต สุดประเสริฐ
5762 010105762 นางสาว กมลวรรณ ลาดนอก
5763 010105763 นางสาว กนกพร ทองสมบัติ
5764 010105764 นางสาว มุขสุดา สมคิด
5765 010105765 นางสาว นิสา กายขุนทด
5766 010105766 นางสาว จตุพร ชุ่มมะโน
5767 010105767 นาย นัทดนัย แสงทอง
5768 010105768 นางสาว นิชาภัทร ดีพลา
5769 010105769 นางสาว ซัลมา ดาโต๊ะ
5770 010105770 นางสาว ธนิกานต์ อรุณย่ิงมงคล
5771 010105771 นางสาว วราภรณ์ วีรสิทธิโชต
5772 010105772 นางสาว อรุณกร ล้ืมธนิตศักด์ิ
5773 010105773 นางสาว ภาพิมล ชัยวงศา
5774 010105774 นางสาว มัญชุพร อินทร์ทอง
5775 010105775 นางสาว พิชชาภัทร์ ชมภูกาศ
5776 010105776 นาย ศุภชัย ปานโบ
5777 010105777 นาย วิศิษฏ์พงษ์ สัตยากุล
5778 010105778 นาย สนธิพงษ์ จินนาคุณ
5779 010105779 นางสาว ณัฐธิดา ศรีวิลัย
5780 010105780 นางสาว อนงค์นาฏ เช็งสุทธา
5781 010105781 นางสาว ศศิธร โพธินันทวงศ์
5782 010105782 นางสาว รุจิวรรณ เสถียรเขตต์
5783 010105783 นาย มุฮัมมัดยาซีน อัครศาสนภิบาล
5784 010105784 นาย กฤษฎี แก้วภู่
5785 010105785 นาย เมธชนัน วัฒนานุกูล
5786 010105786 นางสาว ชาลินี รัฐนันทมงคล
5787 010105787 นางสาว มุทิตา สิงห์ภักดี
5788 010105788 นาย อนุพงศ์ แซ่ฮ้อ
5789 010105789 นาย ฉัตรชนก ชินอัครพงศ์
5790 010105790 นาย สิห์ วรรษาวุธ
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5791 010105791 นาย เสฏฐวุฒิ ใบด ารงศักด์ิ
5792 010105792 นางสาว ขวัญหทัย นะวะกะ
5793 010105793 นางสาว ขวัญฤดี ก้อนแพง
5794 010105794 นางสาว อัญญารัตน์ รัตนศิลปกร
5795 010105795 นางสาว รสิกา สุขแก้ว
5796 010105796 นาย พรเทพ บัวผุด
5797 010105797 นางสาว ปุณยนุช พรหมนิมิตร
5798 010105798 นาย กลวัชร ดอกล าเจียก
5799 010105799 นางสาว รวินท์นิภา พัชระเศรษฐ์กุล
5800 010105800 นางสาว รังสิยา สุพรวารี
5801 010105801 นางสาว ปุญญิศา ศุภธรรมกิจ
5802 010105802 นางสาว สุนัดดา ตุ่มเจริญ
5803 010105803 นางสาว วาสนา ทวีม่ิงขวัญ
5804 010105804 นางสาว อาภิญญา เศรษฐรินทร์
5805 010105805 นางสาว นิศามณี กรรเจียกพงษ์
5806 010105806 นางสาว มนชนก พารุ่ง
5807 010105807 นางสาว เจนจิรา พันชนะ
5808 010105808 นางสาว ปรีดาภรณ์ ปอแก้ว
5809 010105809 นาย ศิราสิทธ์ิ เจียรพินิจนันต์
5810 010105810 นางสาว ปริชญา พรหมรักษา
5811 010105811 นางสาว กานต์สินี ทองสมบัติ
5812 010105812 นางสาว สุภาวดี ม่ังมีศรี
5813 010105813 นาย ติณณภพ พูนสิน
5814 010105814 นาย พิทักษ์นภา วาหะรักษ์
5815 010105815 นางสาว สุกฤตา เจริญถาวร
5816 010105816 นางสาว ภัทรกันย์ เกตุนาค
5817 010105817 นาย เอกมงคล มณที
5818 010105818 นางสาว ธัญญารัตน์ หงษ์สิบสอง
5819 010105819 นางสาว วิรัญญา วิเศษสิงห์
5820 010105820 นางสาว คันธารัตน์ ค าคง
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5821 010105821 นางสาว ธัญชนก สิริพร
5822 010105822 นางสาว นันทวรรณ ทองมีสุข
5823 010105823 นางสาว วชิรา เดชปัญญา
5824 010105824 นางสาว ศภิชา บัณฑิตชุติกุล
5825 010105825 นางสาว สุดาพร มูลสาร
5826 010105826 นางสาว ณัฐกานต์ คณิศิรินทร์
5827 010105827 นางสาว ณัชชามัย ทรายใจ
5828 010105828 นาย คณาธิป ศรีปานันท์
5829 010105829 นางสาว ณัชณภัทร ผลาพฤกษ์
5830 010105830 นางสาว ขนิษฐา ทับพิลา
5831 010105831 นางสาว ธีรนาฏ ผินโพธ์ิ
5832 010105832 นาย ศุภวิชญ์ กล่ าเมือง
5833 010105833 นางสาว จิตธินันท์ อาทิตย์วงศ์
5834 010105834 นางสาว ปิณฑิรา สุขผล
5835 010105835 นางสาว เบญจพร แซ่ล่อย
5836 010105836 นางสาว ธัญญลักษณ์ อภิโชติจรัส
5837 010105837 นางสาว จารุพิชญา ดวงปิก
5838 010105838 นางสาว ณรินรดา จันทวงศ์
5839 010105839 นางสาว ภัคสิริกุล กล่ินเทศ
5840 010105840 นางสาว พรนภา ทาค าห่อ
5841 010105841 นาย ศิววีร์ กีร์ติบุตร
5842 010105842 นาย ภูรินทร์ ก่องค า
5843 010105843 นางสาว อภิสรา รักไธสง
5844 010105844 นางสาว กชกร ต้ีกุล
5845 010105845 นางสาว นภมร ค้าผล
5846 010105846 นางสาว สุชาดา ศรีทอง
5847 010105847 นางสาว ชนิดาภา โสตถิโยธิน
5848 010105848 นาย ปุณณวิช พิมพ์สอ
5849 010105849 นางสาว ประภาภรณ์ แก้วเซาว์
5850 010105850 นาย จักรพล ปานเมือง
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5851 010105851 นางสาว สุภิญญา จิตต์หาญ
5852 010105852 นางสาว วิชยา วงศ์ปุณณวัฒน์
5853 010105853 นางสาว ภูษิตา ไฝทอง
5854 010105854 นางสาว ขวัญดาว อ่อนโก้ก
5855 010105855 นางสาว ณัฐริณี กิตติเมธีกุล
5856 010105856 นางสาว กัญญ์วรา จันทิมา
5857 010105857 นาย ปัญญวัฒน์ ปิยธนะวัฒน์
5858 010105858 นางสาว พรรษชล ปานคง
5859 010105859 นางสาว ชุติญา คณาพรชัย
5860 010105860 นาย มงคล สุวรรณศรี
5861 010105861 นางสาว รัชชวัณฏ์ กิตติชัยศรี
5862 010105862 นางสาว นิชานันท์ เส่ียงโชคอยู่
5863 010105863 นางสาว ธนภรณ์ ศศิมณฑลกุล
5864 010105864 นาย อิสมาแอ สาฆอ
5865 010105865 นางสาว อัจฉริยาพร พุ่มเจริญ
5866 010105866 นางสาว กุลธิดา ศานติบูรณ์
5867 010105867 นางสาว วรรณวิมล สายสมร
5868 010105868 นางสาว รติรส ล้นเหลือ
5869 010105869 นาย ณภัทร พ่ึงเนตร
5870 010105870 นางสาว เจนจิรา ขาวชู
5871 010105871 นางสาว ณัฐณิชา วังบุญคง
5872 010105872 นางสาว รชาดา กาติวงศ์
5873 010105873 นางสาว ธนพร ศรีขนุน
5874 010105874 นางสาว ณิชกุล เรืองสง่า
5875 010105875 นางสาว พันธ์ุทิพา ขลิบสุวรรณ
5876 010105876 นางสาว พิชญ์สินี อาชาวงศ์
5877 010105877 นาย ณัฐดนัย วัฒนศรี
5878 010105878 นางสาว ญาณิศา ขวัญด า
5879 010105879 ว่าท่ี ร.ต. วีระ พัฒนทวีลาภ
5880 010105880 นางสาว อุษา อินทนนท์
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5881 010105881 นาย ชินกานต์ เอมสมบุญ
5882 010105882 นางสาว ปวีณ์นุช เพชรส้ม
5883 010105883 นางสาว กาญจนา สมสร้าง
5884 010105884 นาย ปิยะพงษ์ ค าวงษ์
5885 010105885 นางสาว แคทธียา พลศรี
5886 010105886 นางสาว พันธกานต์ ทองก าเหนิด
5887 010105887 นางสาว อนัญญา ใจบุญ
5888 010105888 นางสาว เมธ์ กล้ากสิกิจ
5889 010105889 นางสาว สุชญา ประชุมเหล็ก
5890 010105890 นางสาว กานต์รวี สีเขียว
5891 010105891 นางสาว เสาวลักษณ์ พิลึกเรือง
5892 010105892 นาย ธานัท ปิตานนท์
5893 010105893 นาย คชาทัช วัชรเดชภาคิน
5894 010105894 นาย ธนบูรณ์ เกาะกลาง
5895 010105895 นาย ชุติพนธ์ ชูเลม็ด
5896 010105896 นาย วายุ เมืองฝ้ัน
5897 010105897 นางสาว สิตานันท์ เปรมเผ่ือน
5898 010105898 นางสาว กานต์พิชชา นกด า
5899 010105899 นาย ฉัตรชัย บรรพกิจ
5900 010105900 นางสาว อาทิตยา สิงหราชา
5901 010105901 นาย ศิรยศ มีกุล
5902 010105902 นางสาว กัลย์สุดา เผือกสม
5903 010105903 นางสาว ธัญวรัตน์ วรรณบวร
5904 010105904 นางสาว ยุวดี จันทร์ศรีชา
5905 010105905 นางสาว ปัณฑารีย์ ชัยสนิท
5906 010105906 นางสาว ชลกร เดชขุน
5907 010105907 นางสาว สิริกร มหาทรัพย์
5908 010105908 นางสาว ศุภวรรณ บุบผาสังข์
5909 010105909 นางสาว นุชรีย์ มณีกาญจน์
5910 010105910 นางสาว สุพิชชา เทพกุล
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5911 010105911 นางสาว ปาริชาต จันทร์แก้ว
5912 010105912 นางสาว อิสรีย์ มิตรสันเทียะ
5913 010105913 นางสาว สิริวิมล หงษ์โพธ์ิ
5914 010105914 นาย กฤตนัย เมตตา
5915 010105915 นางสาว ธัญญมน เรืองศรี
5916 010105916 นางสาว นวภรณ์ ชมช่ืน
5917 010105917 นางสาว ธัญธิตา ถ่ินวิมล
5918 010105918 นางสาว ปาลิกา เรืองสุวรรณ
5919 010105919 นาย ชาณุวัฒน์ โกศักด์ิศรี
5920 010105920 นาย อนุสรณ์ ศรีวรรณ
5921 010105921 นาย ธีรวัชร์ สว่างไสว
5922 010105922 นางสาว ชนิสรา พรรณธนะ
5923 010105923 นางสาว เปียทิพย์ ยะเชียงค า
5924 010105924 นาย ทวีเทพ นามกลาง
5925 010105925 นางสาว สุธิดา สุทธิการ
5926 010105926 นาย ชวัลวิทย์ เรืองบุบผา
5927 010105927 นางสาว อภิชญา แก้วมน
5928 010105928 นางสาว ฉัตรฑริกา ไทยประสงค์
5929 010105929 นางสาว รชาจันทร์ เปล่ียนเพ็ง
5930 010105930 นางสาว จุรีย์มาศ สุขส าราญ
5931 010105931 นางสาว นูรดียานา ดือราซอ
5932 010105932 นาย วิชญ์วิสิฐ พรหมดา
5933 010105933 นางสาว ฑิฆัมพร หัสกรก่ิง
5934 010105934 นางสาว สิริกร ยมนานนท์
5935 010105935 นางสาว ปารมี สุขเฉลิมชัย
5936 010105936 นางสาว ณริสา โชติกเสถียร
5937 010105937 นางสาว ธนวรรณ ชลประชุม
5938 010105938 นางสาว รัชนี พ่ึงกุศล
5939 010105939 นาย ณรงค์ศักด์ิ ศรชนะ
5940 010105940 นางสาว รุ่งรวินทร์ มาระเสนา
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5941 010105941 นางสาว พิมพ์ชนก ตุลาธร
5942 010105942 นาย โรม ตันตินวะชัย
5943 010105943 นางสาว กนิตา นาคอ่วม
5944 010105944 นางสาว รัชฎาพร กอประเสริฐสุด
5945 010105945 นาย ซอฮิบูดีน บินอาลี
5946 010105946 นางสาว วาสินี บูรณเขตต์
5947 010105947 นางสาว กนิษฐา แสนยะมูล
5948 010105948 นางสาว อรุณี จุ่นแปลก
5949 010105949 นางสาว ศิรินทร์มาศ เดชดง
5950 010105950 นางสาว กมลรัตน์ มาตรบุตร
5951 010105951 นางสาว กันยา รูปธรรม
5952 010105952 นางสาว พิริยกร เสวีพงศ์
5953 010105953 นาย สงกรานต์ รัตนงาม
5954 010105954 นางสาว กรนิภา ทวิสุวรรณ
5955 010105955 นางสาว กัลยา ทรงศิลป์
5956 010105956 นางสาว ภัทรวรินทร์ อินทร์ชีลอง
5957 010105957 นางสาว โรสมี บิลอับดุลล่าห์
5958 010105958 นางสาว ศิรภัสสร รินชะ
5959 010105959 นางสาว จตุพร ศรียวง
5960 010105960 นาย ธนาคุปต์ เหลาไผ่
5961 010105961 นางสาว นงลักษณ์ ต้ังจริงใจ
5962 010105962 นางสาว ณัชชา สถาวรสมิตร
5963 010105963 นางสาว ชนาภา อนันตชาติ
5964 010105964 นางสาว ธมลวรรณ ป่ินทอง
5965 010105965 นางสาว วทานิยา บุญมา
5966 010105966 นางสาว กุลนารี ถนอมกาย
5967 010105967 นางสาว เจนจิรา ตันสุริสาร
5968 010105968 นางสาว ภรณ์ทิพย์ สง่าชาติ
5969 010105969 นางสาว ศุภาพิชญ์ อภิวัฒน์วราวงศ์
5970 010105970 นางสาว วสุนันท์ บุตรยศ
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

5971 010105971 นางสาว อมิตรา ค าลือ
5972 010105972 นาย อลงกรณ์ เกิดเหมาะ
5973 010105973 นางสาว กุลศยา มหานิล
5974 010105974 นางสาว ซูรีน่า นารีเปน
5975 010105975 นางสาว วีลญา อ่ิมวิเศษ
5976 010105976 นางสาว กฤติกา ศรีทองกุล
5977 010105977 นางสาว ภรภัทร หงษ์ศรีสุข
5978 010105978 นางสาว รัตนาภรณ์ เช่ียวชาญ
5979 010105979 นางสาว พิชญา วาดประเสริฐ
5980 010105980 นางสาว ชนิสรา ช านาญ
5981 010105981 นางสาว กฤษฎ์ิณิชา ตาค าศรี
5982 010105982 นางสาว อชิรญา พรหมสถิตย์
5983 010105983 นางสาว สุรัสวดี พูลทอง
5984 010105984 นางสาว อัญชลี หีดจันทร์
5985 010105985 นางสาว ธนพร รัตนสมบัติ
5986 010105986 นางสาว สุขวสา ธัญญาเวชกิจ
5987 010105987 นาย นริสสร เพ็ชรเย็น
5988 010105988 นางสาว ณฐมน เพชรานันท์
5989 010105989 นางสาว ชนิสรา สุขเถ่ือน
5990 010105990 นาย สุรศักด์ิ เอกเชิดชูศาสน์
5991 010105991 นางสาว จริยา โพธ์ิแก้ว
5992 010105992 นางสาว ลลิตา สุขสงวน
5993 010105993 นางสาว สินาภรณ์ ปากแคว
5994 010105994 นาย วรสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ
5995 010105995 นางสาว จุฬาภา ชมภูม่ิง
5996 010105996 นาย ภัสณุพงษ์ มอยไข
5997 010105997 นางสาว ไอลดา บุญรอด
5998 010105998 นางสาว มิรันตี เรืองศรี
5999 010105999 นางสาว ชมพูเนกข์ เหล่าพันนา
6000 010106000 นางสาว อภิสรา พลประสิทธ์ิ
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6001 010106001 นางสาว ปรีชญา บุญปัน
6002 010106002 นางสาว อภิญญา แพงวิเศษ
6003 010106003 นาย ทินภัทร เนิดน้อย
6004 010106004 นางสาว อรยา ล้ีเทียน
6005 010106005 นางสาว ธนวรรณ ฉิมนอก
6006 010106006 นางสาว นัทมน โก้สกุล
6007 010106007 นางสาว เกศินี สิมมา
6008 010106008 นางสาว วิลาวัลย์ กลางนคร
6009 010106009 นางสาว พราวพร กริชเอ่ียมคุณ
6010 010106010 นางสาว นริศรา เรืองจรูญ
6011 010106011 นาย ปกรณ์เกียรติ สงวนพรรค
6012 010106012 นางสาว ภัณฑิรา วังศิริวิวัฒน์
6013 010106013 นางสาว กรณัฏฐ์ โพธ์ิกูล
6014 010106014 นางสาว ศุภิสรา จิระอภิรักษ์
6015 010106015 นางสาว โชติกา อ่องรัตนา
6016 010106016 นางสาว นุสรา นิตย์วงษ์
6017 010106017 นาย อภิรักษ์ วงศ์พันธ์ุ
6018 010106018 นางสาว วัชรินทร์ โสมศุภผล
6019 010106019 นางสาว ปาณิศา อินสว่าง
6020 010106020 นางสาว นภสร ทักษิณ
6021 010106021 นางสาว ณฐวรรณ หม่ืนกันทา
6022 010106022 นางสาว ศจีนรา เทพพิมาน
6023 010106023 นาย ธเนศพล หนูขาว
6024 010106024 นาย กรรณธร ทองดี
6025 010106025 นางสาว ทักษพร ทวีรัตน์
6026 010106026 นางสาว โซเฟีย อีแต
6027 010106027 นางสาว เจนจิรา เจียรบุตร
6028 010106028 นางสาว รัชริฎา ภักดีราช
6029 010106029 นางสาว กันต์ฤทัย ทองส่งแสง
6030 010106030 นางสาว อรณัชชา มหาวัน
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6031 010106031 นางสาว ทิวารัตน์ ใจดี
6032 010106032 นางสาว รังสินี สุนันท์
6033 010106033 นางสาว สิริกร จงศรี
6034 010106034 นางสาว นิจวรีย์ กรึกพุดซา
6035 010106035 นางสาว ศิริลักษณ์ ย่ังยืน
6036 010106036 นาย ธนพล นวลแสง
6037 010106037 นาย ธนภัทร บุตรวงษ์
6038 010106038 นางสาว อรทัย ค าวุ่น
6039 010106039 นางสาว ทิพกัญญา แสงแก้วสุข
6040 010106040 นางสาว กิรณา กัลยาศิริ
6041 010106041 นางสาว ฟ้าพิมพ์ทอง อิศรางกูร ณ อยุธยา
6042 010106042 นางสาว พิมพราวดี เผ่าจันทร์
6043 010106043 นางสาว กัณฐิกา ทองพุ่ม
6044 010106044 นางสาว พีรญา แสงปัญญาลิขิต
6045 010106045 นาย พิชญศักด์ิ เปรมาสวัสด์ิ
6046 010106046 นางสาว พรวิวา ถ่ินหนองตูม
6047 010106047 นางสาว ปรียานันท์ กลมกล่อม
6048 010106048 นางสาว ณัฎฐณิชา สุขชวดมี
6049 010106049 นาย ปรัชญ์ ฝากค า
6050 010106050 นางสาว กรกนก เจือจันทนศักด์ิ
6051 010106051 นาย พงศภัค ศรีม่วง
6052 010106052 นางสาว อารียา สุวรรณรังษี
6053 010106053 นางสาว ธิดาภรณ์ เหรียญทอง
6054 010106054 นาย จุลเทพ พูลศิริ
6055 010106055 นางสาว ชนากานต์ ม่ันปาน
6056 010106056 นาย ธีรพงศ์ พรหมมา
6057 010106057 นาย พิทยาธร นุ้ยสง่า
6058 010106058 นางสาว ธัญลักษณ์ ค ามาบุตร
6059 010106059 นาย พัทธพล พงษ์วานิชอนันต์
6060 010106060 นางสาว ธิติวรดา ขีตตะสังคะ
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6061 010106061 นางสาว ชมบงกช เติมพงศ์พันธ์
6062 010106062 นางสาว นภัทรพร ใจเย็น
6063 010106063 นาย นวัฒน์ แจ่มเพ็ชรรัตน์
6064 010106064 นางสาว ธนาภรณ์ บุญกาญจน์
6065 010106065 นางสาว มณีรัตน์ จอมแพ่ง
6066 010106066 นางสาว จุฑารัตน์ บุษยากุล
6067 010106067 นางสาว ศิริพร แต้นิตยนันท์
6068 010106068 นาย สุริยะ ปรีชา
6069 010106069 นางสาว ปภัสสร ศรีสมโภค
6070 010106070 นางสาว อมนตรา ทันฑ์ธนากูล
6071 010106071 นาย จิรวัฒน์ ฟักแย้ม
6072 010106072 นางสาว ปาณิสรา เมฆพัฒน์
6073 010106073 นางสาว บุญสิตา เสมอภพ
6074 010106074 นางสาว บุปผา ลือเดช
6075 010106075 นางสาว วนิดา ศรีอ่อน
6076 010106076 นางสาว วทันยา ดิสโร
6077 010106077 นางสาว ฉัตรฑริตรา สารภี
6078 010106078 นางสาว ณัฐนรีย์ วิไลรัตน์
6079 010106079 นางสาว วดี สุดจริง
6080 010106080 นาย สิโรจน์ โรจนรัตนาพงศ์
6081 010106081 นาย วรวัชร พัวพันธ์
6082 010106082 นางสาว ภัณฑิรา ศิริอัฐ
6083 010106083 นางสาว อาภรณ์ ทัศนียสกุลชัย
6084 010106084 นางสาว อัจฉรา ป่าสนธ์
6085 010106085 นางสาว ลิษา บุญศิริวิบูลย์
6086 010106086 นางสาว พิมพ์ชนก โกะสูงเนิน
6087 010106087 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปรายฟ้า มาศสุวรรณ
6088 010106088 นางสาว ณัฐภัสสร สุเมธีประดิษฐ์
6089 010106089 นาย กิติวุฒิ ไผ่พุทธ
6090 010106090 นาย ณฐชาดล ย้ิมสด
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6091 010106091 นางสาว วราลี หิรัญชาติ
6092 010106092 นางสาว รัศนีกรณ์ อุ่นวิเศษ
6093 010106093 นาย ปิยวัฒน์ เลขาวิจิตร
6094 010106094 นางสาว กมลวรรณ กลัดเจ็ด
6095 010106095 นางสาว อภิญญา ชาญมะเริง
6096 010106096 นางสาว วันทนาพร รามจันทร์
6097 010106097 นางสาว ชัญญานุช มะโนขันธ์
6098 010106098 นางสาว สุธาสินี เมืองมงคล
6099 010106099 นาย สรวิศ ประสิทธิเขตรวิทย์
6100 010106100 นางสาว ศุทธหทัย สอนดี
6101 010106101 นางสาว โศรดา เศรษฐรักษา
6102 010106102 นางสาว ฐิติชญา แสงประดับ
6103 010106103 นางสาว ณัฐกานต์ เทพศุภร
6104 010106104 นางสาว กัญญ์กรณัฏฐ์ เวสสุวรรณ
6105 010106105 นางสาว ก่ิงเกสร รุ่งแจ่มแจ้ง
6106 010106106 นางสาว ศษิฐธนันต์ ธนันต์เดชฐานนท์
6107 010106107 นางสาว กัลฮัยดัร ทิพย์ยอและ
6108 010106108 นางสาว ชุติมา ใจซ่ือดี
6109 010106109 นางสาว พิชญ์สินี ไชยสันต์
6110 010106110 นางสาว กวินภัต โคตรพิศาล
6111 010106111 นางสาว จีรนันท์ กลมกล่อม
6112 010106112 นางสาว สุธิดา แม้นนุสิทธ์ิ
6113 010106113 นางสาว กนกวรรณ เพ็งรัตน์
6114 010106114 นางสาว ณัชชา ช่วยชู
6115 010106115 นางสาว กฤติยาภรณ์ เวียงค า
6116 010106116 นางสาว อภัศรา เดชะค าภู
6117 010106117 นางสาว กุลณัฐ รศพล
6118 010106118 นาย ทวีศักด์ิ ถึงนามลี
6119 010106119 นางสาว นูรฮายาร่า หะระหนี
6120 010106120 นางสาว พิชามญช์ุ ค้ิวนาง
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6121 010106121 นางสาว ชลธาร ปริชาตินนท์
6122 010106122 นางสาว วรรณวิศา ตางาม
6123 010106123 นางสาว สิตานันท์ บุญญตา
6124 010106124 นาง สร้อยทิวา ธนะโชติมาบุตร เจมส์
6125 010106125 นางสาว ภัทราพร นามสา
6126 010106126 นางสาว อนัญญา ปล้ืมอารมณ์
6127 010106127 นางสาว ธัญพร ก ายานหอม
6128 010106128 นางสาว รัตนาวลี ธิจริยา
6129 010106129 นางสาว อัจฉริยา นวลหนู
6130 010106130 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีแก้ว
6131 010106131 นาย กัญจน์ สาระศรี
6132 010106132 นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณรัตน์
6133 010106133 นางสาว รุ้งลาวัลย์ อภิธนัง
6134 010106134 นางสาว ภัทร์ชนก ทองดี
6135 010106135 นางสาว ณธีรา เฮงเจริญ
6136 010106136 นางสาว จิรประภา คูบริรักษ์
6137 010106137 นาย ธีรวุฒิ จิรพันธ์ุเพชร
6138 010106138 นาย ณฐกร ธรรมปิลันธน์
6139 010106139 นางสาว เทียนฤทัย ศรีนวล
6140 010106140 นางสาว อัญชิญาภรณ์ ประสมทรัพย์
6141 010106141 นาย ชิติพัทธ์ สุขส าราญ
6142 010106142 นางสาว ณัฏฐณิชา ปันวารี
6143 010106143 นาย ธีระ เช้ือประทุม
6144 010106144 นางสาว กาญจนา นกแก้ว
6145 010106145 นาย นฤสรณ์ โพธิพฤกษ์
6146 010106146 นางสาว ณัฐวดี ราชพลี
6147 010106147 นาย อัสดินทร์ หามะ
6148 010106148 นางสาว ธัญญพร โยชิดะ
6149 010106149 นางสาว ธินัชญา โรจน์เรืองฤทธ์ิ
6150 010106150 นางสาว ณิชากร มณีวิเศษเจริญ
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6151 010106151 นางสาว รัชชประภา ชูแก้ว
6152 010106152 นาย จตุรพร จารุประกร
6153 010106153 นางสาว ธีรนุช ก ามหาวงศ์
6154 010106154 นางสาว ภัสชลิสา หลวงชัยสินธ์ุ
6155 010106155 นางสาว นิรชา ประเสริฐสินธ์ุ
6156 010106156 นางสาว เกศชฏาพรย์ุ นิยมสุจริต
6157 010106157 นางสาว เกศินี ธรรมปริพัตรา
6158 010106158 นางสาว มณีรัตน์ ว่ันเล่ง
6159 010106159 นางสาว กนกวรรณ ด าจุติ
6160 010106160 นางสาว ร่มระวี โยอินทร์ชัย
6161 010106161 นางสาว นิตยา ค าสนิท
6162 010106162 นางสาว เอินฟ้า เหมทานนท์
6163 010106163 นางสาว ณัฐรดา ศรีไพโรจน์
6164 010106164 นางสาว ดวงกมล ชนะบุญ
6165 010106165 นางสาว เสาวนีย์ ชะนวนน้อย
6166 010106166 นาย ปิยวัฒน์ อินทสโร
6167 010106167 นางสาว ภัคจิรา ค าพุทธ
6168 010106168 นางสาว รัชฎาภรณ์ ล่ิมกาญจนพงศ์
6169 010106169 นางสาว สโรชา เชาวลิต
6170 010106170 นาย นรธิป แก้วตะพาน
6171 010106171 นางสาว ฟ้ารุ่ง หม่ืนคิด
6172 010106172 นางสาว อุไรพร อนุศาสตร์
6173 010106173 นาย สิทธิศักด์ิ นุชิต
6174 010106174 นางสาว ฐิติพร นนใส
6175 010106175 นางสาว พิชญา วิทยกิจ
6176 010106176 นาย ศักด์ิบดินทร์ กุลมาตย์
6177 010106177 นาย ณัฐพงศ์ เข็มค า
6178 010106178 นาย อติเทพ คล้ายเพ็ชร
6179 010106179 นาย สุดเขตต์ อินทรแสง
6180 010106180 นางสาว ปิยะธิดา สุภาวงค์
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6181 010106181 นางสาว ชมพูนุช กลับสงวน
6182 010106182 นาย ศักดิสิทธ์ อริยะวงษ์
6183 010106183 นาย พงศกร พิบูลรัตพงศ์
6184 010106184 นางสาว กมลทิพย์ ชมโลก
6185 010106185 นางสาว กันยารัตน์ โตสุข
6186 010106186 นางสาว รินทราย สระทองแก่น
6187 010106187 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีวิลัย
6188 010106188 นางสาว ฟัยรุซ แก้วด า
6189 010106189 นางสาว มณีมนต์ ประสานบุญเลิศ
6190 010106190 นางสาว จิรานลิน จันทสมบัติ
6191 010106191 นาย ภาสวิชญ์ป์ มิสิรัศนันท์
6192 010106192 นางสาว ธันวมาส ข่ายแก้ว
6193 010106193 นาย ศักด์ิอรุณ เอ่งเส่ง
6194 010106194 นางสาว ชนิตา เช้ือวังค า
6195 010106195 นางสาว รัฏฐวรินทร์ สุขข์แสงเปล่ง
6196 010106196 นางสาว ณัฐธมา บุญแสง
6197 010106197 นางสาว นาถธิดา บุญค่ัง
6198 010106198 นางสาว รุ่งนภา วงษ์สวัสด์ิ
6199 010106199 นางสาว มนัสชนก เจริญสุข
6200 010106200 นางสาว นัทธมล เมืองแก้ว
6201 010106201 นางสาว ศลิษา อินทร์ทอง
6202 010106202 นางสาว เเพรวพรรณราย ไชยรักษ์
6203 010106203 นางสาว เปมนัทธ์ ปรางเลิศ
6204 010106204 นางสาว วรรณธร พรมเล็ก
6205 010106205 นางสาว พลอยไพลิน โพธิหล้า
6206 010106206 นางสาว ปิยธิดา แสงนิล
6207 010106207 นางสาว จิราวรรณ จาตูม
6208 010106208 นาย กิติพงษ์ บาร์นาร์ด
6209 010106209 นางสาว หทัยกาญจน์ ศิลปชัย
6210 010106210 นางสาว ทิพาพันธ์ เพราพันธ์
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6211 010106211 นางสาว ชนิกาญจน์ ด าส าราญ
6212 010106212 นางสาว ณัฐญา ไชยเจริญทรัพย์
6213 010106213 นางสาว แพรวา เทียนทอง
6214 010106214 นาย อชิตพล แก้วประเสริฐ
6215 010106215 นางสาว ทิฆัมพร โชติกุล
6216 010106216 นางสาว ภัทราพร วิชัยปะ
6217 010106217 นางสาว นุชจิรา เสียงล้ า
6218 010106218 นางสาว พิชญดา ชินรัตน์
6219 010106219 นาย กรพรหม จรูญพงศ์
6220 010106220 นางสาว สุชาดา สุวิชญากุล
6221 010106221 นาย ธนพร เจริญพิบูลย์
6222 010106222 นางสาว งามตา คณาภิบาล
6223 010106223 นางสาว วริศรา เชาว์ยุทธ์
6224 010106224 นางสาว นภัชสรณ์ ผาวิภาคโยธิน
6225 010106225 นางสาว กานต์พิชชา ม่ิงแกุ้ว
6226 010106226 นางสาว ปริณาห์ ทุ่งกอ
6227 010106227 นางสาว ชญานิศ โพธ์ิพงศา
6228 010106228 นางสาว วิภาดา เมธีลักษณ์
6229 010106229 นางสาว ปณิธี เต็งมีศรี
6230 010106230 นางสาว ขวัญจิรา สาดี
6231 010106231 นางสาว เกตน์สิรี สุรขันธ์
6232 010106232 นางสาว กฤตกร รังสิพราหมณกุล
6233 010106233 นาย กิตติคุณ ล้ีกุลเจริญ
6234 010106234 นาย วิวัฒน์ มีเจริญ
6235 010106235 นางสาว ธรรศมนพรรณ สกุณา
6236 010106236 นางสาว ชญาภา เรืองพิมาย
6237 010106237 นาย กิตตินนท์ พรหมสุทธ์ิ
6238 010106238 นางสาว ธิตินันท์ ภิระบัน
6239 010106239 นาย นลธวัช สังวระ
6240 010106240 นาย กฤษฎา ฉิมเรือง
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6241 010106241 นาย วีระวัฒน์ ใสแก้ว
6242 010106242 นางสาว ศิริวรรณ ชิตพูล
6243 010106243 นางสาว สุภาณี พรหมเกิด
6244 010106244 นางสาว ญโณบล ติยะสัตย์กุลโกวิท
6245 010106245 นางสาว กุสุมา พัชรประสิทธ์ิ
6246 010106246 นางสาว หฤทัยชนก งามระหงษ์
6247 010106247 นางสาว อาภาพร แก้วค า
6248 010106248 นางสาว ปวิชญา เทพวรินทร์
6249 010106249 นางสาว ศิรภัสสร ชูปล้อง
6250 010106250 นางสาว ปัญฐิตา จันทรคาต
6251 010106251 นางสาว ปล้ืมใจ ขันเล็ก
6252 010106252 นางสาว สุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก
6253 010106253 นางสาว อรยา ต้ังเพ่ิมพูนสมบัติ
6254 010106254 นางสาว สิริกร วงศ์วรเนตร
6255 010106255 นางสาว ซูฟียะห์ สามะ
6256 010106256 นาง สาวิตรี สุริยจักรวาฬ
6257 010106257 นางสาว กัลยา สุวรรณกาโล
6258 010106258 นาย ธีรเดช คงเวียน
6259 010106259 นาง ศมิษฐา สิงห์สุริย์
6260 010106260 นาย ชนะโชค วาทีรักษ์
6261 010106261 นางสาว ชัญญาวีร์ บุญมา
6262 010106262 นางสาว ศศิวิมล วรัญญูธิวัฒน์
6263 010106263 นาย กฤษดา พาพบโชค
6264 010106264 นางสาว อิงธิดา หลับจันทร์
6265 010106265 นางสาว พัชรียา ใจฟอง
6266 010106266 นาย หงสมัตถ์ พิทักษ์วงศ์
6267 010106267 นาย พาสุข เอ่ียมเจริญ
6268 010106268 นางสาว จิราพรรณ ศรีประสม
6269 010106269 นางสาว ซูไรยา มะโระ
6270 010106270 นางสาว ชลลดา ฎาราณุท
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6271 010106271 นางสาว ฐิตาภา ปิยะศิลป์
6272 010106272 นางสาว กาญจนา ศรียะนัย
6273 010106273 นางสาว จริยา รักษาเมือง
6274 010106274 นาย วิษณุ ทบลา
6275 010106275 นางสาว สุดาพร วศิริ
6276 010106276 นางสาว กฤชา สุขข์แสงเปล่ง
6277 010106277 นางสาว พิมพ์พลอย แพร่งสุวรรณ
6278 010106278 นางสาว วิภาดา บัวงาม
6279 010106279 นางสาว ปานตะวัน อินทจักร
6280 010106280 นางสาว ธีรนันท์ แสงวิจิตร
6281 010106281 นางสาว ชนิษฏาภักด์ิ จุลพันธ์
6282 010106282 นางสาว ธันยาภรณ์ อักษรภักดี
6283 010106283 นางสาว นันทวัน พานทรัพย์
6284 010106284 นางสาว สิริยากร งอกงาม
6285 010106285 นางสาว กรรณิการ์ สุกรี
6286 010106286 นาย สีหรา รัตนชัยวรรณ
6287 010106287 นาย ธนปกร วรรณพงษ์
6288 010106288 นางสาว ดารารัตน์ มีสิทธ์ิ
6289 010106289 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ ทองสมุทร
6290 010106290 นาย ชนะชล พงษ์พันธ์ุ
6291 010106291 นางสาว ชลธิชา เหม็นเตล็บ
6292 010106292 นางสาว ภัทรวิจิตรา เจตจอหอ
6293 010106293 นาย ศุภณัฐ อักษรศิริ
6294 010106294 นาย พิทยา ผาริวงศ์
6295 010106295 นางสาว นวภัสร์ ค าฟู
6296 010106296 นางสาว วรรณพร สมนึก
6297 010106297 นางสาว สุภัชชา จุลภักด์ิ
6298 010106298 นางสาว ภัทรธนธรณ์ แผนสมบูรณ์
6299 010106299 นางสาว กานต์ิชนิต ช่วยสถิตย์
6300 010106300 นางสาว กนกกร บัวบาน
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6301 010106301 นาย ฉัตรพล ตันตราพล
6302 010106302 นางสาว ศุภิสรา พงษ์ไพบูลย์
6303 010106303 นางสาว จณิสตา โรหิตรัตนะ
6304 010106304 นาย ธนพงศ์ เดชวงศ์ญา
6305 010106305 นางสาว อลิตา อบรมย์
6306 010106306 นางสาว ภาณิดา อังโชติพันธ์ุ
6307 010106307 นางสาว ศดานันท์ ชุมเพ็ชร
6308 010106308 นางสาว รัตนวลี เล่ือนแก้ว
6309 010106309 นางสาว สุนิสา ฟองละแอ
6310 010106310 นางสาว สลิล สุจิตโต
6311 010106311 นาย กิจจา จงน าชัยสกุล
6312 010106312 นางสาว วิภาดา ฉลาดแย้ม
6313 010106313 นาย มนันสักก์ รุ่งวิโรจน์กุล
6314 010106314 นางสาว กอปรแก้ว ม่ิงสอน
6315 010106315 นาย อนุชา ตันตยากรณ์
6316 010106316 นาย ทศพร ไทรทอง
6317 010106317 นางสาว อลิสา เนินกลาง
6318 010106318 นางสาว อมิตา รัตนมุสิก
6319 010106319 นางสาว ภัททิยา พรมเพ็ชร
6320 010106320 นางสาว กันต์หทัย อุ่นใจ
6321 010106321 นางสาว กนกวรรณ บุญสา
6322 010106322 นางสาว ปิยธิดา ทาทิพย์
6323 010106323 นาง ปิยกมล ย้ายต้ัง
6324 010106324 นางสาว ศุทธ์ิสิริ แตงอุดม
6325 010106325 นางสาว สุวพิชญ์ อ่อนประเสริฐ
6326 010106326 นางสาว กมลวรรณ แป้นด้วง
6327 010106327 นาง ณัฐริน ฝอยทอง
6328 010106328 นางสาว พัชรพร ศิลาขาว
6329 010106329 นางสาว อนุนาพร ปล้ืมจิต
6330 010106330 นางสาว พรพรหม พินทุ
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6331 010106331 นางสาว ทิพาภรณ์ เกิดผลหลาก
6332 010106332 นาย ธีรศักด์ิ จันทรวิวัฒน์
6333 010106333 นางสาว ณัฐณิชา ม่วงงาม
6334 010106334 นางสาว ธิติยาพร หลักค า
6335 010106335 นางสาว ธมนวรรณ ทองทวี
6336 010106336 นางสาว ณัฐชนา แก้วไฝ
6337 010106337 นางสาว กุณชญามน พงษ์อุตทา
6338 010106338 นางสาว ชมภูนุท เอมโอช
6339 010106339 นางสาว กุลพัชร เกษมปิติ
6340 010106340 นางสาว จิรนันท์ นวลค าสิงห์
6341 010106341 นางสาว จารุลินฑ์ พรหมชาติ
6342 010106342 นางสาว พิชญากานต์ มณีชัยกุล
6343 010106343 นางสาว นภาพร ประภาติกุล
6344 010106344 นางสาว ชนิดาภา พูลทรัพย์
6345 010106345 นางสาว พิมลรัตน์ ทิพย์แก้ว
6346 010106346 นางสาว ชนัญวรรณ เกิดมงคล
6347 010106347 นางสาว ปิยะมาศ เอกขระ
6348 010106348 นางสาว อารยา บุญรักษา
6349 010106349 นาย พิชชากร เจียนระลึก
6350 010106350 นางสาว อัลลนา เสมอสา
6351 010106351 นางสาว ณัฐฏ์ชญา พันธุรา
6352 010106352 นางสาว รตานนท์ ภวภูตานนท์
6353 010106353 นาย วรุต ทาเชาว์
6354 010106354 นางสาว ศศิธร พรหมเทพ
6355 010106355 นางสาว อภัสรา ชนะกุล
6356 010106356 นางสาว ปัณรส หนูจันทร์
6357 010106357 นางสาว พัชริดา คลองขุด
6358 010106358 นางสาว ภัทชิรา คล่องแคล่ว
6359 010106359 นางสาว ธนิภา ภักดีศรี
6360 010106360 นางสาว กนกวรรณ ตาดี
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เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6361 010106361 นางสาว จินต์จุฑา สิริพิพัฒน์มงคล
6362 010106362 นาย สุรสิทธ์ิ บิลโต๊ะเเละ
6363 010106363 นางสาว สร้อยสุดา เพชรสงคราม
6364 010106364 นางสาว เขมิกา ด้วงด า
6365 010106365 นางสาว วรินทร์ธร อังก์วราชัชวาล
6366 010106366 นาย จิรายุทธ โพธ์ิเกษม
6367 010106367 นาย สฤษฏ์พล ศิลปกอบ
6368 010106368 นางสาว อาริสา ด้วงต้อย
6369 010106369 นางสาว สกาวกาญจน์ สาวาปี
6370 010106370 นาย กิตติคุณ แก้วเหล่ือม
6371 010106371 นางสาว วรวีร์ กล่ าแก้ว
6372 010106372 นางสาว สุกานดา ยีมะเย็ง
6373 010106373 นางสาว วรัญญา สุนารักษ์
6374 010106374 นาย ฆเนศ เสนีย์ชัย
6375 010106375 นางสาว ลักษิกา บุญยัง
6376 010106376 นางสาว จิตติกานต์ ค าพูน
6377 010106377 นาย นาวี เสียงเสนาะ
6378 010106378 นางสาว มนัญชยา มหาโชติ
6379 010106379 นางสาว พิชญาภา สุนทรศารทูล
6380 010106380 นางสาว จิราภรณ์ ถุระพัฒน์
6381 010106381 นางสาว พิชชาภา แก้วชลคราม
6382 010106382 นางสาว วรรณอนงค์ ข้ามสาม
6383 010106383 นางสาว อรวรรณ สิทธิจักร์
6384 010106384 นาย รุ่งโรจน์ เทียนสว่างชัย
6385 010106385 นาย ธรณ์ธิติ วงษ์จินดา
6386 010106386 นางสาว ณิศิรา ตันอาสุวงกุล
6387 010106387 นางสาว ศศิธร นิลแก้ว
6388 010106388 นางสาว จันทิรา อินชู
6389 010106389 นางสาว จรรยพร ลูกมณี
6390 010106390 นาย ณัฐพล ลัมยศ
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6391 010106391 นาย นราวิชญ์ พุทธสุวรรณ
6392 010106392 นางสาว วลัยลักษณ์ ชุ่มธัญญา
6393 010106393 นาย ปรัชญา หลิมจานนนท์
6394 010106394 นางสาว อรพรรณ พวงมาลัย
6395 010106395 นางสาว ธัญญ์ฐิตา ศิริพิริยสิน
6396 010106396 นางสาว สิรินทร์ ภิญญา
6397 010106397 นางสาว เครือวัลย์ นวลศรี
6398 010106398 นางสาว อิสราภรณ์ ราชกระโทก
6399 010106399 นางสาว ปรียาภรณ์ ท้าวล่า
6400 010106400 นาย ฐานันดร มณีรอด
6401 010106401 นางสาว ฉัตรปรีนันท์ สุวรรณะ
6402 010106402 นางสาว ศศิธร ทองสุข
6403 010106403 นางสาว นลิน สุนทโรสถ์
6404 010106404 นางสาว มนทกานต์ มหาไม้
6405 010106405 นางสาว กรรัตนรินทร์ ชูงาน
6406 010106406 นางสาว กชามาศ พัฒนเศรษฐไพศาล
6407 010106407 นางสาว อรุณโรจน์ รติวุฒิ
6408 010106408 นางสาว ศจิกา ข าวงษ์
6409 010106409 นางสาว ปทุมพร ยังอยู่
6410 010106410 นางสาว ณัฐนันท์ บุญชูพบชัย
6411 010106411 นางสาว ภัสอาภา น าพา
6412 010106412 นางสาว ณิชาภา คงสมบูรณ์
6413 010106413 นางสาว ธวัลรัตน์ สุกุมลจันทร์
6414 010106414 นางสาว ณัจฉรียา สานลมเย็น
6415 010106415 นางสาว เจนจิรา อินทรสมบัติ
6416 010106416 นางสาว บุหลัน อิสหมาน
6417 010106417 นาย ศุภวิชญ์ สุทธิสวาท
6418 010106418 นางสาว นันทกาญจน์ พรมดี
6419 010106419 นางสาว เกตุวดี ก่ิงเกตุ
6420 010106420 นางสาว อนีส แพทย์ขิม
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6421 010106421 นางสาว ชลันธร แถวพันธ์ุ
6422 010106422 นางสาว นิรมล บัวทอง
6423 010106423 นางสาว สุชาดา ศรีโสภาวิมาน
6424 010106424 นางสาว สุปรีญา อนันต์ประกฤติ
6425 010106425 นางสาว รินทร์ณฐา รุจิภิรมย์ฐากูร
6426 010106426 นางสาว วลัยลักษณ์ ม่ิงรัตนา
6427 010106427 นางสาว วริษฐา โพธ์ิประจักษ์
6428 010106428 นาย วีระยุทธ ฤกษ์เวียง
6429 010106429 นาย ภัทรพล รอดท่าไม้
6430 010106430 นางสาว ดารารัตน์ เรืองเลิศ
6431 010106431 นาย อายุป สะอิ
6432 010106432 นางสาว อุไรวรรณ การสุวรรณ์
6433 010106433 นาย ยศวรรธน์ โอฆะพนม
6434 010106434 นางสาว ธารใส ทรายมูล
6435 010106435 นางสาว เกวลี ปัญญาพรหม
6436 010106436 นางสาว กัลยารัตน์ ตันยุชน
6437 010106437 นางสาว จิตติมา ชโลธรทักษิณ
6438 010106438 นางสาว วราพร เสนา
6439 010106439 นางสาว สุปราณี เพ็งไธสง
6440 010106440 นางสาว ขนิษฐา วิงประโคน
6441 010106441 นางสาว ชาวิณี ปัตตะเน
6442 010106442 นางสาว ไพรัลยา จันทร์ปัญญา
6443 010106443 นางสาว พิชญา เพ็ชรสวัสด์ิ
6444 010106444 นางสาว ณิชาภา ปัญญานันทโชค
6445 010106445 นางสาว สุภัชชา ค าปล้อง
6446 010106446 นางสาว ป่ินปินัทธ์ อังก์วราชัชวาล
6447 010106447 นางสาว สาวินี เต่าทอง
6448 010106448 นางสาว ณัฐชยา แสนศรีจัน
6449 010106449 นาย สรวิชญ์ สุตโสม
6450 010106450 นางสาว พัชร สินทร
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6451 010106451 นางสาว ฎยกรณ์ ปริวัตรธยากรณ์
6452 010106452 นางสาว กุลปริยา คงระวะ
6453 010106453 นาย เวธิต โอทกานนธ์
6454 010106454 ว่าท่ี ร.ต. กมล กระต่ายทอง
6455 010106455 นางสาว ลักขณา พิทักษ์ธีระบัณฑิต
6456 010106456 นางสาว อภิชญา ชูช่ืน
6457 010106457 นางสาว ปภาวรินท์ อินโน
6458 010106458 นาย กอบกิจ รัตนาวลีกุล
6459 010106459 นาย วีรสิทธ์ิ จิตต์รักไทย
6460 010106460 นางสาว พรรณวลี ย้ิมแสง
6461 010106461 นางสาว กมลธร เปล่ียนบ ารุง
6462 010106462 นางสาว วิรันพัชร โพธ์ิรัตน์
6463 010106463 นางสาว ฐิตินันท์ ศรีทัน
6464 010106464 นางสาว ธนาภรณ์ สมบัติอ านวยโชค
6465 010106465 นางสาว ทิภากร อ่อนอ่ิมสิน
6466 010106466 นางสาว ธนิษฐา ธนะขว้าง
6467 010106467 นางสาว บุญญาณี อุ่นเรือนเบ้ีย
6468 010106468 นางสาว ฉันทชา วงศ์มณี
6469 010106469 นางสาว นภัทสร กาญจนกุล
6470 010106470 นาย ณัฎฐากร สามทิศ
6471 010106471 นางสาว เกศกนก สุนทรากร
6472 010106472 นาย ก าพล ฉายประสาท
6473 010106473 นาย บัณฑิต บัญญัติ
6474 010106474 นางสาว ณัฐกานต์ สายปรีชา
6475 010106475 นางสาว พรพิมล แสงสว่าง
6476 010106476 นางสาว ปานตะวัน ประดับทรัพย์ศรี
6477 010106477 นาย วุฒิไกร แก้วพูล
6478 010106478 นางสาว ฮุสนา เกษมสมาน
6479 010106479 นางสาว อรวรรณ ณรงค์ไชย
6480 010106480 นางสาว วาณี สุวรรณวงษ์
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6481 010106481 นางสาว ณิชมน ถาม่อย
6482 010106482 นางสาว สุวภัทร เพชรมณี
6483 010106483 นางสาว กุลธิดา ดินแดง
6484 010106484 นางสาว พิมพ์รวี มณีโส๊ะ
6485 010106485 นางสาว ภาธร ฦาชา
6486 010106486 นาย ภูวดล ก าจรฤทธ์ิ
6487 010106487 นางสาว สุอาดา ช่อชู
6488 010106488 นางสาว ปภาพรรณ มะนาตย์
6489 010106489 นางสาว พสุธร เจียระนันท์
6490 010106490 นางสาว สาริณี หงษ์ค า
6491 010106491 นางสาว ทัศนีย์ ไชยพิมพา
6492 010106492 นางสาว ปรารถนา จันทร์กระจ่าง
6493 010106493 นางสาว น้ าเพชร ธรรมเจตนา
6494 010106494 นางสาว ณัฐรดี รักษาล้ า
6495 010106495 นางสาว ปราณลินน์ เมืองน้ าดี
6496 010106496 นางสาว เหมือนดาว เอ่ียมพงษ์
6497 010106497 นาย ฐาปนพงศ์ จิตต์บุญธรรม
6498 010106498 นาย อานัส ราชบุรุษ
6499 010106499 นาย ภาษณ์ เชาว์วิริยะพงศ์
6500 010106500 นาย พชรพล อุปสิทธ์ิ
6501 010106501 นางสาว อภิรณีย์ สุขแก้ว
6502 010106502 นางสาว ชริดา บุญเทพ
6503 010106503 นางสาว ชญาณี ย่ิงโยชน์
6504 010106504 นางสาว นิศานาถ ค าสุข
6505 010106505 นางสาว มาริสา เก้ียวสุวรรณ
6506 010106506 นางสาว อุทุมพร แสงเดือน
6507 010106507 นางสาว เมธชนันท์ เนียมบุญ
6508 010106508 นางสาว หทัยภัทร เวียงอินทร์
6509 010106509 นางสาว วิลาศิณี พรมบุตร
6510 010106510 นาย โชคชัย ไหมกัน
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6511 010106511 นางสาว ธนพร พุทธผล
6512 010106512 นางสาว ชุตินาถ แสงสว่าง
6513 010106513 นาย กฤษฎ์พลิศ วรคุณธาดาติสรณ์
6514 010106514 นางสาว กนกวรรณ ศรีลาพัฒน์
6515 010106515 นางสาว รจเรข โอดศรี
6516 010106516 นาย ชนกันต์ จันทร์น า
6517 010106517 นางสาว กรรณิกา ผกามาศ
6518 010106518 นางสาว ชญาภา กิจกระสัน
6519 010106519 นางสาว นวรรษฏมน ชนะกิจ
6520 010106520 นางสาว ประวีณา ศิริสม
6521 010106521 นางสาว ปาริดา ทรัพย์ทองค า
6522 010106522 นางสาว กมลวรรณ ก้อนทอง
6523 010106523 นางสาว ณิชาภัทร ประดิษฐชัย
6524 010106524 นาย พงศกร ศรีสวัสด์ิ
6525 010106525 นางสาว กัญญ์ชิสา บัวทองวรวิทย์
6526 010106526 นางสาว นัทยา ฤทธ์ิเล่ือน
6527 010106527 นางสาว จิรวรรณ เถาว์เป็น
6528 010106528 นางสาว ธัญวรรณ ทินกร
6529 010106529 นางสาว กมลพร วานิกร
6530 010106530 นาย วริทธ์ิ สุขุมาลย์
6531 010106531 นางสาว อัจฉรา ชินสอน
6532 010106532 นางสาว ชญานิศ เทียมตะขบ
6533 010106533 นาย ศรัณยพงศ์ ทะนันตา
6534 010106534 นางสาว ธนพร เกิดสมบูรณ์
6535 010106535 นางสาว ณัฐริกา เพียรรักษ์
6536 010106536 นางสาว ชรินรัตน์ ต่อวิวรรธน์
6537 010106537 นาย รวิภาต ปานโกศล
6538 010106538 นางสาว ปภาวรินทร์ มาวัน
6539 010106539 นางสาว ธัญญลักษณ์ โพธ์ิขาว
6540 010106540 นางสาว อมรัตน์ ชนะณรงค์

หน้า 218 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6541 010106541 นางสาว ทิพรดา เกตุแก้ว
6542 010106542 นางสาว ธนาภรณ์ พรหมมาส
6543 010106543 นางสาว มุทิตา สวนานนท์
6544 010106544 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทิพย์รักษ์
6545 010106545 นางสาว อติชา อินทรรัศมี
6546 010106546 นาย อภินันท์ บัวผัน
6547 010106547 นางสาว จังคนิภา วังสะปัญญา
6548 010106548 นางสาว รุ้งตะวัน ทิพย์ไสยาสน์
6549 010106549 นางสาว สุรีธร ชูศิริ
6550 010106550 นางสาว กันตรัตน์ ขุนทอง
6551 010106551 นางสาว ลลิตา เฮ่าฮู่เท่ียน
6552 010106552 นางสาว อรรณธิกา หอกซัด
6553 010106553 นางสาว นันทมน โรจนบุรานนท์
6554 010106554 นาย ณัฐธเนศ ชัยฤกษ์
6555 010106555 นางสาว ลภัส ไพรินทราภา
6556 010106556 นางสาว อรวดี โต๊ะเส็น
6557 010106557 นางสาว กาญจนี ดีอาษา
6558 010106558 นางสาว ฐานิดา อะนันรัมย์
6559 010106559 นางสาว กฤตลิน จักรหวัด
6560 010106560 นางสาว ปาลิตา โสสอน
6561 010106561 นางสาว พิมพ์วิภา ชูสุวรรณ
6562 010106562 นางสาว วาทิณีย์ แดงเย็น
6563 010106563 นางสาว สุจิตรา แซ่ล้ิม
6564 010106564 นางสาว ธนัชพร หลานไทย
6565 010106565 นางสาว ปัญปภัส แซ่ไล่
6566 010106566 นางสาว จุฑามาศ ศรีลาทิพย์
6567 010106567 นางสาว มนัชญา สันทนะ
6568 010106568 นางสาว ชณัษฎา พิมวัน
6569 010106569 นางสาว ณัฐธิดา ใจชุนสกุล
6570 010106570 นาย พชร ราชกิจ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6571 010106571 นาย โชติ เดชภิรัตนมงคล
6572 010106572 นางสาว วรรณธิดา ช่วยชูวงษ์
6573 010106573 นางสาว ปารณีย์ มีมา
6574 010106574 นางสาว ชนิสรา ประทีปแก้ว
6575 010106575 นางสาว พรสุดา บุราณรมย์
6576 010106576 นางสาว สุภาวดี ภักดีธนบูรณ์
6577 010106577 นาย ธนวัฒน์ ศรีบุญชู
6578 010106578 นางสาว วรรณกร นิลวงศ์
6579 010106579 นาย ยูฮัน สะตาปอ
6580 010106580 นางสาว นภาพรรณ มานะต่อ
6581 010106581 นางสาว จิรารัตน์ บุญครอง
6582 010106582 นาง ชวัลนุช ดูเลอะดิน
6583 010106583 นางสาว พรชิตา บุญเทพ
6584 010106584 นาย ณัชพล หน่อสุวรรณ
6585 010106585 นางสาว สุพัตรา รัตนชีวากุล
6586 010106586 นางสาว สุชาดา จันทะสะเร
6587 010106587 นางสาว ภวปรีดาภรณ์ สินขจรกุล
6588 010106588 นางสาว   จิรภัทร ทองบาง
6589 010106589 นางสาว พรสุภางค์ วุ่นชุม
6590 010106590 นาย ตระการณ์ หนุ่มภูเขียว
6591 010106591 นางสาว ภัทรภร วงษ์ที
6592 010106592 นางสาว ณิชกมล ยอดบุรุษ
6593 010106593 นางสาว ซูมัยยะห์ ยูโซะ
6594 010106594 นางสาว ศริญญา อยู่ยง
6595 010106595 นาย อภิชาติ บัวแก้ว
6596 010106596 นางสาว ชัญญานุช สารเงิน
6597 010106597 นาย กษิด์ิเดช จันทร์น า
6598 010106598 นางสาว วัชรมน อ่วมคง
6599 010106599 นางสาว วัลย์ลดา ท้วมเพ็ง
6600 010106600 นางสาว ผกาสินี ตู้หิรัญมณี
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6601 010106601 นางสาว กันย์ อินทะสุข
6602 010106602 นางสาว เมทิกา ศิลาโชติ
6603 010106603 นางสาว มัณฑนา ค าทา
6604 010106604 นางสาว ปนัดดา คงรัศมี
6605 010106605 นางสาว ยุวนงค์ แสงมณีประดับ
6606 010106606 นางสาว วิรากร ชนะพงษ์
6607 010106607 นางสาว ประภาวี สีสิน
6608 010106608 นาย สุรวินทร์ พันธ์ุช่ืน
6609 010106609 นางสาว จุฑามาศ ชุมแสง
6610 010106610 นางสาว ณัฐรดา ปล้ืมส าราญ
6611 010106611 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จารุวรรณ สุวรรณ
6612 010106612 นางสาว บุณยานุช สานุช
6613 010106613 นางสาว ชุติกาญจน์ ค าจันทร์
6614 010106614 นางสาว จิตรกัญญา นามจิต
6615 010106615 นางสาว มนัสชนก ภัคไพศาล
6616 010106616 นาย อัครกุล มูลเมือง
6617 010106617 นางสาว ชนนิกานต์ เจริญขวัญ
6618 010106618 นาย สยมภู จีรัตน์
6619 010106619 นางสาว บัณฑิตา เครือบุญ
6620 010106620 นางสาว ศิริกุล นาคหิรัญโสภณ
6621 010106621 นางสาว อรทัย จิตกตัญญู
6622 010106622 นางสาว พชรวรรณ สังคีต
6623 010106623 นางสาว พัณณิตา พฤกษ์เนรมิตร
6624 010106624 นางสาว ปิยฉัตร ริยาพันธ์
6625 010106625 นางสาว กฤติยาณี กาศจักร
6626 010106626 นางสาว มนัสวี ขจิตเจริญชัย
6627 010106627 นางสาว กุลนิติ เบ้าจรรยา
6628 010106628 นางสาว นิลิน ประสมสุข
6629 010106629 นาย ณัฐดนัย เช้ือค าลือ
6630 010106630 นางสาว สุภาวดี สุขสีแก้ว
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6631 010106631 นางสาว อรอุมา หล าเบ็ลส๊ะ
6632 010106632 นางสาว ชฎาธร แซ่ล่ิม
6633 010106633 นางสาว เบญจมภร ครองยุติ
6634 010106634 นางสาว พาฝัน พลเย่ียม
6635 010106635 นางสาว อารยา บุญชัยอนันต์
6636 010106636 นางสาว วิชญานี ลี
6637 010106637 นางสาว ภิญญดา บุญเลิศ
6638 010106638 นางสาว เพ็ญณภา อยู่ชัยกิจ
6639 010106639 นาย คชา น้อยสอน
6640 010106640 นางสาว กมลดา สังข์เนียม
6641 010106641 นางสาว จินดารัตน์ ไกรสร
6642 010106642 นางสาว พชรพรรณ บุญรงค์
6643 010106643 นางสาว ประไพภรณ์ กาศวิบูลย์
6644 010106644 นาย ณัฐชนนท์ ป้ันกริด
6645 010106645 นางสาว สุชานาฏ หมายแร่
6646 010106646 นางสาว วราวดี ช้างวิเศษ
6647 010106647 นางสาว ปาริฉัตร วิลาศรี
6648 010106648 นางสาว กานต์ชนก จิตรร าพัน
6649 010106649 นาย ประพัฒน์ บุญญานุวัตร์
6650 010106650 นางสาว อรพิณ สายสิงห์
6651 010106651 นางสาว กานต์รวี กุสุมาลย์
6652 010106652 นางสาว มณฑิรา สาบุ่ง
6653 010106653 นาย วัชรพงศ์ หวังสุวรรณ
6654 010106654 นางสาว ชัญญานุช เครือยศ
6655 010106655 นางสาว กาญจนาภา ข่าทิพย์พาที
6656 010106656 นาย มาวิน เขียวไพฑูรย์
6657 010106657 นางสาว มัชฌิมา วงค์ลังกา
6658 010106658 นางสาว โสภิตา ยอดตาค า
6659 010106659 นางสาว ทสนี วงศ์ค าหาญ
6660 010106660 นาย ลุกมาน เฮาะมะ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6661 010106661 นางสาว มริสสา เก้ือกอบ
6662 010106662 นางสาว สุพรรณลักษณ์ ชัยกล้าหาญ
6663 010106663 นางสาว อรจิรา พรหมาด
6664 010106664 นาย คุณากร จุปะมะนัย
6665 010106665 นางสาว กวินทิพย์ อินทจักร์
6666 010106666 นาย ภคพล สมหาญวงศ์
6667 010106667 นาย สาทิส ชดช้อย
6668 010106668 นางสาว เสาวรส ทุ้ยแป
6669 010106669 นาย วรวี ปาลรังษี
6670 010106670 นางสาว สุชาณี เกตุอ่ า
6671 010106671 นางสาว ฐาน์นันชญาณ์ พุ่มเกตุแก้ว
6672 010106672 นาย ภาวัช ตรีนพากุล
6673 010106673 นางสาว นพรดา ระเบียบกุล
6674 010106674 นาย ต่อสู้ หมันหลี
6675 010106675 นางสาว ชาลิสา หลิวประเสริฐ
6676 010106676 นาย อภิรักษ์ ภิรมย์
6677 010106677 นางสาว มีนา ธนคลัง
6678 010106678 นาย พชร เรือนจันทร์
6679 010106679 นางสาว กันต์กนิษฐ์ รักงาม
6680 010106680 นาย จักรี ด่างทา
6681 010106681 นาย พงศ์จักร คงพงศา
6682 010106682 นาย ไชยภพ บุญยะผลานันท์
6683 010106683 นางสาว สุพรรณิการ์ คงดี
6684 010106684 นางสาว ณัฐพร แสนเทพ
6685 010106685 นางสาว ชโลทร ใจซ่ือ
6686 010106686 นางสาว นิศาชล ใจการ
6687 010106687 นางสาว วริศรา ค าเกษม
6688 010106688 นางสาว นภัสชล ขิมเล็ก
6689 010106689 นางสาว อารียา ยอดสง่า
6690 010106690 นางสาว สุภัทรา พันธ์พฤกษ์
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6691 010106691 นางสาว พิชชาภา เขมะวานิช
6692 010106692 นางสาว กัลย์สุดา สายสน่ัน ณ อยุธยา
6693 010106693 นางสาว ชรัญภรณ์ ปาโส
6694 010106694 นาย สมากรณ์ แห้วเหมือน
6695 010106695 นาย ณัฐ นามะเสน
6696 010106696 นางสาว พรทิพย์ เผ่าแสนเมือง
6697 010106697 นางสาว ปัญญาพร ศรีวะสุทธ์
6698 010106698 นางสาว ปานชนก คงชูรัตน
6699 010106699 นางสาว สวรินทร์ ฉิมมี
6700 010106700 นางสาว ธิดารัตน์ ยะจินดา
6701 010106701 นางสาว พร้อมพร ราชวังเมือง
6702 010106702 นาย ณพิชญ์สิษญ์ จันทะเสน
6703 010106703 นางสาว เบญจวรรณ พลอยทับทิม
6704 010106704 นางสาว พันทิวา ณ นคร
6705 010106705 นางสาว สุภาภรณ์ ศรัทธาวงศ์เลิศ
6706 010106706 นางสาว กมลรัตน์ โชติพิวัฒนากร
6707 010106707 นาย เกียรติศักด์ิ สีส าลี
6708 010106708 นาย กฤษฎา อาโน
6709 010106709 นางสาว ลลิตา ทากัน
6710 010106710 นางสาว นาถกมล กิจวุ่นเจริญ
6711 010106711 นาย ฟาริส สันติเพชร
6712 010106712 นางสาว จิดาภา แก้วจันทร์
6713 010106713 นางสาว ฐิติรัตน์ ชูราช
6714 010106714 นาย เขมทัต ประชุมรัตน์
6715 010106715 นางสาว ชลิตา สุขประสงค์
6716 010106716 นางสาว พิชาพัชร ด้วงทรง
6717 010106717 นางสาว กัญญ์วรา ศิริโสภณวิชญ์
6718 010106718 นางสาว รชนิรมย์ พิเคราะห์งาน
6719 010106719 นางสาว ชลิตา จันทร์แสง
6720 010106720 นางสาว พัฒน์นรี ขอวร
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6721 010106721 นางสาว ชนม์พรรธน์ ชัยจันทร์
6722 010106722 นางสาว จุฬาลักษณ์ สามใจ
6723 010106723 นางสาว สวรินทร์ สุขเจริญ
6724 010106724 นางสาว กมลวรรณ สังข์แก้ว
6725 010106725 นาย ธนกร อาจสีนาค
6726 010106726 นาย สุกฤษฎ์ิ โทวิยะพันธ์
6727 010106727 นาย วราห์ พุ่มพวง
6728 010106728 นางสาว ณัฐธิตา แตงไทย
6729 010106729 นางสาว อรวรรณ วัชระขจรเกียรติ
6730 010106730 นางสาว รับขวัญ ภาสะฐิติ
6731 010106731 นางสาว มนัสนรรนณ์ เสวดี
6732 010106732 นาย เมธี โศภาพรรังสี
6733 010106733 นาย วิชญพงษ์ แก้วพิทักษ์
6734 010106734 นางสาว ภานิชา ศรีจ าปา
6735 010106735 นาย อนุชา จาปรัง
6736 010106736 นาย ณัชพล พรรณสวัสด์ิ
6737 010106737 นางสาว นันทิชา โสมนัส
6738 010106738 นางสาว นาถดินี ตรีปิยรัตน์
6739 010106739 นางสาว นันทิชา พลละคร
6740 010106740 นางสาว ธนัชพร เอ่ียมพรรัตน์
6741 010106741 นาย อาซีซี ยีมะยี
6742 010106742 นางสาว กิตติยา สุขพิทักษ์
6743 010106743 นางสาว พรวนา ทองศิริกุล
6744 010106744 นาย รุจจิโรจน์ สินธ์ุทอง
6745 010106745 นางสาว วรัญรดา บุตรสาระ
6746 010106746 นางสาว ศิริญญาภรณ์ บุตรพรม
6747 010106747 นางสาว นงลักษณ์ ฐิติมโนกุล
6748 010106748 นาย อาทิตย์ อิงค์พรสิน
6749 010106749 นางสาว เสาวลักษณ์ ทุ้ยแป
6750 010106750 นาย นิติพงษ์ นามบุตร
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6751 010106751 นางสาว ชัญญานุช ม่ันใจ
6752 010106752 นางสาว ฐิตาภรณ์ ไชยอนันต์สิน
6753 010106753 นางสาว กาญจณี เจริญนาม
6754 010106754 นางสาว อัญชนาภา อ่อนละมูล
6755 010106755 นางสาว วรนันท์ แดงมะแจ้ง
6756 010106756 นางสาว รัตนชาติ มงคลอร่ามรัตน์
6757 010106757 นางสาว ศิรินาถ ศรีเฮือง
6758 010106758 นางสาว วราภรณ์ เนตรศิลป์
6759 010106759 นาย พิชชาฌาณ เรือนจันทร์
6760 010106760 นางสาว อัจฉรา ประทุม
6761 010106761 นาย พงษ์ศักด์ิ เข่ือนเก้า
6762 010106762 นางสาว มณีรัตน์ แก้วนุ้ย
6763 010106763 นางสาว ภัคฐิชา สิริพงศ์พิศุทธ์ิ
6764 010106764 นางสาว กาญจนี สมสุข
6765 010106765 นางสาว ปณัสชนก เทศขยัน
6766 010106766 นางสาว ศศิภรณ์ แสงจันทร์
6767 010106767 นาย ชนาธิป ชูไชย
6768 010106768 นาย นฤดล สิงห์โต
6769 010106769 นางสาว กุลสตรี จานแก้ว
6770 010106770 นางสาว ปวีณา ไชยวุฒิ
6771 010106771 นางสาว กนกพร แสงไพโรจน์
6772 010106772 นางสาว พิมพ์ชนก วราศรีทรัพย์
6773 010106773 นางสาว ศนิสา ประภัสสรกุล
6774 010106774 นางสาว พิชชากร เจริญสุข
6775 010106775 นางสาว รังสิยา ลารังสิต
6776 010106776 นาย ณัฐณรงค์ จริยะพงศ์
6777 010106777 นางสาว วรรณรดา เฉลยโอฐ
6778 010106778 นางสาว ธยาน์ เศรษฐกร
6779 010106779 นางสาว กัลยา กรอบเพ็ชร
6780 010106780 นางสาว ปิยะธิดา สุขเรืองรอง
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6781 010106781 นางสาว ธนัชชา ไชยสิทธ์ิ
6782 010106782 นาย ณัฐิวุฒิ มาสทอง
6783 010106783 นางสาว มาลิน โพธ์ิทักษิณ
6784 010106784 นางสาว วีระนาฏ อินทชิต
6785 010106785 นางสาว พิรญาณ์ ศรีทะหา
6786 010106786 นาย ฟัยซอล อุมา
6787 010106787 นางสาว นภาพร สุกกลม
6788 010106788 นางสาว สิตานันท์ บริสุทธ์ิ
6789 010106789 นางสาว คนธรส โกสีย์รัตนาภิบาล
6790 010106790 นางสาว พลอยไพลิน สันตติกาญจน์
6791 010106791 นางสาว เบญจวรรณ เกตุชาติ
6792 010106792 นางสาว วาสิตา มากละม้าย
6793 010106793 นางสาว พัชรพร อัคนีนิโรธ
6794 010106794 นางสาว วันทนา ธิสุกะ
6795 010106795 นางสาว ธัญญ่า ดาดา
6796 010106796 นางสาว พัฒน์นรี บุญม่ัง
6797 010106797 นาย ศิวัช อุดมศิลป์
6798 010106798 นาย สิรพล สนิท
6799 010106799 นางสาว โสภิตตา หยาง
6800 010106800 นาย ณัฐภัทร สมานราษฎร์
6801 010106801 นาย กฤษณะ รัตนาจารย์
6802 010106802 นางสาว อัจฉรา เศรษฐการณ์
6803 010106803 นางสาว ชลลดา วงลดาธร
6804 010106804 นางสาว ลลิตา ตันตาปกุล
6805 010106805 นางสาว ดาริสา เส็นคง
6806 010106806 นางสาว รุ่งรัตน์ คงเต็ม
6807 010106807 นางสาว สุพิชญา กันนิยม
6808 010106808 นางสาว ณัฐริกา กรรเชียง
6809 010106809 นางสาว นาถสุนันทน์ กูลศิริ
6810 010106810 นางสาว กนกวรรณ ปัญญามณี
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6811 010106811 นางสาว ศิริกัญญา ธัญญากร
6812 010106812 นาย สมภพ แสงพราย
6813 010106813 นางสาว พราวตะวัน ตันไพรนิช
6814 010106814 นางสาว ธัญชนก ฝ่ายเดช
6815 010106815 นางสาว จตุพร พรมชัย
6816 010106816 นางสาว ฟาริตา เส็นสัน
6817 010106817 นางสาว รวิพร คงสมแก้ว
6818 010106818 นางสาว จารุวรรณ แก้วมี
6819 010106819 นาย จักรพงษ์ วุฒิไชย
6820 010106820 นางสาว จิตอนงค์ จิรจินดา
6821 010106821 นางสาว ขวัญชญาย์ มากมี
6822 010106822 นางสาว น้ าเพชร จินดาวงศ์
6823 010106823 นางสาว สุพรรษา โต๊ะดอนทอง
6824 010106824 นางสาว ณัฐยา เล็กล้วน
6825 010106825 นางสาว ปวีณา บุตรมิตร
6826 010106826 นาย พิชญ์พสิษฐ์ จีระพันธ์
6827 010106827 นางสาว ธิดารัตน์ หน่อแก้วมูล
6828 010106828 นางสาว พรลภัส เข่ือนแปด
6829 010106829 นางสาว นันทพร ศรีธรรมวุฒิ
6830 010106830 นางสาว สิริสกุล โกเจริญกิจ
6831 010106831 นางสาว กมลชนก แจ่มจ ารัส
6832 010106832 นางสาว ภูริชา รักษาวัฒนะ
6833 010106833 นาย สุประวีณ์ เจริญจิตต์
6834 010106834 นางสาว รังสิยา เช้ือเมือง
6835 010106835 นางสาว กฤตพร พงษ์สวัสด์ิ
6836 010106836 นาย อิบรอฮิม บินอาบูด
6837 010106837 นางสาว พิมพ์ระพี น้อยใจบุญ
6838 010106838 นางสาว ณัฐนรี วงศ์สิทธ์ิ
6839 010106839 นางสาว พัฐสิยา สนเทศ
6840 010106840 นางสาว ณัฐชฎา สุดแก้ว
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6841 010106841 นางสาว อรอนงค์ จงจิตร
6842 010106842 นาย สรวิชญ์ จันทร์เทศ
6843 010106843 นางสาว พิริยาพร เอ่งฉ้วน
6844 010106844 นางสาว อนุรดี หวังสกุล
6845 010106845 นางสาว แพรพลอย โพทิพยวงศ์
6846 010106846 นางสาว พนิตา ดวงจันทร์
6847 010106847 นางสาว แคทรียา ชีวะถาวร
6848 010106848 นางสาว เบญจมาภรณ์ วิจักษณานนท์
6849 010106849 นางสาว สุนันท์ ทับทิม
6850 010106850 นางสาว สันนิภา ประสงค์
6851 010106851 นางสาว จุฑารัตน์ ศรีใคร
6852 010106852 นาย นนทชัย บัวงาม
6853 010106853 นางสาว เกวลิน วรนาม
6854 010106854 นางสาว ภานุชนารถ จันทร์สน
6855 010106855 นางสาว ภานุชนาถ ศรค า
6856 010106856 นางสาว จณิสตา เจือมา
6857 010106857 นางสาว ศิรภัสสร อ่อนเรือง
6858 010106858 นาย เนติพงษ์ เจริญข า
6859 010106859 นางสาว บัณฑิตา เล็กจริง
6860 010106860 นาย ปิยวัช คงชูรัตน
6861 010106861 นางสาว สุภารัตน์ โยสุใจ
6862 010106862 นางสาว ปพิชญาพร ใจแปง
6863 010106863 นางสาว อนาวรรณ เกิดปรางค์
6864 010106864 นางสาว ณัฐธิดา สว่างเนตร
6865 010106865 นางสาว พิมพ์รพี เทพกรณ์
6866 010106866 นางสาว วริศรา จันทะบุบผา
6867 010106867 นางสาว ญานิกา ลาน้ าเท่ียง
6868 010106868 นางสาว ธนิดา ค าพิมูล
6869 010106869 นางสาว อัจฉรียา ชมมี
6870 010106870 นาย กฤษฎา ปีคุณ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6871 010106871 นางสาว วรรณกร เรือนแก้ว
6872 010106872 นางสาว ปณิชา รุจีราธรณ์
6873 010106873 นางสาว จัญจุดา ศิลปศาสตร์
6874 010106874 นางสาว อิสรีย์ กลับกลาย
6875 010106875 นางสาว นภสร ค าสอนทา
6876 010106876 นาย อิสรา สมาน
6877 010106877 นางสาว ฉัตรสุดา โสรัสสะ
6878 010106878 นางสาว พัชราพร รักชวน
6879 010106879 นางสาว ใบฝ้าย นาคเสวี
6880 010106880 นางสาว สิริวิมล ชูศิลป์กุล
6881 010106881 นางสาว สุนิสา จันทร์รอด
6882 010106882 นาย ภัคพงศ์ สุขเก่า
6883 010106883 นางสาว ศศิกานต์ แท่นทอง
6884 010106884 นางสาว ภัทรกันย์ ทองแสงสุข
6885 010106885 นางสาว ประกายเดือน แต้มชายสงค์
6886 010106886 นางสาว ปัณฑารีย์ อวยจินดา
6887 010106887 นางสาว ชนาภา อัศวพิภพ
6888 010106888 นางสาว อรอุมา สุวรรณ
6889 010106889 นางสาว จุฑาทิพย์ ทามณีวรรณ
6890 010106890 นาย วสุธารา นาคปลัด
6891 010106891 นาย วิทวัส พรสวัสด์ิ
6892 010106892 นางสาว จิดาภา สุธานนท์
6893 010106893 นางสาว พชรวรรณ พูลแก้ว
6894 010106894 นางสาว ปิยวรรณ ช่ืนเจริญ
6895 010106895 นางสาว นันทินี วรรณพิรุณ
6896 010106896 นางสาว ฐิตาพิมญช์ุ ชัยภูววัฒนากุล
6897 010106897 นาย วิระศักด์ิ สุระวิทย์
6898 010106898 นางสาว พลอยพรรณราย ช่ืนชม
6899 010106899 นางสาว ช่อทิพย์ โพธ์ิอ่ิม
6900 010106900 นางสาว ธนพร ทองตัน
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6901 010106901 นางสาว อารียาพร กรจักร์
6902 010106902 นางสาว นภัสสร สุธรรมมา
6903 010106903 นางสาว นัสวีร์ เจะอุบง
6904 010106904 นางสาว กัญญมน เดชะศิริ
6905 010106905 นาย ฐณัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล
6906 010106906 นางสาว โศรยา ศักดา
6907 010106907 นางสาว ภัทรวรินทร์ ชิณวงค์
6908 010106908 นาย อนุรัตน์ ค ามา
6909 010106909 นางสาว ณัชาวดี ปาสีล้อม
6910 010106910 นาย ธรรมราช ละอองสด
6911 010106911 นางสาว ปิยธิดา วิชัยกุล
6912 010106912 นาย พิพัฒน์พล แห้วสันตติ
6913 010106913 นางสาว ลลดา วรวัชเตชะดิลก
6914 010106914 นางสาว วิชชุตา วงษ์ประยูร
6915 010106915 นาย จิรพัทธ์ หล้าแหล่ง
6916 010106916 นาย ปริญญา นาคหาญ
6917 010106917 นางสาว ฟีรดาวส์ ดอเลาะ
6918 010106918 นาย ปิติพล เด่นเกรียงไกร
6919 010106919 นางสาว รุจีวรรณ โถมกระโทก
6920 010106920 นางสาว จุฑามาศ อุ่นจิตติ
6921 010106921 นาย วัจน์กร ข าคม
6922 010106922 นางสาว อภิญญา เอ่งฉ้วน
6923 010106923 นางสาว น้ าฝน ราวรรณ์
6924 010106924 นางสาว ลิปิการ์ บุญมากาศ
6925 010106925 นางสาว ปัทมพร ก าแหงคุมพล
6926 010106926 นางสาว วราภรณ์ บุญสอน
6927 010106927 นางสาว ธัญญ์ฐิตา โชติจารุวัชร์ธนะ
6928 010106928 นางสาว เบญจมาศ พูลศิริ
6929 010106929 นางสาว ตรีสุคนธ์ วังแกล้ว
6930 010106930 นางสาว จิราภรณ์ คงรอด
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6931 010106931 นางสาว ปรีญาณี ฮ่ันเจ๊ียบ
6932 010106932 นางสาว นัดดา วิละตา
6933 010106933 นางสาว ปรียาภัทร จันทวิโรจน์
6934 010106934 นาย ชุติพงศ์ ทะนันไชย
6935 010106935 นางสาว ศิตา สัตบุษ
6936 010106936 นาย สรัล พูลลาภวิวัฒน์
6937 010106937 นางสาว ธนัชพร ช่วยแก้ว
6938 010106938 นางสาว พัชรพร ทองสุข
6939 010106939 นาย วิศรุต ขุนรักษา
6940 010106940 นางสาว วาริชา ทวีค า
6941 010106941 นางสาว พรณพรรษ หนูดี
6942 010106942 นางสาว ณัฐยา ไกรวิลาส
6943 010106943 นาย พิสิษฐ์ สุวรรณธัย
6944 010106944 นางสาว พิมพ์นารา ศรีทรัพย์
6945 010106945 นาย จิรวุฒิ เหมพัฒน์
6946 010106946 นาย จิรนนท์ หงษ์ทอง
6947 010106947 นางสาว ปิยะวรรณ ค าสม
6948 010106948 นางสาว วรางคณา บ ารุงกิตติคุณ
6949 010106949 นางสาว ขวัญกมล นวลจันทร์
6950 010106950 นางสาว มณฑิตา ฉายอรุณ
6951 010106951 นางสาว ดุษฎี ชารี
6952 010106952 นางสาว วีรินทร์ภัทร์ อุประโมงค์
6953 010106953 นาย ศุภลักษณ์ ท้าวค าลือ
6954 010106954 นางสาว นาบี ศรีสะอาด
6955 010106955 นางสาว สุธิดา พรหมเอียด
6956 010106956 นางสาว รัตติยากร อินทร์นุ่น
6957 010106957 นาย คณิน ลือเกียรติคุณ
6958 010106958 นาย กฤตนัย สุรินธิวงศ์
6959 010106959 นางสาว วิริยา ธรรมศร
6960 010106960 นาย กษมา เตรียมพิทักษ์
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6961 010106961 นางสาว ดาราวลี วิไลแสงจันทร์
6962 010106962 นางสาว พชรวรรณ สุขสถาน
6963 010106963 นางสาว ชนากานต์ หมอป่า
6964 010106964 นางสาว ฉัตรวลัย สินธุพาชี
6965 010106965 นางสาว ประกายวัง ยุทธวีระวงศ์
6966 010106966 นางสาว พิชญ์ณรีภา บุญเสริฐดิลก
6967 010106967 นางสาว นรีรัตน์ ชูส้ัน
6968 010106968 นางสาว ฐิติพร เก่งปานสิงห์
6969 010106969 นางสาว รพิรัตน์ สุขแสน
6970 010106970 นาย ภูริเดช เบญจางคมณี
6971 010106971 นางสาว ผกาทิพย์ กาวี
6972 010106972 นาย ภาวัช เหล็กกล้า
6973 010106973 นางสาว ปัณณพร กาญจนะ
6974 010106974 นางสาว ชญานิศ แบบอย่าง
6975 010106975 นางสาว ธนพร ธัญญลักษณ์
6976 010106976 นางสาว รพีพัฒน์ ไชยวงค์ทอง
6977 010106977 นางสาว ชฎาพร ศิวะรัตน์
6978 010106978 นางสาว วิรดา จอกทอง
6979 010106979 นางสาว สุรีวรรณ โตสูง
6980 010106980 นางสาว ก่ิงกาญจน์ อุทัยฉาย
6981 010106981 นางสาว บุญญิสา อุตรศรี
6982 010106982 นางสาว อมรรัตน์ เอ้ียงเอ่ียม
6983 010106983 นางสาว ณิศชกร เหล่ามูล
6984 010106984 นาย กฤตเมธ ขวัญคง
6985 010106985 นางสาว กรรณิการ์ วงศ์เลิศ
6986 010106986 นางสาว พรรษชล อัจนารัศมี
6987 010106987 นาย นิชรัตน์ ทองคโชค
6988 010106988 นางสาว กัลยาณี ศรีนา
6989 010106989 นางสาว มณีรัตน์ บัวค า
6990 010106990 นาย ธนพนธ์ อ่ินค า
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

6991 010106991 นางสาว วีรลักษณ์ ชินนรเศรษฐ์
6992 010106992 นางสาว ชนกนันท์ ศรีบุตรตา
6993 010106993 นางสาว รุ่งริษฎา ทับทิม
6994 010106994 นาย ภัคพล เข็มนาค
6995 010106995 นางสาว พนิดา กอสวัสด์ิพัฒน์
6996 010106996 นางสาว จิตติมา วงษ์เพ็ง
6997 010106997 นางสาว กานต์สินี โกฎทอง
6998 010106998 นาย มูหามะนูรีฟ สมาแอ
6999 010106999 นางสาว บูรณี ไพศาลเจริญวงศ์
7000 010107000 นางสาว ประวาลวรรณ ทบศรี
7001 010107001 นาย ภัทรกร สมบัติ
7002 010107002 นาย ศักด์ินรินทร์ ทาปาระ
7003 010107003 นางสาว ฌานิศา ช่วยนุกูล
7004 010107004 นาย ศุภชัย ณ ภิบาล
7005 010107005 นาย อาฟานดี เฮ็งปิยา
7006 010107006 นางสาว ณัฐรินทร์ ชาดวง
7007 010107007 นางสาว วราภรณ์ สุรินทร์เลิศ
7008 010107008 นาย ธีรพันธ์ สีช านิ
7009 010107009 นางสาว ปรรณีย์ คงเกิด
7010 010107010 นาย ศุภวิชญ์ บุญรินทร์
7011 010107011 นางสาว เตชินี วันสุข
7012 010107012 นางสาว มารตี บัวเรือง
7013 010107013 นางสาว ชลธิชา บัวแต่ง
7014 010107014 นางสาว วริศรา อุปมา
7015 010107015 นางสาว ศุทธินี เรืองเจริญรัตน
7016 010107016 นางสาว ปียาพัชร์ รอดเชียงล้ า
7017 010107017 นางสาว ศุภัชฎา หาญชนะ
7018 010107018 นาย กรกช วิมูลอาจ
7019 010107019 นางสาว จุฑามาส ภิรมย์เอ่ียม
7020 010107020 นางสาว นพณัสม์ฉัตร จงสุขวรกุล
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

7021 010107021 นาย เกียรติศักด์ิ ตันกูล
7022 010107022 นางสาว จิรัชยา บุญเต่ียว
7023 010107023 นางสาว ศิรดา ผลจันทร์
7024 010107024 นางสาว สุพรรษา แสนรัก
7025 010107025 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ประโมทนังค์
7026 010107026 นางสาว วิภาวี ชัยศิริ
7027 010107027 นางสาว อมรรัตน์ ศรีศักดา
7028 010107028 นางสาว พรภินันท์ นาคทอง
7029 010107029 นางสาว เพ็ญวดี ใจอ่อน
7030 010107030 นางสาว อธิษฐาน ยืนหาญ
7031 010107031 นาย นพพร ตรีเดชา
7032 010107032 นางสาว อนัญญา ค าผอง
7033 010107033 นางสาว ปนัตตา คนสม
7034 010107034 นางสาว อัจฉราภรณ์ ดีสม
7035 010107035 นางสาว พนิดา แท่นแก้ว
7036 010107036 นางสาว ปัญญธิดา ช่ืนช่วย
7037 010107037 นางสาว อรรัมภา ตราชู
7038 010107038 นางสาว ธัญลักษณ์ ช่วยชุม
7039 010107039 นางสาว อัญรินทร์ สถิรกุลวรพัฒน์
7040 010107040 นางสาว สุทธิกานต์ หนูเหลือง
7041 010107041 นางสาว ญาณีพร กาญจนบัตร
7042 010107042 นางสาว นิรมล ทัพจีน
7043 010107043 นางสาว วิจิตรา รอดฤทธ์ิ
7044 010107044 นางสาว นุชรินทร์ สุวรรณราช
7045 010107045 นางสาว ณัฐชยา นภาดล
7046 010107046 นางสาว วราภรณ์ ย่ิงพิมาย
7047 010107047 นางสาว นันท์สิตา แจ้งอักษร
7048 010107048 นางสาว บุษยมาศ สุทธิสังข์
7049 010107049 นางสาว ภัทราพร เก่งปานสิงห์
7050 010107050 นางสาว กัญจนพร แซ่เอ๋ียว
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

7051 010107051 นางสาว ณภัทร สุดใจ
7052 010107052 นางสาว ณัฐกมล สีแก้ว
7053 010107053 นางสาว ณัชชา เหล็กกล้า
7054 010107054 นางสาว ภานุชนาถ สิงหา
7055 010107055 นางสาว อารียา โพธ์ิกระจ่าง
7056 010107056 นางสาว เปรมมิกา บัวย้ิม
7057 010107057 นางสาว ปัญจนันท์ วรพิมพ์รัตน์
7058 010107058 นางสาว พัชรพรรณ ไตรเสนีย์
7059 010107059 นางสาว ถิตินาถ ตัลยารักษ์
7060 010107060 นางสาว สุวรรณมณี เกตุวงศ์ตระกูล
7061 010107061 นางสาว ณัฐนันท์ คงส าราญ
7062 010107062 นางสาว ฐานิศา เพชรเกตุ
7063 010107063 นางสาว ปนัดดา พรหมช่วย
7064 010107064 นางสาว ชนเนษฐ์ โชติรัตน์
7065 010107065 นาย เทพบดี แก้ววิจิตร
7066 010107066 นางสาว ศิริพร แสนโคตร
7067 010107067 นางสาว เจนจิรา แจ้งจิตต์ธรรม
7068 010107068 นางสาว ธนวรรณ คงขาว
7069 010107069 นางสาว จุฑารัตน์ ชิณวงศ์
7070 010107070 นาย ธีรพล พรหมเพ็ชร
7071 010107071 นางสาว ปาริชาต สุวรรณกุล
7072 010107072 นาย ภูรินท์ ภูริพันธ์ุพิพัฒน์
7073 010107073 นาย ปวีร์พงศ์ รัตนวิจารณ์
7074 010107074 นางสาว อิทธิยา บุญกิจ
7075 010107075 นาย ปิยะณัฐ เศษสุวรรณ
7076 010107076 นาย กฤษฏ์ิ ผาสุขภักด์ิ
7077 010107077 นางสาว กรรณิการ์ คงแป้น
7078 010107078 นางสาว ฐิตวันต์ แต้มคุณ
7079 010107079 นาย พีรสิฐ พิทักษ์
7080 010107080 นาย พันธ์ธพัฒน์ ภมรภิญโญ
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รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

7081 010107081 นางสาว เยาวลักษณ์ ดอนวิเศษ
7082 010107082 นางสาว อัณณ์ชญา กบกันทา
7083 010107083 นางสาว ภัทรวดี ค าเวียงสา
7084 010107084 นางสาว พนารัตน์ ขาวเล็ก
7085 010107085 นางสาว สุจินันท์ ป่ินมณี
7086 010107086 นางสาว ซาลิมา โต๊ะหมาด
7087 010107087 นางสาว พรรณราย ทองวัง
7088 010107088 นาย ธีรธัช คงสกุล
7089 010107089 นางสาว พัชรี วระชุน
7090 010107090 นางสาว ชญานิศ หมันหลี
7091 010107091 นางสาว บูชิตา แก้วประกอบ
7092 010107092 นางสาว ศรุตยา กองแก้ว
7093 010107093 นางสาว ฉัตรชนก หงษาวดี
7094 010107094 นางสาว รพีพรรณ กิจไพบูลทวี
7095 010107095 นางสาว สุนิษา เช้ือทอง
7096 010107096 นางสาว พรพนา อบสิน
7097 010107097 นาย พสิษฐ์ ตันธนาธีระกุลดิฐ
7098 010107098 นาย สิรวิชญ์ ศรีประเสริฐ
7099 010107099 นางสาว ณัฐริกา หนูใจ
7100 010107100 นางสาว อคิราภ์ ย้ิมเจริญพรสกุล
7101 010107101 นาย ศุภกร ทองอยู่
7102 010107102 นางสาว มลิวัลย์ วุฒิ
7103 010107103 นาย ณชา วานิชรักษ์
7104 010107104 นางสาว อทิพาวรรณ สายทองค า
7105 010107105 นางสาว ณัชชา ไชยพล
7106 010107106 นาย ธนกฤต ปันยารชุน
7107 010107107 นาย ภานุวัฒน์ เกิดมุสิก
7108 010107108 นางสาว ปุณยวีร์ หนูเทศ
7109 010107109 นาย อัยยภาคย์ กันไชยา
7110 010107110 นางสาว คงกช มณีนิล
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7111 010107111 นางสาว มุขธิดา ปัญญานันท์
7112 010107112 นางสาว นลินรัตน์ สิทธาวราศักด์ิ
7113 010107113 นางสาว เรือนแก้ว เสนภูงา
7114 010107114 นาย วรณัฐ สินธพทอง
7115 010107115 นางสาว ดาปนีย์ เกิดแก้ว
7116 010107116 นางสาว กมลพรรณ กะราลัย
7117 010107117 นางสาว จัสมินทร์ แวมิง
7118 010107118 นางสาว อรวรรณ ฟองโหย
7119 010107119 นางสาว จูเลีย นาสตรี
7120 010107120 นางสาว เสาวลักษณ์ เจริญยศ
7121 010107121 นางสาว วิจิตรา ทองแท้
7122 010107122 นางสาว พัชรี สุขสรรเสริญ
7123 010107123 นางสาว มณินทร ทัพจีน
7124 010107124 นางสาว เพชรรัตน์ สอ้ิงทอง
7125 010107125 นางสาว ศศิกานต์ ทูลประโคน
7126 010107126 นางสาว พิมพ์ชนก สุขศิริ
7127 010107127 นางสาว ณัฐรุจา ทิพย์อักษร
7128 010107128 นางสาว ฐิตาพร ชาตรี
7129 010107129 นางสาว ปนัดดา พิเชฐวาณิชย์
7130 010107130 นางสาว กมลธร วรโชติพงศ์พันธ์
7131 010107131 นางสาว ชลสวัสด์ิ ระวิวรรณ์
7132 010107132 นาย อนาวิล อัคสินธวังกูร
7133 010107133 นางสาว กุลณัฐ จันทร์แจ่มใย
7134 010107134 นาย รนกฤต ไวยนิธา
7135 010107135 นางสาว ชฎาพร เจียระนัยปรีดา
7136 010107136 นางสาว ชัชญาภา ธนพิทักษ์
7137 010107137 นางสาว ธนัชชา อินไกร
7138 010107138 นาย วรัตถ์ ทองเอ่ียม
7139 010107139 นางสาว นุชนารถ สมานพันธ์
7140 010107140 นางสาว ปรัชญาภรณ์ มรกตคันโธ
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7141 010107141 นาย ธนกร เนตรทิพย์
7142 010107142 นาย อันดามัน นิลนวล
7143 010107143 นางสาว วีรวรรณ พญาวงษ์
7144 010107144 นาย อุกฤษฎ์ พลอยสัมฤทธ์ิ
7145 010107145 นาย ทัตพงศ์ หนูรัก
7146 010107146 นางสาว ฟิตรี หะยีเด็ง
7147 010107147 นาย ภคภูมิ จันทร์นาม
7148 010107148 นางสาว วิมลศิริ ไร่สงัด
7149 010107149 นาย จิฑาวัฒน์ ชาญปราณีต
7150 010107150 นางสาว พัชริดา วัฒนาวสุพันธ์ุ
7151 010107151 นางสาว กาญจนา เรือนค าฟู
7152 010107152 นางสาว ธัญสิริ ปารินทร์
7153 010107153 นางสาว ชนัญชิดา จันทร์แก้ว
7154 010107154 นางสาว จิราพัชร จุดศรี
7155 010107155 นางสาว อภิชญา ดวงทอง
7156 010107156 นาย รชฏ ปุริมจารุมณี
7157 010107157 นาง พรรณวดี สอาดเอ่ียม
7158 010107158 นางสาว ชยามร กลัดทรัพย์
7159 010107159 นางสาว อินทิรา อารีพันธ์ุ
7160 010107160 นางสาว จิราภรณ์ สิริกุลขจร
7161 010107161 นาย เจตวัฒน์ ศรีรักษา
7162 010107162 นางสาว ศิริลักษณ์ ฉัตรศรี
7163 010107163 นางสาว อมรรัตน์ ปรีดีชม
7164 010107164 นางสาว ปรีญดารา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
7165 010107165 นาย ธีรกานต์ บุญทอง
7166 010107166 นาย ปฤษฎี ศุภมงคล
7167 010107167 นางสาว เนติลักษณ์ อุทิศจรูญรัศม์ิ
7168 010107168 นางสาว ญาณิกา เรียงวงค์
7169 010107169 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์ฟองทอง
7170 010107170 นางสาว รัตติกร เจนวิทยชัย
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7171 010107171 นางสาว ณัฐริกา สุวรรณรัตน์
7172 010107172 นาย ภานุพงศ์ อ่อนทอง
7173 010107173 นางสาว ณัฐณิชา สุทธิกาญจน์
7174 010107174 นางสาว ณพวรรณ คุ้มโรจนรัตน์
7175 010107175 นางสาว ณัฐพร สุขข า
7176 010107176 นางสาว ภาสินี ศีลบุตร
7177 010107177 นาย ยอดยุทธ แย้มบาน
7178 010107178 นางสาว ศุภลักษณ์ เผ่ือนงูเหลือม
7179 010107179 นาย เกียรติศักด์ิ พูลเพ่ิม
7180 010107180 นาย ศตวรรษ สระไพ
7181 010107181 นางสาว สุพรรณิดา ค าลือ
7182 010107182 นางสาว ศศิกาญจน์ พินิจ
7183 010107183 นางสาว ธนัญญา ดวงจันทร์
7184 010107184 นางสาว นิภากร โตรุ่งนิพัทธ์
7185 010107185 นางสาว ศิรประภา เรือนแก้ว
7186 010107186 นางสาว ศรีไพร สิทธิราช
7187 010107187 นางสาว วาสนา ณ ล าปาง
7188 010107188 นางสาว นรินทร์ทิพย์ สิงห์เมือง
7189 010107189 นางสาว อินทิรา เสมค า
7190 010107190 นางสาว กัญญาณัฐ อุณหกะ
7191 010107191 นางสาว วราลี คงวารี
7192 010107192 นางสาว เมวียา ขอใหญ่กลาง
7193 010107193 นาย ภาคิน ล้ิมปรีดีชัย
7194 010107194 นางสาว ลักขณา อริยสัจจานนท์
7195 010107195 นางสาว กันธิชา พลเย่ียม
7196 010107196 นาย ชิดพงษ์ พูนเพ็ง
7197 010107197 นางสาว รังสินี ช่ืนเจริญ
7198 010107198 นางสาว วันวิสาข์ ชัยวิชาชาญ
7199 010107199 นางสาว นิมิตมาส สามัคคีเกียรติคุณ
7200 010107200 นางสาว ปัทมา การะเกตุ
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7201 010107201 นางสาว นุสบา อรุณโรจน์
7202 010107202 นาย เทพทัต สุภาไชยกิจ
7203 010107203 นางสาว ศิริกัญญา พงศ์พิทยายุทธ
7204 010107204 นางสาว ทิพย์นรี หมัดเห
7205 010107205 นาย ธนาธิป ประถมวงศ์
7206 010107206 นางสาว กนกวรรณ น้อยประเสริฐ
7207 010107207 นางสาว ศิขรินทร์ แสนวิจิตร
7208 010107208 นางสาว วิชญาณี พุทธิพิริยางกูร
7209 010107209 นางสาว ปวิตรา ปุราวัฒนากุล
7210 010107210 นางสาว กนกพร ขุนรอง
7211 010107211 นางสาว กมลชนก วรโชติพงศ์พันธ์
7212 010107212 นางสาว สุนิสา เภอเกล้ียง
7213 010107213 นางสาว วรรณณิศา บูร์น็องวีล
7214 010107214 นางสาว พรทิวา สุทธศรีฉวีฉาย
7215 010107215 นางสาว วรัลย์ธีด์ กังวล
7216 010107216 นางสาว พิมพ์ชนก รองกลัด
7217 010107217 นาย ฮาร์ร่ี เพนนิงต้ัน
7218 010107218 นาย ปิยวัชร์ เกตุมาน
7219 010107219 นางสาว จินต์กัญญา ศรีสวัสด์ิ
7220 010107220 นาย ธนาคาร ดวงสุดา
7221 010107221 นางสาว รวิสุดา กะลาสี
7222 010107222 นางสาว ณิชารีย์ คุณารักษ์
7223 010107223 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญลอง
7224 010107224 นางสาว รัตนาภรณ์ อ่อนค า
7225 010107225 นาย รุ่งทัช บุญเจริญ
7226 010107226 นางสาว รัชนก พรหมจิตร
7227 010107227 นางสาว กัสตินา ละสุสะมา
7228 010107228 นางสาว รัชดา มะแอเคียน
7229 010107229 นางสาว ขนิษฐา แซ่ยับ
7230 010107230 นางสาว ปิยธิดา บุญโล่ง
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7231 010107231 นางสาว ประภัสสร จันทร์น้อย
7232 010107232 นาย ณัฐวุฒิ ทิพรักษ์
7233 010107233 นางสาว ประภัสสร วงศ์วัฒนากรชัย
7234 010107234 นางสาว ณัฐณิชา วงษ์สง่า
7235 010107235 นางสาว พร้อมพร โพธารส
7236 010107236 นางสาว ดิษย์สิริน ศรีสดใส
7237 010107237 นางสาว เจนจิรา นะวะสิมมา
7238 010107238 นางสาว จารุวรรณ มักสัน
7239 010107239 นางสาว ชนรดา แฉ่บาง
7240 010107240 นางสาว นิชานันท์ เลิศเลอพงศ์
7241 010107241 นางสาว กิตติวรรณ สุทธิอาจ
7242 010107242 นางสาว ศศิธร นิมิตรเมธากร
7243 010107243 นางสาว เอมอร ไชยอุโคตร
7244 010107244 นางสาว ทัตพร ทองค าคูณ
7245 010107245 นางสาว กาญจนา โตสุวรรณถาวร
7246 010107246 นางสาว เบญจลักษณ์ แก้วยอด
7247 010107247 นางสาว อริสรา พลชนะ
7248 010107248 นางสาว พิณาวรรณ ธงทวัฒน์
7249 010107249 นางสาว วนัสนันท์ รัตนอุดมสวัสด์ิ
7250 010107250 นางสาว อภิญญา ใจราช
7251 010107251 นางสาว ธันย์วรินทร์ เฉลิมรักชาติ
7252 010107252 นางสาว หัสยา เกียรติสังวร
7253 010107253 นางสาว ธันยพร ศรีแก้ว
7254 010107254 นางสาว ปภาวรินท์ เท่ียงธรรม
7255 010107255 นางสาว กัญญา โพธิจินดา
7256 010107256 นางสาว มนัสนันท์ ภัทรเศรษฐ์ศักดา
7257 010107257 นางสาว จุฑารัตน์ นาคคล่ี
7258 010107258 นาย พลลภัตม์ ภัคสิทธางกูร
7259 010107259 นาย ราชานนท์ ฉัตร์ไตรภพ
7260 010107260 นางสาว พัชรวดี มีช านาญ
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7261 010107261 นางสาว ณัฐกานต์ สารศักด์ิ
7262 010107262 นาย ปฏิญาณ บรมโคต
7263 010107263 นาย สุทธิพงษ์ ชุมค าไฮ
7264 010107264 นางสาว ณัฐธิดา สิบธง
7265 010107265 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์คูเมือง
7266 010107266 นางสาว ศิริอาภา ศรีชะอุ่ม
7267 010107267 นางสาว ธัญญ์ฐิตา นราสินอนันตชัย
7268 010107268 นางสาว กชกร สิทธ์ิทองหลาง
7269 010107269 นางสาว มุกดารัศม์ิ บุญส่ง
7270 010107270 นาย ภานุพงศ์ อัฐนาค
7271 010107271 นาย นพอนนต์ อมรชินวิวัฒน์
7272 010107272 นางสาว อภิชนา เรือนสูง
7273 010107273 นางสาว เพ็ญนภา อ่อนจา
7274 010107274 นางสาว ธันย์ชนก ประกิจ
7275 010107275 นางสาว ธีรวรรณ ผายเงิน
7276 010107276 นาง รัชนู รัตนดิลก
7277 010107277 นางสาว ปิยนาถ นันตาลิต
7278 010107278 นางสาว ธันยพร แสงจันทร์
7279 010107279 นางสาว นัยน์ปพร ศีรเศวตศาสตร์
7280 010107280 นางสาว สุชาวดี นานอน
7281 010107281 นางสาว ศรัญญา อ้างสกุล
7282 010107282 นางสาว ปิยาภรณ์ ถาวรสวัสด์ิ
7283 010107283 นางสาว วิภาวี หม่ืนสิทธิแพร่
7284 010107284 นางสาว กานต์ธีรา สายเสริมผล
7285 010107285 นางสาว พัชราภรณ์ ใจต้ัง
7286 010107286 นางสาว ณัฐวดี ลอยคลัง
7287 010107287 นางสาว สุธาสิณี ม่ิงไธสง
7288 010107288 นางสาว เกศิณี ขุทรานนท์
7289 010107289 นาย วรดร ลาชมภู
7290 010107290 นางสาว พิมพ์ลภัส มานะพงศ์
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7291 010107291 นางสาว พชรกร จู่ค าศรี
7292 010107292 นางสาว สุพรรษา ทนันชัย
7293 010107293 นางสาว ตรีรัตน์ บุญเพ็ชร
7294 010107294 นางสาว จุฑาทิพย์ มาลาตี
7295 010107295 นางสาว อนันต์ธนา รักษ์พันธ์ุ
7296 010107296 นาย หาญชัย ศุภโชคอัญกุล
7297 010107297 นางสาว ณัฏฐชยา ช้ินทอง
7298 010107298 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติ อนุวัฒน์
7299 010107299 นางสาว จารุตา ว่องสกุล
7300 010107300 นาย ก้องภพ ต เจริญสุขดี
7301 010107301 นางสาว ดรุณี มณฑารัตน์
7302 010107302 นางสาว ชนิดา เสมอภพ
7303 010107303 นางสาว กนกอร ไกรนรา
7304 010107304 นางสาว ณัฐฐา กังแฮ
7305 010107305 นางสาว ปราญชุลี นครไทยภูมิ
7306 010107306 นางสาว อัฏฐพร ย่ิงยงเมธี
7307 010107307 นางสาว อธิปสุมนต์ เรืองรัตน์สุนทร
7308 010107308 นางสาว ฐิตวันต์ ชนะสงคราม
7309 010107309 นาย ชนายุทธ์ ฤกษ์จ าเนียร
7310 010107310 นางสาว พรรวี เวชสุวรรณ
7311 010107311 นางสาว แพรวนภา จอมธรรมนิยม
7312 010107312 นาย จิตรทิวัส ชัยบุญเรือง
7313 010107313 นางสาว สโรชา เมธานนท์
7314 010107314 นาย วรเมธี เถินบุรินทร์
7315 010107315 นางสาว ณิชากร บัญชาวิมลเชษฐ
7316 010107316 นางสาว ปภัชญา พัฒนาพุฒิธร
7317 010107317 นางสาว รุ่งทิวา เหล็กดี
7318 010107318 นางสาว จุฑามาศ เนระแก
7319 010107319 นางสาว เกวลี เจริญจิตร
7320 010107320 นางสาว สโรชา แสงพิรุณ
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7321 010107321 นางสาว อาภาภรณ์ พวงหอม
7322 010107322 นาย สิรวิชญ์ น าชัยรุจิพงศ์
7323 010107323 นางสาว ณภัทรลดา ยศอาลัย
7324 010107324 นางสาว ชนิดาวรรณ นาคข าพันธ์ุ
7325 010107325 นาย กฤษดา ปานสอน
7326 010107326 นางสาว ธิดารัตน์ ดวงอาภัย
7327 010107327 นางสาว อัญชณา ปัจฉิมศิริ
7328 010107328 นาย นันทพงศ์ นุชเนตร
7329 010107329 นางสาว ภัทรามาศ เตชะ
7330 010107330 นางสาว คัมภีรพรรณ มีแย้ม
7331 010107331 นางสาว รัชฎาภรณ์ โพนทัน
7332 010107332 นางสาว ฐิติพรรณ ชุ่มแจ่ม
7333 010107333 นางสาว ปราวีณา เจริญวงศ์พิสิฐ
7334 010107334 นางสาว ธนพร หวนสันเทียะ
7335 010107335 นาย ธรรมชาติ วัลยะเพ็ชร์
7336 010107336 นางสาว เหมือนแพร ภูริเทเวศร์
7337 010107337 นางสาว จุฑาทิพย์ เข็มโคกกรวด
7338 010107338 ว่าท่ีร.ต.หญิง ปภัสรา เหลาะหลง
7339 010107339 นางสาว เมธาพร ชาญเสนะ
7340 010107340 นาย วรพงษ์ อินทรไทยวงค์
7341 010107341 นางสาว โยษิตา ตุลา
7342 010107342 นางสาว สวรรยา ไปดี
7343 010107343 นางสาว ณฐาพัชร์ วุฒิธนาบัวริภัทร์
7344 010107344 นาง ณัฏฐ์กฤตา เสถียร
7345 010107345 นางสาว ธนัชพร วันดี
7346 010107346 นางสาว ปัณฐิตา อินแก้ว
7347 010107347 นาย ติสรณ์ บุญด้วยลาน
7348 010107348 นางสาว กิตติมา อินต๊ะวงศ์
7349 010107349 นางสาว ชนรดา สัจจเขต
7350 010107350 นางสาว สายสุดา บัวสม
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7351 010107351 นางสาว ภัคจิรา ล้อทวีรักษ์
7352 010107352 นางสาว พิมล ฉัตรกิตติชัย
7353 010107353 นางสาว อินทิรา ทองสอน
7354 010107354 นาย ปรัชญา สมเพชร
7355 010107355 นางสาว สุดารัตน์ หวังชม
7356 010107356 นางสาว เบ็ญญา จันลาวงศ์
7357 010107357 นางสาว พิมพ์ลภัส เสาร์แปง
7358 010107358 นาย ดนวัฒน์ ศิริปัญญา
7359 010107359 นางสาว เนติมา หิรัญ
7360 010107360 นางสาว ฐิตาพร เกตุแก้ว
7361 010107361 นางสาว ศิรภัสสร อนุสรณ์เวชยันต์
7362 010107362 นางสาว กชกร วรังกูลเกษมกิจ
7363 010107363 นางสาว สิริยา สุขประสงค์
7364 010107364 นางสาว ภรณ์ชนก สินธุไพร
7365 010107365 นางสาว พัณณิตา สายศร
7366 010107366 นางสาว เปมิกา นาคาดิเรกกุล
7367 010107367 นางสาว กรบงกช วิเศษมณี
7368 010107368 นางสาว นัฐยามล ชนมนัส
7369 010107369 นางสาว นัฐริกา จ้ินต่ัน
7370 010107370 นางสาว ปาจารีย์ เฮงขวัญ
7371 010107371 นางสาว จารวี จันลุทิน
7372 010107372 นางสาว วรางคนา วงศ์กัณหา
7373 010107373 นางสาว สุชานันท์ ทนันชัย
7374 010107374 นางสาว อรวรา ณ สงขลา
7375 010107375 นางสาว ชนิตท์นัน วิโรจนาวัฒน์
7376 010107376 นาย พีรพงษ์ พิวิชัย
7377 010107377 นางสาว ปภานันท์ จันทรบัว
7378 010107378 นางสาว พัชณิดา เทือกถา
7379 010107379 นางสาว นันทิยา ไตรแก้ว
7380 010107380 นางสาว แก้วกาญ จัตุกูล
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7381 010107381 นางสาว ดวงกมล ส่ือศิริธ ารงค์
7382 010107382 นางสาว วิภาดา โขพิมพ์
7383 010107383 นาย อัสรี หลังยาหน่าย
7384 010107384 นางสาว เกวรินทร์ พรมสืบ
7385 010107385 นางสาว มันตา ป่ินเย็น
7386 010107386 นางสาว มลชลิตา อุดกันทา
7387 010107387 นางสาว วณิชชา โทนธนู
7388 010107388 นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ ดวงขวัญ
7389 010107389 นาย ธีรภัทร์ พลเหตุ
7390 010107390 นาย ลือชัย บุญงอก
7391 010107391 นางสาว พิสชา พงษ์ปัญญา
7392 010107392 นางสาว หน่ึงฤทัย ทองยาว
7393 010107393 นางสาว อรดา เสาร์เจริญ
7394 010107394 นางสาว เบญจรัตน์ ศรีวงค์วรรณ
7395 010107395 นางสาว ปิยนุช ค าอ้าย
7396 010107396 นางสาว ณัฐกานต์ โชคอ านวย
7397 010107397 นางสาว จิราพร ใจเย็น
7398 010107398 นางสาว กิติยา อนุปราการ
7399 010107399 นาย ณัฏฐ์ อุทัยผล
7400 010107400 นางสาว อติกานต์ บัวริน
7401 010107401 นาย นรันตชัย นวนนาง
7402 010107402 นาย ธนวัฒน์ พากเพียร
7403 010107403 นางสาว มณฑกานต์ ศรีสกุลพิสุทธ์ิ
7404 010107404 นางสาว กุลปรียา จันทร์ชนะ
7405 010107405 นางสาว เกษฎาภรณ์ อาจบรรจง
7406 010107406 นางสาว ปฐวี แพ่งสุภา
7407 010107407 นางสาว หทัยทิพย์ พรมเดช
7408 010107408 นางสาว ณัฐณี กาหลง
7409 010107409 นาย เขมทัศน์ มีสมวิทย์
7410 010107410 นางสาว ชนิกานต์ ม่ังมี
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7411 010107411 นางสาว ชนกนันฐ์ มัคพันธวงษ์
7412 010107412 นางสาว วรานิษฐ์ จันทร์ชัยภักด์ิ
7413 010107413 นาย ปฎลเศรษฐ์ ลาภลมูล
7414 010107414 นาย ณภัทร ไกรเพชร
7415 010107415 นางสาว วิจิตรา แก้วค า
7416 010107416 นางสาว นภัทรา แสงเดือน
7417 010107417 นาย สงกรานต์ วรรณารุณ
7418 010107418 นางสาว พรทิพย์ กิตตินิรนาท
7419 010107419 นางสาว พิชญาภรณ์ พรหมวิเชียร
7420 010107420 นางสาว อรพรรณ อาลาม
7421 010107421 นาย ณัฐภัทร อินทโชติ
7422 010107422 นางสาว ดวงหทัย แสงน้อย
7423 010107423 นางสาว พรินทร ทองเพชรศรี
7424 010107424 นางสาว สุวัจณี เหมราช
7425 010107425 นางสาว พาฝัน ชูสังข์
7426 010107426 นางสาว ศุภิสรา สถิรกุล
7427 010107427 นาย ธนวัฒน์ โซว
7428 010107428 นางสาว อชิรญาณ์ ประดับมุข
7429 010107429 นางสาว ญาณิศา สุทธใจ
7430 010107430 นางสาว ธันยกานต์ ทองศรีวงศ์
7431 010107431 นางสาว ลัลนา แผนสมบูรณ์
7432 010107432 นางสาว อนงนาฎ ฤาวิชา
7433 010107433 นางสาว ปฤณศร เหลาเพ่ิม
7434 010107434 นาย ปฐมพร ห่วงจริง
7435 010107435 นาย ปณิธาน สมเพชร
7436 010107436 นางสาว รุ่งตะวัน เพ็ชรตรา
7437 010107437 นาย ณัฐดนัย ทุมกิจจะ
7438 010107438 นาย ชาคริต ณ น่าน
7439 010107439 นาย วิศว ทองค า
7440 010107440 นางสาว มณีทิพย์ รัตนมุณี
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7441 010107441 นางสาว ปารมี หลังเศษ
7442 010107442 นางสาว สุวรรณา บัวแก้ว
7443 010107443 นางสาว พัชรี สะนี
7444 010107444 นางสาว พรปิยดาภา สุขประสงค์
7445 010107445 นาย ชัชนันท์ เบ็ญจศิริวรรณ
7446 010107446 นางสาว ลภัสรดา เมืองใจ
7447 010107447 นางสาว อมรา พิมพ์สวรรณ์
7448 010107448 นางสาว สวีณา ยุทนาวา
7449 010107449 นางสาว พิชชานันท์ ทิพย์เมธาพร
7450 010107450 นาย นรินทร์ ช่างเหล็ก
7451 010107451 นางสาว พิมพ์สุภา พญาจามีกร
7452 010107452 นางสาว กานติมา โคตะวงษ์
7453 010107453 นางสาว อัจฉรา ขันทะ
7454 010107454 นางสาว กุลิสรา ไชยกัณทา
7455 010107455 นางสาว สุวภัทร นวสุธารัตน์
7456 010107456 นางสาว พิมพ์ชนก พัฒนประเสริฐ
7457 010107457 นาย พีรวัส ตันวัฒนธนากุล
7458 010107458 นางสาว พิพิชญา น้อยสา
7459 010107459 นางสาว ทัชดา วัตตธรรม
7460 010107460 นาย สุชล เบญจรัตนานนท์
7461 010107461 นางสาว สินีกาญจน์ ศิริรัตน์สัตยะกุล
7462 010107462 นางสาว ณัฐมน ระงับทุกข์
7463 010107463 นาย วัชรพล เกินชัย
7464 010107464 นางสาว ศศินา ท้ิงไว
7465 010107465 นางสาว ชุติมา เนตรสน
7466 010107466 นาย สุธี ค าคม
7467 010107467 นาย บุญญศักด์ิ สุกใส
7468 010107468 นางสาว รัชนาวีย์ ศรีคงคา
7469 010107469 นางสาว พรหมพร เพลินพฤกษา
7470 010107470 นาย อาฟานดี ปูเตะ
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7471 010107471 นางสาว ณัฐศมน ศรีศรัยมณี
7472 010107472 นางสาว กาญจนา หมวดดิษฐ์
7473 010107473 นางสาว กาญจนา ทรงคุณ
7474 010107474 นางสาว ปิยธิดา หว่างไพบูลย์
7475 010107475 นางสาว ตติยา สมตัว
7476 010107476 นางสาว เจนจิรา พันธ์ุป้อง
7477 010107477 นางสาว เขมณัฏฐ์ สันติวิวัฒน์
7478 010107478 นางสาว วิรัชญา ศิริรักษ์
7479 010107479 นางสาว ณัฐศนันท์ อินศรีช่ืน
7480 010107480 นางสาว อาทิมา แนวมาลี
7481 010107481 นาย พงศกร ม่ิงศิริรัตน์
7482 010107482 นาย กษิด์ิเดช สอนผิว
7483 010107483 นางสาว นรินทร์ทิพย์ ทับทิมทอง
7484 010107484 นางสาว บุณณ์ณัชชา ยานะ
7485 010107485 นางสาว กุลภญา คุสเบอร์เกอร์
7486 010107486 นางสาว กันทิมา นาเสง่ียม
7487 010107487 นางสาว นฤมล สุวรรณศรี
7488 010107488 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศศิวิมล จิตรชนะ
7489 010107489 นางสาว อาทิยา เก้ือกูล
7490 010107490 นางสาว มะลิ เขียวชอุ่ม
7491 010107491 นาย ธนากิตต์ ศรีคงแก้ว
7492 010107492 นางสาว แพรวนภา ศรีเรือง
7493 010107493 นางสาว รัชฎาภรณ์ จันทร์หอม
7494 010107494 นางสาว รัชนีกร ใจยา
7495 010107495 นางสาว ณัฐณิชา ช านาญผา
7496 010107496 นางสาว ณัฐพร ไพบูลย์สมบัติ
7497 010107497 นางสาว อธิติยา สุขประเสริฐ
7498 010107498 นางสาว นารีซ่า ยามาเจริญ
7499 010107499 นางสาว ภาณุมาศ ทองอยู่
7500 010107500 นาย ณัฐวุฒิ ศิริสังข์
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7501 010107501 นาย ภานุพงษ์ วงษ์สุริวรรณ
7502 010107502 นางสาว เบญจพร บุญประเสริฐ
7503 010107503 นางสาว ภาวิณี คันภูเขียว
7504 010107504 นางสาว รัญชิดา อัครวงษ์เมธา
7505 010107505 นาย พีรณัฐ ศรีปราชญ์วิทยา
7506 010107506 นาย ปัณณวัชร์ ชาตินรินท์ภัสร์
7507 010107507 นางสาว นันท์นลิน พวงเรืองศรี
7508 010107508 นาย ปฐมพงศ์ ศรีมณีรัตน์
7509 010107509 นางสาว ณัฐนรี พงษ์ร่ืน
7510 010107510 นาย รัชพล จ ารูญรัตน์
7511 010107511 นาย รัชพล เจริญลาภ
7512 010107512 นางสาว ตรีสุคนธ์ นพรัตน์
7513 010107513 นาย นพภูพัฒน์ เพชรธนาภัทร์
7514 010107514 นางสาว ธัญญาภรณ์ การะเวก
7515 010107515 นางสาว ศศิวิมล แผนมณี
7516 010107516 นางสาว อภิญญา ตุ้ยดี
7517 010107517 นาย กษิด์ิเดช เปรมธนรุ่งเรือง
7518 010107518 นางสาว มลวิภา กัลยาไสย์
7519 010107519 นางสาว พัทธ์ธีรา มุทุตา
7520 010107520 นางสาว วัชสยวรรณ ทรัพย์ศรีโสภณ
7521 010107521 นางสาว วรสุดา มุ่งภู่กลาง
7522 010107522 นางสาว จันทร์จิรา เตชัย
7523 010107523 นางสาว ปัณรส อ่อนมาก
7524 010107524 นางสาว พรนลิน อนุศิลป์
7525 010107525 นางสาว จารุภา เอกพันธ์ุ
7526 010107526 นางสาว สุวิชญา น้อยทวี
7527 010107527 นางสาว ชนาพร เเซ่เตีย
7528 010107528 นางสาว ณัฏฐวรรณ เรืองสุวรรณ
7529 010107529 นางสาว ศรัณย์กร รัตนคช
7530 010107530 นางสาว พิมพ์นารา จุดโต
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7531 010107531 นางสาว นุศรา บิลสัน
7532 010107532 นางสาว ธัชรินทร์นรี พรมปรุ
7533 010107533 นาย ฐานุพงศ์ ไตรพัฒน์พัชร
7534 010107534 นางสาว จิดาภา โททอง
7535 010107535 นางสาว ฑิฆัมพร คงคา
7536 010107536 นาย ฐาปกรณ์ พรสันติ
7537 010107537 นาย ธัญเมธี มณีวัง
7538 010107538 นางสาว สมิตตา เพ็ชรมาก
7539 010107539 นางสาว พัชรินทร์ น้อยสา
7540 010107540 นางสาว ธนัชพร เปล่ียวสงัด
7541 010107541 นางสาว ธนาวดี เกตุธนากานต์
7542 010107542 นางสาว ภัทรภร จันทร์สมิตมาศ
7543 010107543 นาย ปรวัชร์ ช้ินอ่อน
7544 010107544 นางสาว โสภิตา ราชปรากฎ
7545 010107545 นางสาว อนุตรา พระคง
7546 010107546 นางสาว วิภาดา ตรีฤกษ์ศรี
7547 010107547 นางสาว ทิยานันท์ เจือกโว้น
7548 010107548 นางสาว กมลชนก เตชัย
7549 010107549 นางสาว อนันตญา แซมทอง
7550 010107550 นางสาว พัชรา สอนบาลี
7551 010107551 นางสาว พรรณภัทร หะรัตพันธ์
7552 010107552 นางสาว ธนพร อุดมพันธ์ุ
7553 010107553 นางสาว มัญชุภา มณีวิเศษ
7554 010107554 นางสาว กชกร ฟักทองผล
7555 010107555 นางสาว รสลักษณ์ ขัดศรี
7556 010107556 นางสาว ญาณิศา ช่ืนจิตต์
7557 010107557 นาย ภูษิต เจริญเดช
7558 010107558 นาย จักรพันธ์ ลาดสุงเนิน
7559 010107559 นางสาว พรรณธิดา สวัสดี
7560 010107560 นางสาว ประภัสสร อ่วมเสน
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7561 010107561 นาย วิษณุพงศ์ อนุสัย
7562 010107562 นางสาว กนกพิชญ์ อินทร์ทิพันธ์ุ
7563 010107563 นางสาว ภัทราภรณ์ เพ็งบุญชู
7564 010107564 นาย วิศวิน ทองประ
7565 010107565 นางสาว มาติกา อรุณโน
7566 010107566 นาย ปองสิชฌ์ เจริญสุข
7567 010107567 นางสาว ณิชกานต์ ศรีตะสังข์
7568 010107568 นางสาว พรรณพฤกษา มังคละสวัสด์ิ
7569 010107569 นางสาว กณิตา วัฒนประวีณกุล
7570 010107570 นางสาว อรณิช หยาตา
7571 010107571 นางสาว ศิริภัสสร สุขนุกูล
7572 010107572 นางสาว วฤนดา หลังสตา
7573 010107573 นางสาว ธนาภรณ์ กระแจะจันทร์
7574 010107574 นางสาว วีรยา วีสี
7575 010107575 นางสาว สิริกาญจน์ พานะกิจ
7576 010107576 นางสาว กฤตพร รัตนวรกิจ
7577 010107577 นางสาว สราลี โต๊ะอิแต
7578 010107578 นางสาว ปรัชญาภัทร ชุมทอง
7579 010107579 นาย รณรต ทองมาก
7580 010107580 นาย รัตนทัต ทับทิมสุก
7581 010107581 นางสาว ศรุดา ช่วยคุ้มภัย
7582 010107582 นางสาว ปุณยนุช ใจดี
7583 010107583 นาย ปฏิภาณ พิพัฒนสุข
7584 010107584 นางสาว ปิยนันวดี เสน่ห์ธนวัชร์
7585 010107585 นางสาว ณัฐนรี คงทอง
7586 010107586 สิบเอก ศุจิ จินตบูรณพันธ์ุ
7587 010107587 นางสาว ทิพย์ปทุม ผาริโน
7588 010107588 นาย ทวีทรัพย์ เทพกาญจนพร
7589 010107589 นาย ทวีศักด์ิ ชิตมณี
7590 010107590 นางสาว ศิริกัญญา แก้วฉาย
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7591 010107591 นางสาว ธนารัตน์ บัวบาน
7592 010107592 นางสาว จริญญา เปรมกระโทก
7593 010107593 นางสาว กัลยา สมบูรณ์
7594 010107594 นางสาว สุวดี มะกรูดอินทร์
7595 010107595 นางสาว ธนิดา พรหมมินทร์
7596 010107596 นางสาว ณฐาวรางค์ ดุกสุขแก้ว
7597 010107597 นางสาว เสาวภา ธัญญาทร
7598 010107598 นางสาว กาญจนภิษก์ ทะทอง
7599 010107599 นาย กฤษฎา มอมุงคุณ
7600 010107600 นางสาว ศุภัชญา กัลยาดี
7601 010107601 นางสาว วริษฐา จันทรินทร์
7602 010107602 นาย ไซฟุรรอฮมาน หะยีหามะ
7603 010107603 นางสาว วรัญรัตน์ วรรณสุวรรณ
7604 010107604 นางสาว นนท์ชญา คงด้วง
7605 010107605 นางสาว สุรีย์มาศ ประทีป ณ ถลาง
7606 010107606 นาย ภคพล เหง่ียมไพศาล
7607 010107607 ว่าท่ี ร.ต. ฉัตรภูมิ ภัทรวาณิชย์
7608 010107608 นางสาว สุชานาถ ม่วงนาค
7609 010107609 นางสาว ศรัณวลัญช์ เช้ือสุนทรโสภณ
7610 010107610 นาย อรรถจินต์ แก้วภิรมย์
7611 010107611 นางสาว ยุพารัตน์ หอมกล่ิน
7612 010107612 นางสาว กลิกา กันไพเราะ
7613 010107613 นางสาว ปริยกร ศรีภมร
7614 010107614 นางสาว วรวลัญช์ ยังสังข์
7615 010107615 นางสาว ปรารถนา สังราชกิจ
7616 010107616 นางสาว นริศรา บุญรอด
7617 010107617 นางสาว ฟาติมา คุ้มบ้าน
7618 010107618 นางสาว ปรียานุช อมรรัตน์พิพัฒน์
7619 010107619 นางสาว สิตามณี ไกรทอง
7620 010107620 นางสาว พัทธนันท์ จีนมหันต์
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7621 010107621 นางสาว อธิษฐาน คุปตามร
7622 010107622 นางสาว ศิรินิภา สังข์สุวรรณ
7623 010107623 นางสาว ชัชญาภา เจนศุภการ
7624 010107624 นางสาว สิริญดา ชาตะสิงห
7625 010107625 นาย ชนาธิป บุญรินทร์
7626 010107626 นางสาว จิรัฐติกาล ศรีมหาโพชน์
7627 010107627 นาย ชนกันต์ ลักษณ์สุวิมล
7628 010107628 นางสาว ภักดิพร โพธ์ิชู
7629 010107629 นางสาว ทับทิม ณ เชียงใหม่
7630 010107630 นางสาว ช่อผกา ขันนาค
7631 010107631 นางสาว ปรัชญานีย์ มะหัด
7632 010107632 นางสาว นุชศรินทร์ เรืองหนู
7633 010107633 นางสาว เดือนเพ็ญ อนุศรี
7634 010107634 นาย วรัช กิจโมกข์
7635 010107635 นางสาว ธนพร พระวงษ์
7636 010107636 นางสาว กุลิสรา ปันดอนตอง
7637 010107637 นางสาว พรชนก ไหลสกุล
7638 010107638 นางสาว ชนกนารถ งามข า
7639 010107639 นางสาว ช่อผกา พูลขันธ์
7640 010107640 นางสาว ดวงหทัย ศิริบุรี
7641 010107641 นางสาว จิราพร ชูคง
7642 010107642 นางสาว กรณิภา เติมงาม
7643 010107643 นางสาว พนิดา แก้วกลาง
7644 010107644 นาย สุรชาติ แย้มคล้าย
7645 010107645 นางสาว ธันยพร โปร่งจิต
7646 010107646 นางสาว สมฤทัย สิริปราณชล
7647 010107647 นางสาว ภรรวี เจริญไพศาลตระกูล
7648 010107648 นางสาว กุลธีรา สาขา
7649 010107649 นางสาว ศิริกัญญา อุปนันท์
7650 010107650 นางสาว ศรัญญา เพชรภูมี
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7651 010107651 นางสาว กรกนก สุทธิกาญจน์
7652 010107652 นาย ศิรัชฌกรณ์ แก้วบท
7653 010107653 นางสาว มัณฑกา จินดาพันธ์
7654 010107654 นางสาว จิรันธนิน เนุืองนิตย์
7655 010107655 นางสาว กิตตินันท์ ดวงพุฒ
7656 010107656 นาย อดิเรก พรเลิศ
7657 010107657 นางสาว ดุษฎี บุญตา
7658 010107658 นางสาว นัรญมา เกาะสมัน
7659 010107659 นางสาว ภานุมาส อินทกูล
7660 010107660 นางสาว อมรรัตน์ ฉิมพาลี
7661 010107661 นางสาว ฉัตรนภา อาสากูล
7662 010107662 นางสาว อาทิชา ตรีนันทวัน
7663 010107663 นางสาว จารุวรรณ ไข่แก้ว
7664 010107664 นางสาว ณัฐมณฑ์ อุ่นใจเพ่ือน
7665 010107665 นางสาว จุฑามาศ เด่นพายัพ
7666 010107666 นาย ชิษณุพงศ์ เน่ืองทศเทศ
7667 010107667 นางสาว ทิพเนตร บุญรอด
7668 010107668 นาย คณิน อุ่นเรือน
7669 010107669 นาย ธีรพันธ์ อังสโวทัย
7670 010107670 นางสาว กัญญาพัชร แดงเดช
7671 010107671 นางสาว ณัฐจรีย์ จันทรโชตะ
7672 010107672 นางสาว อริสรา อารีมิตร
7673 010107673 นางสาว ณัจฉรีย์ สุทธิสัย
7674 010107674 นางสาว รุ่งฤดี บัวระวงค์
7675 010107675 นางสาว ศรินทิพย์ จึงเจริญทรัพย์
7676 010107676 นางสาว ถนอมศรี วรรณสุวรรณ
7677 010107677 นาย นครินทร์ ศรีเปารยะ
7678 010107678 นางสาว พรศุภา แหลมหลวง
7679 010107679 นางสาว จันทิรา ศรีเหรา
7680 010107680 นางสาว มัญฑณา ภูเลียงผา
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7681 010107681 นางสาว คณิตรา ตาสีงาม
7682 010107682 นางสาว ศศิวิมล ก าแพงล้อม
7683 010107683 นางสาว ศุภนิดา พ่ึงเจริญ
7684 010107684 นาย ศรชัย แซ่ตัน
7685 010107685 นางสาว อนรรฆวี ชูขาว
7686 010107686 นางสาว ชฎาภรณ์ ชัยกิจ
7687 010107687 นางสาว สิดาพร ม่วงศิริ
7688 010107688 นางสาว ชมพูนุช ลครวงศ์
7689 010107689 นางสาว เกศสิรินทร์ ภาคอรรถ
7690 010107690 นางสาว พรรณนภา สุขเปรม
7691 010107691 นาย รัชตะ จันทร์แท่น
7692 010107692 นางสาว กัณฐมณี สีหามูล
7693 010107693 นางสาว ณิชาภัทร สุขสิกาญจน์
7694 010107694 นาย ภูมิพัฒน์ ธนกิจเกรียงไกร
7695 010107695 นางสาว ธิดาเทพ บัวเหลือง
7696 010107696 นางสาว จัญจรี ปานคลัง
7697 010107697 นางสาว จิตตรา มากปล่ัง
7698 010107698 นาย ณรงค์ชัย กะสิรักษ์
7699 010107699 นางสาว พีรยา เกเย็น
7700 010107700 นาย ต่อศักด์ิ ผ่องโสภา
7701 010107701 นางสาว ชนินาถ ย่ีตัน
7702 010107702 นางสาว ฟ้าพิมพัณ สุวรรณศิลป์
7703 010107703 นาย ชยุต ช่ืนน่ิม
7704 010107704 นางสาว ชุพิชญา เอียดเหลือ
7705 010107705 นาย นิรุท พรมอุทิศ
7706 010107706 นางสาว ศุภดา โคมเดือน
7707 010107707 นางสาว กล่ินแก้ว สีสมุด
7708 010107708 นางสาว ปฏิมา เเย้มพจนา
7709 010107709 นางสาว นีรนาท ชัยวินิตย์
7710 010107710 นางสาว กัลยาณี เพ่ือนฝูง
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

7711 010107711 นางสาว กวินทร์ณภัทร ฐิติสกุลนนท์
7712 010107712 นางสาว กาจฐา ทองเสนอ
7713 010107713 นาย ชยากร แซ่เท็น
7714 010107714 นางสาว อรจิรา โพธ์ิทองค า
7715 010107715 นาย นครินทร์ สมก่ิง
7716 010107716 นางสาว ชนัญญ์ชิดา สามกรม
7717 010107717 นางสาว ณัฐณิชา ดวงดี
7718 010107718 นางสาว ณัฐกาญจน์ หอมสะอาด
7719 010107719 นางสาว สิริรัตนา ทินกร
7720 010107720 นางสาว ดลพร พูนบ าเพ็ญ
7721 010107721 นาย สุชา ขีดขิน
7722 010107722 นาย สิทธิชัย ศิริบุญยะรัตน์
7723 010107723 นางสาว ปานฤทัย ฤกษ์ใหญ่
7724 010107724 นางสาว ปิยานันท์ ขันโมลี
7725 010107725 นางสาว พิมพ์นิภา เจริญวัย
7726 010107726 นาย สุปกาณฑ์ เย่ียมฉวี
7727 010107727 นางสาว ธัญวรัตม์ เหมือนเสมอใจ
7728 010107728 นางสาว รัชฎาภรณ์ ไชยวัฒนาวุฒิกูล
7729 010107729 นางสาว ชนกานต์ ค าภูษา
7730 010107730 นางสาว นภัทรพีรดา กรุดมินบุรี
7731 010107731 นางสาว อัจฉรา ฉายาทอง
7732 010107732 นางสาว ธมกร อัครเดชานุสร
7733 010107733 นางสาว ณัฏฐ์ธยาน์ ธนันธรวนิชกุล
7734 010107734 นางสาว สุดหทัย ทิพย์ไสยาสน์
7735 010107735 นางสาว ธณรรชกร อินทวิเศษ
7736 010107736 นางสาว คริษฐา กล่อมนที
7737 010107737 นางสาว ธัญญารัตน์ จันทิมา
7738 010107738 นาย ชัยมงคล ดงอนนท์
7739 010107739 นาย ซัฟฟรี มะ
7740 010107740 นางสาว วนัชพร ฉ่ัน
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รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

7741 010107741 นาย ศิราชัย บัวเพชร
7742 010107742 นางสาว แสงตะวัน บุญป๋ัน
7743 010107743 นางสาว วารุรินทร์ อินนอก
7744 010107744 นางสาว พรกมล อ่ิมอาคม
7745 010107745 นางสาว อาทิตยา ช่วยทอง
7746 010107746 นางสาว ขวัญพิมล อุ่นเมือง
7747 010107747 นางสาว กัลยรัตน์ นิโครธา
7748 010107748 นาย ธีรโชติ เหล็กทะเล
7749 010107749 นางสาว ณิชา โคตรุฉิน
7750 010107750 นางสาว ปทิตตา จารุวุฒิภัทร
7751 010107751 นาย ศิวะนันตร์ อินทกูล
7752 010107752 นางสาว พิมพ์มาดา อัจจิกุล
7753 010107753 นางสาว อัญชนา ชัยเลิศ
7754 010107754 นางสาว บุณฑริกา หนูน้อย
7755 010107755 นาย ณัฐชนน เหลืองสมานกุล
7756 010107756 นางสาว ปยุดา สีหานาม
7757 010107757 นางสาว กชกร เจียรนัยกุล
7758 010107758 นางสาว ศิรประภา โฉมทอง
7759 010107759 นาย ธีรพล ไชยภูมิ
7760 010107760 นางสาว จุฑามณี ปานจันทร์
7761 010107761 นาย นนทณัฐ ไวว่อง
7762 010107762 นางสาว ภิลาวัลย์ สุนันต๊ะ
7763 010107763 นางสาว ปริณดา สายแสง
7764 010107764 นางสาว อกนิษฐ์ นิศวอนุตรพันธ์
7765 010107765 นางสาว ช่อผกา วิสุทธ์ิ
7766 010107766 นางสาว นภสร แก้วทองประค า
7767 010107767 นางสาว อนัญญา เป็นสุข
7768 010107768 นางสาว มนสิรัตน์ เทศสมบูรณ์
7769 010107769 นางสาว พัชรวรรณ เพ่ิมพรศรี
7770 010107770 นางสาว แสงทิวา บุญยอด
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

7771 010107771 นางสาว มารีน่า สวรรค์ณภูมิ
7772 010107772 นางสาว กัญณัฏฐ์ สินวิรัชพงษ์
7773 010107773 นางสาว พิชญาภา มุทุสิทธ์ิ
7774 010107774 นางสาว ณัฏฐนิช หนูสาย
7775 010107775 นางสาว ศศิวิมล วิสีปัตน์
7776 010107776 นางสาว กรกนก ตรีแดงน้อย
7777 010107777 นาย พงศ์ธร ปรีด์ิเปรม
7778 010107778 นางสาว ลลิตา สาราบรรณ
7779 010107779 นางสาว ศุภากร เอ่ียมจิตต์
7780 010107780 นางสาว ดาวเดือน สุภาชะนะ
7781 010107781 นางสาว ศุราภรณ์ ธนิกกุล
7782 010107782 นางสาว ฝนทิพย์ แก้วสุวรรณ์
7783 010107783 นาย สิริวัชร อุ่นเมือง
7784 010107784 นางสาว ยศวดี วิชัย
7785 010107785 นางสาว อชิรญา รอดสมัย
7786 010107786 นางสาว ฐิตาพร พงษ์นุช
7787 010107787 นาย นัธทวัฒน์ หาญวิเศษ
7788 010107788 นางสาว จิระประภา ศรีทนนท์
7789 010107789 นางสาว จินตนา เหมะพงษ์นิตินันท์
7790 010107790 นางสาว สุธิภรณ์ สอนสุภาพ
7791 010107791 นางสาว ลออรัตน์ ตาทา
7792 010107792 นางสาว ญาณิศา วังศิลาบัตร
7793 010107793 นางสาว มณฑิรา ฤทธ์ิบ ารุง
7794 010107794 นางสาว รัญชนา มโนสถาพร
7795 010107795 นางสาว เกศรินทร์ นาอุดม
7796 010107796 นาย สุริยันต์ ส่องแสง
7797 010107797 นางสาว สมิหลา ทองจันทร์
7798 010107798 นางสาว วริศรา นันติแสน
7799 010107799 นาย อนุชา ปัญญาชัย
7800 010107800 นางสาว ภัชช์ โตวิบูลย์
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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7801 010107801 นางสาว กชกร ช่วยทองมา
7802 010107802 นางสาว กชพรรณ ทับทิมทอง
7803 010107803 นาย ปรเมศวร์ เสาวนิต
7804 010107804 นางสาว เกวลี ธิโนชัย
7805 010107805 นางสาว กนกพิชญ์ สายยาโน
7806 010107806 นางสาว แพรวา เอมังกูล
7807 010107807 นาย ภาคิน กานต์ธนรักษ์
7808 010107808 นางสาว ธนัชชา โทณะพงษ์
7809 010107809 นางสาว ณัฐธิดา สาพันธ์
7810 010107810 นาย เจตบดินทร์ คณะนาม
7811 010107811 นางสาว ศิริลักษณ์ กองสถาน
7812 010107812 นาย ณัฏฐวุฒิ พร้อมเพียงบุญ
7813 010107813 นางสาว ศิริมน จริตงาม
7814 010107814 นางสาว จริยา อัคฮาด
7815 010107815 นางสาว ศิวรักษ์ สาลีพันธ์
7816 010107816 นางสาว ณัฐภัสสร ทองราช
7817 010107817 นางสาว สุภาภรณ์ พิณทอง
7818 010107818 นาย ธีรวัตร อัศวเดชานุกร
7819 010107819 นางสาว วิภาพร ประสงค์สุข
7820 010107820 นางสาว สิริกันยา อนันตเสนา
7821 010107821 นางสาว เบญจมาภรณ์ อินทะขันธ์
7822 010107822 นาย ญาณารณพ พรมสุข
7823 010107823 นางสาว วริศรา สนทนา
7824 010107824 นางสาว สลิลญา อุษณกรกุล
7825 010107825 นางสาว อาภาสิริ เฟ่ืองนคร
7826 010107826 นางสาว อัญชิษฐา ทองเฉลิมพงษ์
7827 010107827 นางสาว จันทร์ทิพย์ ม่ันคงทองเจริญ
7828 010107828 นางสาว โสภิณา โพธิวรรณ
7829 010107829 นาย อานันท์ งามกาละ
7830 010107830 นางสาว พนิดา เกาะแก้ว
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หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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7831 010107831 นางสาว อรสา ภิระบรรณ์
7832 010107832 นางสาว พรปวีณ์ เหน่ียวทอง
7833 010107833 นางสาว ปภาดา รวิศวงศ์
7834 010107834 นาย ไชยรินทร์ แก้วเศวต
7835 010107835 นางสาว นัฐษ์ชนก นิรชรวิศรุต
7836 010107836 นางสาว นริสสรา รุจจิรากุล
7837 010107837 นาย รัชชานนท์ คงศิริ
7838 010107838 นางสาว ศิริวิภา ห้วยหงษ์ทอง
7839 010107839 นางสาว ชฎาภรณ์ ผลศัพท์
7840 010107840 นางสาว ภัทรา หล้าพรหม
7841 010107841 นางสาว ภัทรนิษฐ์ เนติเรืองวิทย์
7842 010107842 นางสาว วรรณนิภา โพธ์ิสีมา
7843 010107843 นางสาว กนกวรรณ ทรัพย์สิน
7844 010107844 นางสาว ชมพูนุฑ กรสุพรรณ์
7845 010107845 นางสาว ธรรชนก จันทร์งาม
7846 010107846 นางสาว อรประภาวรรณ รามแก้ว
7847 010107847 นางสาว ทิพาภรณ์ พงศ์นาคินทร์
7848 010107848 นางสาว บุษกร สิงหการ
7849 010107849 นางสาว ปริญทิพย์ ทับกล่ า
7850 010107850 นางสาว อารียา สุวัฑฒนะ
7851 010107851 นางสาว รักษ์สิตา พันธ์ุกสิกรณ์
7852 010107852 นาย พิชิต เลาะวิถี
7853 010107853 นางสาว กันต์ภัสสรณ์ ย่ังยืนนาน
7854 010107854 นางสาว อภิชญา โพธิแดง
7855 010107855 นางสาว ธัญญาภรณ์ สุขย้อย
7856 010107856 นางสาว สุพรรษา ตุ้มทอง
7857 010107857 นางสาว พรรณณิษา ธรรมพร
7858 010107858 นางสาว พรชีวินทร์ ฐิติกุลวาณิช
7859 010107859 นาย เธียรธัช สาราบรรณ
7860 010107860 นางสาว หทัยรัตน์ แก้วอุดม
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รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน
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7861 010107861 นาย พัฒนา หวังวนกุล
7862 010107862 นางสาว พิทยาภรณ์ ธนิกกุล
7863 010107863 นางสาว กาญจนรัตน์ วรพงศ์
7864 010107864 นางสาว นภัสสร อิงปัญจลาภ
7865 010107865 นาย พุทธิพงค์ ศรีส าอางค์
7866 010107866 นางสาว กัญญาพัชร วงศ์แหลมมัจฉา
7867 010107867 นางสาว สรณ์สิริ สัตยา
7868 010107868 นาย นัฐพล พรมมาก
7869 010107869 นาย ภุชเคนทร์ สิทธิด ารงค์
7870 010107870 นางสาว บุษยา ชูถม
7871 010107871 นางสาว สโรชา ปานเนาว์
7872 010107872 นาย หิรัณย์ คงบุญ
7873 010107873 นางสาว จุฑารัตน์ ม่ันเจริญทรัพย์
7874 010107874 นางสาว รมิดา เทพานนท์
7875 010107875 นาย กฤศณัฏฐ์ ศรีศรยุทธ์
7876 010107876 นางสาว เกวลี สุขพูล
7877 010107877 นาย อลงกรณ์ ปัญจะ
7878 010107878 นางสาว เกศสุดา เหมือนกู้
7879 010107879 นางสาว อติกัณต์ ปวนสิงห์
7880 010107880 นางสาว โศจิรัตน์ สุทธเมธี
7881 010107881 นางสาว สิริกร อ่อนละมูล
7882 010107882 นางสาว ณิฐา วันทยวาท
7883 010107883 นางสาว ปานไพลิน ไชยงาม
7884 010107884 นางสาว กนกกาญจน์ มานพ
7885 010107885 นางสาว เบญจพร ยานะ
7886 010107886 นางสาว พิชญาลักษณ์ ฝากมิตร
7887 010107887 นางสาว สมัชญา วรามิตร
7888 010107888 นางสาว ศศิอาภา ช่ืนจิต
7889 010107889 นางสาว สุพรรณฉัตร สุทธิโอภาส
7890 010107890 นางสาว หทัยรัตน์ ศรีจันทึก
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7891 010107891 นางสาว หทัยกาญจน์ ค าดี
7892 010107892 นางสาว ประกายมุก แพทย์เจริญ
7893 010107893 นางสาว ปาลิตา อุ่นแก้ว
7894 010107894 นางสาว วรวลัญช์ พันธ์ุยางน้อย
7895 010107895 นางสาว ชลธิชา ไตรยะวงษ์
7896 010107896 นางสาว พิมลภัส เต็มทวี
7897 010107897 นางสาว ปฏิมา พงษ์พิสุทธ์ิบุบผา
7898 010107898 นางสาว นวพร รอนใหม่
7899 010107899 นาย อภิสิทธ์ิ เอ้ียวศุภมงคล
7900 010107900 นางสาว พัชชิกา มีนิล
7901 010107901 นางสาว กัลยรัตน์ พันธนิยะ
7902 010107902 นางสาว สุวนันท์ ศรีวัง
7903 010107903 นางสาว ปวีณ์ธิดา สิทธิสรรค์
7904 010107904 นางสาว ปิยะนันท์ วินทะชัย
7905 010107905 นาย อติชาติ ค าจันทร์
7906 010107906 นาย ปวิณ อินทร์บุรี
7907 010107907 นางสาว สุชาดา ทองโบราณ
7908 010107908 นางสาว สาลินี เสียนขุนทด
7909 010107909 นางสาว ธัญจิรา ดีประเสริฐ
7910 010107910 นางสาว ศิริธร บุญธรรม
7911 010107911 นาย พงศกร ศรีจันทร์
7912 010107912 นางสาว ธัญชนก วรรณค า
7913 010107913 นางสาว ณัสนีน แวยูโซ๊ะ
7914 010107914 นาย คีตภัทร สุขรมย์
7915 010107915 นาย จิรัฐพล มโนตา
7916 010107916 นางสาว สุดารัตน์ แก้วคล้ิง
7917 010107917 นางสาว รวงทิพย์ อินทรสมบัติ
7918 010107918 นางสาว ภันทิลา เล้าประชา
7919 010107919 นางสาว ภัทรวดี ใจเท่ียง
7920 010107920 นางสาว ฟ้าใส สุกแดง
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7921 010107921 นางสาว กานต์ธีรา รู้ปิติวิริยะ
7922 010107922 นาย อนวัช เจิมจุล
7923 010107923 นางสาว ทัตชญา พานันต์
7924 010107924 นางสาว วีรีรีน นาคทอง
7925 010107925 นางสาว พิมพ์วรางค์ ธนะเสวี
7926 010107926 นางสาว ฐิตินาถ ไชยรัตน์
7927 010107927 นางสาว กาญจนี แซ่หลี
7928 010107928 นางสาว หน่ึงฤทัย พิชัยรัตน์
7929 010107929 นางสาว ภัทรวดี ขุนเจียม
7930 010107930 นางสาว ปานเรขา ศรีเพ็ญ
7931 010107931 นางสาว ฐานิตา ค าแก้ว
7932 010107932 นาย ณัฐนนท์ กลัดเจริญ
7933 010107933 นางสาว ธนัชพร เย่ียมขันติถาวร
7934 010107934 นาย ศฎายุส จีดล าดวน
7935 010107935 นางสาว ปรียากร ทะโพนชัย
7936 010107936 นางสาว อชิรญาณ์ สงหนู
7937 010107937 นางสาว สุวรรณา พลโคกก่อง
7938 010107938 นางสาว พัชรินทร์ สหัสแปง
7939 010107939 นางสาว ภัทราวดี การะวะหา
7940 010107940 นางสาว สุธิดา เลิศคารม
7941 010107941 นาย ไพสิฐ เทพทอง
7942 010107942 นาย เกษมพงศ์ ด ารงค์พิวัฒน์
7943 010107943 นาย เมธัส สายทองแท้
7944 010107944 นางสาว ศนิญา นิลกระวัตร
7945 010107945 นางสาว น้ าเพชร ศรีชมพู
7946 010107946 นางสาว บุศรินทร์ เเสงไทร
7947 010107947 นางสาว วิรัญญ์ภัทร กฤตยพิสิฐ
7948 010107948 นางสาว ภัสลักษณ์ ธนัฐนิธินันท์
7949 010107949 นางสาว หทัยรัตน์ นามเสถียร
7950 010107950 นางสาว ญาดาว์ เพชรานนท์
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7951 010107951 นางสาว นิชาภา พิรุณอมรพันธ์ุ
7952 010107952 นาย ร่มโพธ์ิ ทองไพยุทธ
7953 010107953 นางสาว อัจฉราพร พุทธิมา
7954 010107954 นางสาว เกสรา ชัยโย
7955 010107955 นางสาว วรรณกานต์ สุระกุล
7956 010107956 นางสาว นัสริน เปาะอีแต
7957 010107957 นาย ธนาภพ แสนศิริ
7958 010107958 นางสาว ยุวลักษณ์ จันทรวิชิต
7959 010107959 นางสาว ชาวิศา เอ่งฉ้วน
7960 010107960 นางสาว เมทินี พูลค า
7961 010107961 นางสาว สีน้ า อมราภรณ์พิสุทธ์ิ
7962 010107962 นาย นพธีรา ตาลาว
7963 010107963 นางสาว ศศิวิมล กุศลจิต
7964 010107964 นางสาว ศิรัญญา อัตจริต
7965 010107965 นางสาว ณัฐชญา พงศ์ธีรโรจน์
7966 010107966 นางสาว กนกวรรณ ย้ิมย้อย
7967 010107967 นางสาว ณัฐนรี ศรีจันทร์
7968 010107968 นางสาว ฐามิณ นิลก าแหง
7969 010107969 นางสาว สมฤดี บุญตัน
7970 010107970 นางสาว กิตติมา สายเจริญ
7971 010107971 นางสาว ณัฏฐ์ทิพา ไชยซาววงศ์
7972 010107972 นางสาว พาณิภัค ศรีมาตย์
7973 010107973 นาย ศราวิณ ธนนาทธนะชน
7974 010107974 นางสาว รชดากร ยะยอง
7975 010107975 นางสาว อุณารมย์ หวันยิหวา
7976 010107976 นางสาว ปิยดา ณ พัทลุง
7977 010107977 นางสาว ทิพวรรณ ปัญญาอ่ินแก้ว
7978 010107978 นางสาว มัชฌิมา ระดา
7979 010107979 นางสาว จุรีพร ขยายวงค์
7980 010107980 นาย กันตพงศ์ เกิดเจริญ
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7981 010107981 นางสาว ปราลี จาดเนือง
7982 010107982 นางสาว อมเรศ เพ็ชร์พันธ์
7983 010107983 นางสาว นรีบุญ บุญมี
7984 010107984 นางสาว ธนาภรณ์ สกุลซ้ง
7985 010107985 นางสาว สาริศา ตรีถัน
7986 010107986 นางสาว ญาสุมินทร์ มากอ าไพ
7987 010107987 นางสาว พิมพ์วรัตม์ สมถะกุล
7988 010107988 นางสาว กชนันท์ ชลธาร
7989 010107989 นางสาว จิราภรณ์ แสนสุยะ
7990 010107990 นางสาว ปวริศา พิมพ์ดี
7991 010107991 นางสาว วนัสนันท์ เรืองเดช
7992 010107992 นางสาว กนกวรรณ เหล็กสูงเนิน
7993 010107993 นางสาว ณัฐวจี เอ่ียมโภคทรัพย์
7994 010107994 นางสาว ปุณณภา เล่ืองพร
7995 010107995 นางสาว ประภัสสร วงศ์จันทร์
7996 010107996 นาย สุวิจักษ์ สมศักด์ิ
7997 010107997 นางสาว ฐานิตา แซ่เอ้ียว
7998 010107998 นาย จิรายุ วิเศษโอสถ
7999 010107999 นางสาว กาญจนา เปรมใจชน
8000 010108000 นางสาว กชกร ธนภัทร
8001 010108001 นางสาว จุธาทิพย์ มีจิตต์
8002 010108002 นางสาว นฤมล สีหะอ าไพ
8003 010108003 นางสาว ธัญนรัตน์ พิรัลทักษ์โภคิน
8004 010108004 นางสาว ศุภกานต์ มะลิลา
8005 010108005 นาย ชินดนัย สุขแก้ว
8006 010108006 นางสาว ณัฎฐ์วิภา บานช่ืน
8007 010108007 นางสาว ปัณฑ์ชนิต แซมมณี
8008 010108008 นางสาว อรดา เต็มพร้อม
8009 010108009 นาย สุกัลย์ รัตนส าเนียง
8010 010108010 นางสาว ปุญญิสา ขวัญม่ิง
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
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8011 010108011 นาย ภาณุพงศ์ คงพิบูลย์
8012 010108012 นางสาว ศุทธินี ถวาย
8013 010108013 นางสาว สุจรรยา น้ าทองค า
8014 010108014 นางสาว โศภิษฐา มณีวรสิทธ์ิ
8015 010108015 นางสาว กมลนัทธ์ สมบุญส าราญ
8016 010108016 นางสาว วรัทยา วงษ์วัฒนาสุข
8017 010108017 นางสาว นิสากร ขนานเภา
8018 010108018 นางสาว นฤมล อุ่นบุญ
8019 010108019 นางสาว ลลิตภัทร ศรีสวัสด์ิ
8020 010108020 นางสาว ลลิภัทร วงค์สมบัติ
8021 010108021 นางสาว ศิริขวัญ วงศ์สุวรรณ
8022 010108022 นางสาว ปวีณา จันทร์รอด
8023 010108023 นางสาว พิมพ์พิศา ด ารงค์พิวัฒน์
8024 010108024 นางสาว ศศิกมล ฤทธิวงศ์
8025 010108025 นาย ณัฐศาสตร์ วิชัย
8026 010108026 นางสาว พรทิพย์ เผือกแตง
8027 010108027 นางสาว จารุลักษณ์ พลสงฆ์
8028 010108028 นางสาว หัตถ์ทัยทิพย์ กิติวัลย์กุล
8029 010108029 นาย นครธน ระโส
8030 010108030 นางสาว ศุภรดา สวัสดี
8031 010108031 นางสาว ธนิษฐา อุ้ยกานนท์
8032 010108032 นางสาว ณัฐกมล แตงใบ
8033 010108033 นางสาว อคิราภ์ โคตะบุญมี
8034 010108034 นาย ธีรยุทธ นันธิสิงห์
8035 010108035 นางสาว จิรัชญา กระชุ่มกระชวย
8036 010108036 นางสาว ธนิษฐา คงคืน
8037 010108037 นาย อารีฟาน ตะเย๊าะ
8038 010108038 นางสาว อธิตญา มณีใส
8039 010108039 นางสาว ศศิรดา วงศ์ประทุม
8040 010108040 นางสาว ศุภวรรณ วัฒนุวรรณ
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8041 010108041 นางสาว ทิพวรรณ์ เผยวัจน์
8042 010108042 นางสาว ชลพิศชา สุนันตา
8043 010108043 นาย พัทรพล ปานกลาง
8044 010108044 นางสาว มัฌชิมา จันทร์จับ
8045 010108045 นางสาว พนิดา โถแก้ว
8046 010108046 นางสาว อรชพร เล็กทองแดง
8047 010108047 นางสาว สาธิดา รุ่งเรืองกุลดิษฐ์
8048 010108048 นาย ปรรณวิสิฐ กาละดี
8049 010108049 นางสาว ธนาภรณ์ ช่วยปานพะเนา
8050 010108050 นางสาว วีรณัฎชา พิลาวัลย์
8051 010108051 นางสาว พรสวรรค์ ประสงค์
8052 010108052 นางสาว พรธีรา โอฬาริกชาติ
8053 010108053 นางสาว ปราณิสา จ าปีสี
8054 010108054 นางสาว ณัฐธิรา เลิศพิริยะชัยกุล
8055 010108055 นางสาว ธนภรณ์ ขุนกอง
8056 010108056 นางสาว ธันยพร กลางนุรักษ์
8057 010108057 นาย มุขลิส วาเงาะ
8058 010108058 นางสาว ธัญวรัตน์ ฤทธิชัย
8059 010108059 นาย จตุรงค์ นิเรศรัมย์
8060 010108060 นาย จักรกฤษณ์ สาคร
8061 010108061 นางสาว วรกานต์ สะเหรียม
8062 010108062 นางสาว รุ่งทิวา บุญพรม
8063 010108063 นาย อาดัม ดาโอะ
8064 010108064 นางสาว อภิญญา ฉัตรทิวาพร
8065 010108065 นาย ณภัทร์ เฉลิมศรีสุข
8066 010108066 นาย กฤษณโชติ แคจิตร์
8067 010108067 นาย อริญชย์ ธรรมวุฒิ
8068 010108068 นางสาว กัลยา สมัครคูณ
8069 010108069 นางสาว ณภัทร เอมโกวิทย์
8070 010108070 นางสาว จณิสตา ชีวะพันธ์

หน้า 269 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
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8071 010108071 นาย ศุภชัย กุประดิษฐ์
8072 010108072 นาย อิทธิเทพ สุธรรม
8073 010108073 นางสาว อรวรรณ ไชยสมบูรณ์
8074 010108074 นางสาว กรวรรณ อินทประวัติ
8075 010108075 นางสาว กมลชนก วงศ์สมนึก
8076 010108076 นางสาว อรียา อานามนารถ
8077 010108077 นาย ชัชพงศ์ สุนทรสวัสด์ิ
8078 010108078 นางสาว ปวริศา สุวรรณเนาว์
8079 010108079 นางสาว พรทิพย์ เจริญถาวรวงศ์
8080 010108080 นางสาว จิริสุดา คูสุวรรณ
8081 010108081 นาย ธนวัฒน์ เล่ียมประวัติ
8082 010108082 นางสาว พัทธนันท์ ยศเมฆ
8083 010108083 นางสาว กุลนิดา กระเสาร์
8084 010108084 นางสาว กมลวรรณ กันหะเสลา
8085 010108085 นาย ภูวนาท จิตนะ
8086 010108086 นางสาว ชญาน์นันท์ เช้ือวงศ์บุญ
8087 010108087 นางสาว สุปรียา ทรัพย์สิริไพบูลย์
8088 010108088 นางสาว พัชพร พูนก่ิมแก้ว
8089 010108089 นางสาว พิมลรัตน์ แซ่เตีย
8090 010108090 นางสาว บงกชพร อ่อนสด
8091 010108091 นางสาว กรวรรณ สมาน
8092 010108092 นาย ธนกร ดวงแก้วงาม
8093 010108093 นางสาว พนิดา ศุขปราการ
8094 010108094 นาย สันติราชย์ โชติสิทธิเกียรติ
8095 010108095 นางสาว พิชชา ชัยธนะตระกูล
8096 010108096 นางสาว นับพันพร พัฒนภักดี
8097 010108097 นางสาว ปรารถนา ซ่ือจริง
8098 010108098 นางสาว รศนา ขาวทอง
8099 010108099 นางสาว ศินีนาฏ กองกระโทก
8100 010108100 นางสาว ดรุณี พูลภูงา
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8101 010108101 นางสาว สุกัญญา มุงคุณค าชาว
8102 010108102 นาย จิระพงษ์ เอียดสงคราม
8103 010108103 นางสาว อภิญญา เจริญฤทธ์ิ
8104 010108104 นางสาว จุฑารัตน์ ปัจสุริย์
8105 010108105 นางสาว ปฐมาวดี บุญโนนแต้
8106 010108106 นางสาว พิชยา อรินทมะพงษ์
8107 010108107 นางสาว อจลญา นิยมช่ืน
8108 010108108 นางสาว มนพร โชติเสน
8109 010108109 นางสาว อัญชลีพร พรมขวัญ
8110 010108110 นางสาว ชุติมา แสนสุริวงศ์
8111 010108111 นางสาว ชุติมา สุขทรัพย์
8112 010108112 นางสาว อารีนา ลาเต๊ะ
8113 010108113 นางสาว นริศรา สุกาภีย์
8114 010108114 นางสาว รักษิตา ศรีสูงส่ง
8115 010108115 นางสาว ภัทรกร นากาจิม่า
8116 010108116 นางสาว มนพัทธ์ อินทะสี
8117 010108117 นางสาว กันตพร ออแก้ว
8118 010108118 นางสาว นินี วาโด
8119 010108119 สิบเอก พีรพัทธ์ คงศรีโรจน์
8120 010108120 นาย คณิน สุทธิกุลบุตร
8121 010108121 นางสาว ณัฐนันท์ อารีรอบ
8122 010108122 นาย อภินันท์ ศรีอ่อน
8123 010108123 นางสาว ปพรจิต พายัพสถาน
8124 010108124 นางสาว ณัฐวดี กาวี
8125 010108125 นาย ธนบดี วิวัฒน์เกียรติ
8126 010108126 นางสาว ประภาศรี ไชยโนฤทธ์ิ
8127 010108127 นางสาว ดลนภา ใจซ่ือ
8128 010108128 นางสาว จารุกัญญ์ คมเกล้ียง
8129 010108129 นางสาว เกวลิน ซ้อนกัน
8130 010108130 นาย ธนัชพงศ์ ไชยจิระพงศ์
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8131 010108131 นางสาว ชนกนันท์ จันธ ารงค์
8132 010108132 นางสาว ฐิติวรรณ บุญมาก
8133 010108133 นางสาว ธัญญพร โกฎธิ
8134 010108134 นางสาว สินีพร จันทร์สว่าง
8135 010108135 นางสาว เวธนี เตชะทน
8136 010108136 นางสาว ดวงสมร เลิศรัตนาคม
8137 010108137 นางสาว กนกพร ภู่รัตนกุล
8138 010108138 นางสาว ธนพร โกฏิละออง
8139 010108139 นางสาว ปานทิพย์ หว่านพืช
8140 010108140 นางสาว จิรัชยา จันทร์วิวัฒนากูล
8141 010108141 นางสาว นภเกตน์ ภูติจันทร์
8142 010108142 นางสาว ปรมาภรณ์ ป่ินประวัติ
8143 010108143 นางสาว พรกรัณย์ พ่ึงรอด
8144 010108144 นางสาว วิชญาพร ฝางค า
8145 010108145 นางสาว ธันย์ชนก บุญสอง
8146 010108146 นางสาว ณัฏฐา อุดมสิน
8147 010108147 นาย กลศ วารีดี
8148 010108148 นางสาว มัลลิกา แสงศรี
8149 010108149 นางสาว นันทิยา ทองชูช่วย
8150 010108150 นาย ธนวรรธน์ เจริญศรี
8151 010108151 นาย ภานุวัฒน์ เช้ือประสาท
8152 010108152 นาย ต้นบุญ ทองดวง
8153 010108153 นาย คุณาพจน์ สลับใหม่
8154 010108154 นาย ศรัณยู ประยูรหงษ์
8155 010108155 นางสาว ปฤษฐาพร หอมเกตุ
8156 010108156 นางสาว ณิชากร แก้วฉิมพลี
8157 010108157 นางสาว ปาริชาต แสนวงษ์
8158 010108158 นางสาว เกษราภรณ์ ฟูวัน
8159 010108159 นางสาว รุ้งเพชร โภชธิหรรษา
8160 010108160 นางสาว ธนาวดี ศรีประสงค์
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8161 010108161 นางสาว สุณิฌญา สนแก้ว
8162 010108162 นาย ทนง อันศิริมงคล
8163 010108163 นางสาว ภัทราภรณ์ เนตรทิพย์
8164 010108164 นางสาว ปานเลขา วงศ์วาร
8165 010108165 นางสาว ชยาพร รัตนโชติ
8166 010108166 นางสาว วรัชยา พัทบุรี
8167 010108167 นางสาว จอมสุดา เครือบุญมา
8168 010108168 นางสาว กุลจิรา โถนทา
8169 010108169 นาย ปรมินทร์ เพ็งจันทร์
8170 010108170 นางสาว จิตราภรณ์ วงศ์ชนะ
8171 010108171 นางสาว นัษฐา ศุภศรี
8172 010108172 นางสาว รุ่งกาญจน์ ทองจันทร์
8173 010108173 นางสาว สุพรรษา ภูพวก
8174 010108174 นางสาว ภคมน ทองย่ังยืน
8175 010108175 นางสาว ปานตา บุญประกอบ
8176 010108176 นางสาว ร าไพ สิทธิคง
8177 010108177 นางสาว วิมลรัตน์ นันธานี
8178 010108178 นางสาว อติกาณต์ แฟนประโคน
8179 010108179 นาย ก่อกุศล มีนุ่น
8180 010108180 นางสาว สุดารัตน์ สุขนาค
8181 010108181 นางสาว ประภัสสร ศรีปัญญา
8182 010108182 นางสาว ภัทรสุดา สุวรรณบุบผา
8183 010108183 นางสาว ณัฎฐณิชา เก้าเอ้ียน
8184 010108184 นาย เกียรติศักด์ิ อ านวนคณะ
8185 010108185 นางสาว ชนิตา อินทร์สุวรรณ
8186 010108186 นาย ศุภวิชญ์ ยืดยาวคง
8187 010108187 นางสาว มัชยา ธรรมวิเศษ
8188 010108188 นางสาว ปิยะพร หนูสิงห์
8189 010108189 นางสาว จิรัชยา รัตนาวลี
8190 010108190 นาย พัชรพล สิทธาทิพย์
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8191 010108191 นาย ติณณ์ พิรุณสาร
8192 010108192 นางสาว สิรีวิชญ์ ดิษบุรี
8193 010108193 นางสาว อัชฌา กุลพ่อ
8194 010108194 นางสาว นลินตา ป้อมแก้ว
8195 010108195 นางสาว ตรีสิริ ตรีศรี
8196 010108196 นางสาว พัชรี ฉัตรสุวรรณ
8197 010108197 นางสาว ศิลดา กาลิกานนท์
8198 010108198 นางสาว ณภัทรวีร์ หลาวเล่ียมทอง
8199 010108199 นางสาว กัสตีนา วาแมดีซา
8200 010108200 นางสาว จุฑาธัญ นารายณ์ประสิทธ์ิ
8201 010108201 นางสาว เกศรา พยุงพันธ์
8202 010108202 นางสาว เกวลี สิมวงค์
8203 010108203 นาย โชติพัฒน์ ธีรอังคณานนท์
8204 010108204 นาย จุฑา นฤปจาตุรงค์พร
8205 010108205 นางสาว ทักษพร จันทาพูน
8206 010108206 นางสาว รงรอง บัณธุรุ่งเรือง
8207 010108207 นางสาว มนัสนันท์ สุขชาญวิทย์
8208 010108208 นางสาว ฐิตาภา วิวัฒนารมย์
8209 010108209 นางสาว ชุติกาญจน์ ติยาภรณ์ชัย
8210 010108210 นางสาว พาภิรมย์ อินไชย
8211 010108211 นางสาว สโรชา รัตนแสงศรี
8212 010108212 นาย ปองพล เก้ือสกุล
8213 010108213 นางสาว คณิตตา บุปผาชาติ
8214 010108214 นางสาว จุฑามาศ ซ่ือเกียรติขจร
8215 010108215 นางสาว นันทกานต์ ลิมาภิรักษ์
8216 010108216 นางสาว ชาณิตา เผ่าพงษ์ไทย
8217 010108217 นาย วชิรวิทย์ เสนาธรรม
8218 010108218 นางสาว พรพรรณ สนะฟี
8219 010108219 นางสาว วรัชยา ชาติวาณิช
8220 010108220 นางสาว พรนภัส สมบัติศิริ
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8221 010108221 นางสาว ลลิตา ศิริพลต้ังม่ัน
8222 010108222 นางสาว รุ่งนภา วัชระจิติพงศ์
8223 010108223 นางสาว ชนากานต์ มหานิล
8224 010108224 นาย วุฒิชัย วงศ์ค านนท์
8225 010108225 นางสาว นาริศา พุ่มสมบัติ
8226 010108226 นางสาว ภัทรวรรณ บุญชู
8227 010108227 นางสาว กิตติญา มีประเสริฐ
8228 010108228 นางสาว ลัดดาวัลย์ ทาดวงตา
8229 010108229 นางสาว ณิชารีย์ ชูแดง
8230 010108230 นางสาว มลธิดา จิตต์เจริญ
8231 010108231 นาย ภิญโญ ชาญบัณฑิต
8232 010108232 นางสาว พัชรมัย แว่นศิลา
8233 010108233 นางสาว ธมลวรรณ เกตุแทน
8234 010108234 นางสาว นาธารี กุลทนาวงษ์
8235 010108235 นางสาว นาตยา บานแย้ม
8236 010108236 นางสาว พิมพ์นิภา มณีมาศ
8237 010108237 นาย กังสดาล เอกาพันธ์
8238 010108238 นางสาว ศุภิสรา ก่ิงแก้ว
8239 010108239 นางสาว สุธีมนต์ ชุ่มใจ
8240 010108240 นางสาว ธันยพร ยมสีเคน
8241 010108241 นางสาว ญาณิศา ศรีสุข
8242 010108242 นางสาว พิชชาพร รัตนปรีชากุล
8243 010108243 นางสาว กนิษฐา พิลาภา
8244 010108244 นาย ศุภกร บัวชุม
8245 010108245 นางสาว วัชราพันธ์ เพลิดเพลิน
8246 010108246 นางสาว อิษยา ไทยเจริญ
8247 010108247 นางสาว สุณิสา หัตถศิลป์
8248 010108248 นางสาว สรวิสา เสนาธรรม
8249 010108249 นางสาว สุจิตรา โฮมจุมจัง
8250 010108250 นางสาว ศิรอร วรรณโร
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8251 010108251 นางสาว ภานุรักษ์ แซ่หลี
8252 010108252 นางสาว วรชา เต็มยอด
8253 010108253 นาย รุสลัน บูชิ
8254 010108254 นาง อินทิรา โพธ์ิปลัด
8255 010108255 นางสาว กมัยธร วัฒนพิทักษ์สกุล
8256 010108256 นาย พสุพงษ์ ลีลาสวัสด์ิ
8257 010108257 นางสาว กมลลักษณ์ วัฒนะพิพัฒน์
8258 010108258 นางสาว ขวัญชนก เครือชะเอม
8259 010108259 นางสาว พิชญานิน ประเสริฐโส
8260 010108260 นางสาว นฏกร ธนาณฐพร
8261 010108261 นางสาว ฉัตรชญา แก้วมานพ
8262 010108262 นางสาว ภวิษย์พร เช้ือทอง
8263 010108263 นางสาว ศุศิกานต์ วงศ์ประชุม
8264 010108264 นางสาว นภัสกมล กอดแก้ว
8265 010108265 นางสาว สุธี ศรีหนูสุด
8266 010108266 นางสาว สุธาสินี วรรณุสิทธ์ิ
8267 010108267 นางสาว ญานัจฉรา ประโยชน์โยธิน
8268 010108268 นางสาว นฤมล นาพา
8269 010108269 นางสาว สุทัตตา ด ารงคดีราษฎร์
8270 010108270 นางสาว ณัฐรุจา เดโชสัณฑ์
8271 010108271 นาย ธนากร ฟูเต็มวงศ์
8272 010108272 นางสาว วัลลดา ทองยา
8273 010108273 นางสาว สิริวรรณ ดิษบุรี
8274 010108274 นางสาว กนกวรรณ กุลธรวริทธ์ิธร
8275 010108275 นางสาว อติกานต์ ศุภรัตน์
8276 010108276 นางสาว ญาณภัทร แซ่ตัง
8277 010108277 นางสาว กรรณิการ์ ยาตา
8278 010108278 นางสาว อารยา พราหมณ์ลอย
8279 010108279 นางสาว รุจิราภรณ์ ธรรมสิทธ์ิ
8280 010108280 นางสาว ฐานิกา แสงมณี
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8281 010108281 นางสาว เปมิกา ศิริพิลา
8282 010108282 นางสาว ยศวดี รัตนพงศ์
8283 010108283 นาย อาคม ทองนะ
8284 010108284 นางสาว ปรพร เต็งเฉ้ียง
8285 010108285 นางสาว เพ็ญพิชชา นันติ
8286 010108286 นางสาว กรุณรัตน์ ปิตโต
8287 010108287 นางสาว จิรประภา ทองเน้ือห้า
8288 010108288 นาย กฤษฎา ม่ันสกุล
8289 010108289 นางสาว สิริโชค แก้วช่วง
8290 010108290 นางสาว ฉัตรทริกา ทองโชติ
8291 010108291 นางสาว นีราภา เป็งจันตา
8292 010108292 นางสาว ชนากานต์ จ่ันอยู่
8293 010108293 นางสาว ศรีรัตน์ ดวงบารมี
8294 010108294 นางสาว นารีรัตน์ เฉิดฉาย
8295 010108295 นาย ต้นศตวรรษ นามสุข
8296 010108296 นางสาว ปภาวรินทร์ บุตรดีวงษ์
8297 010108297 นางสาว กรกนก ช านิธุระการ
8298 010108298 นางสาว ภัสราภรณ์ บัวสาย
8299 010108299 นางสาว กัญญาณัฐ พ่วงปาน
8300 010108300 นาย วรวุฒิ วารีหล่ัง
8301 010108301 นางสาว นรีกานต์ สุขเจริญ
8302 010108302 นางสาว ณัฐจุติ สอนพลู
8303 010108303 นางสาว รัญดา ธนาณัฐวุฒิ
8304 010108304 นางสาว ศิรดา ทองแก้ว
8305 010108305 นางสาว พิมพ์รัตน์ ศรีสวัสด์ิ
8306 010108306 นางสาว ณัฐณิชา หวังชล
8307 010108307 นางสาว อรภัทร เวชชูศักด์ิชัย
8308 010108308 นางสาว นพรัตน์ พรหมจรรย์
8309 010108309 นาย กฤษดา เมืองสง่า
8310 010108310 นางสาว วริชยา เร่ิมฤกษ์
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8311 010108311 นาย นิธิศักด์ิ ฟ้อนร าดี
8312 010108312 นาย เฉลิมพล หาญสุวรรณ
8313 010108313 นางสาว ชาลินทร์ ดงพะจิตร
8314 010108314 นางสาว เฟ้ืองฟ้า ปัญหา
8315 010108315 นางสาว ศศิภัทร รุ่งโรจน์
8316 010108316 นาย กานต์ จัตุภัทรกุล
8317 010108317 นางสาว ประภัสสร สมบูรณ์ถานะ
8318 010108318 นาย อินทัช เอ่ียมโอภาส
8319 010108319 นาง ภัสสร ขจัดมลทิน
8320 010108320 นาย ชีระวิทย์ วิทยรุ่งโรจน์
8321 010108321 นาย ศิววงศ์ สงค์อินทร์
8322 010108322 นางสาว ปิยะดา โคตรพันธ์
8323 010108323 นางสาว ชญาดา ไชยดี
8324 010108324 นางสาว นริศรา อาริยะ
8325 010108325 นางสาว พัชราพร สุดสาย
8326 010108326 นางสาว กมลลักษณ์ กาวิจิตร
8327 010108327 นางสาว สุวรรณา นิสะนิ
8328 010108328 นางสาว ธัญรักษ์ สมบูรณ์
8329 010108329 นางสาว กาญจนา แสงศรี
8330 010108330 นางสาว นารีญา กฤชบุญ
8331 010108331 นาย ศุภณัฐ บรรลือพืช
8332 010108332 นางสาว วิริศรา พรหมรักษ์
8333 010108333 นางสาว บงกชเกศ วงษ์ขันธ์
8334 010108334 นางสาว พรพิมล รองชูเพ็ง
8335 010108335 นางสาว ธัญลักษณ์ กุลค าธร
8336 010108336 นางสาว อลิสา วัลลานนท์
8337 010108337 นางสาว ณัฐณิชา รัตนานนท์
8338 010108338 นางสาว โชติกา ชูประเสริฐ
8339 010108339 นางสาว มนสิชา ช่ืนใจรักษ์
8340 010108340 นางสาว นลิน พรหมลักษณ์
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8341 010108341 นาย ภานุพงศ์ พิมพการ
8342 010108342 นางสาว บุรัสกร พิมแพง
8343 010108343 นางสาว ชลธิชา ป๊อกหลง
8344 010108344 นางสาว ชุติภา วงศ์วาสนา
8345 010108345 นางสาว จุฑามาศ วันประจิต
8346 010108346 นางสาว เจนจิรา เข้ียวแก้ว
8347 010108347 นางสาว กฤษศินี อินทรประสิทธ์ิ
8348 010108348 นางสาว ณัฐสิกานต์ เกิดทรัพย์
8349 010108349 นางสาว แพรวพรรณ ดวงจันทร์
8350 010108350 นาย อัครเศรษฐ์ นันท์ธนาวรกุล
8351 010108351 นางสาว ณัฐพร ศรียุทธ์
8352 010108352 นางสาว จิดากานต์ โกละกะ
8353 010108353 นางสาว รุจิราภรณ์ เจริญชัยนิธ ุ
8354 010108354 นางสาว กาญจนานันท์ นพคุณ
8355 010108355 นางสาว อภัสสรา เกตุเกล้ียง
8356 010108356 นางสาว จิฎากาญจน์ วงศ์รัชตะเสวี
8357 010108357 นางสาว กัญญ์ปภัส มณีเจริญกันต์
8358 010108358 นางสาว เบญจวรรณ ต้ินส้ัน
8359 010108359 นางสาว นภิสร นาคพุทธ
8360 010108360 นางสาว สิริรัฐ หนูสี
8361 010108361 นาย ไพศาข์ ทิพย์มโนสิงห์
8362 010108362 นางสาว ณิชกานต์ จ าปาทอง
8363 010108363 นางสาว ธนภรณ์ สุวรรณรัตน์
8364 010108364 นาย ปิยพัทธ์ วรรณสมทรัพย์
8365 010108365 นางสาว ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์
8366 010108366 นาย นรพลธรณ์ มาแจ่ม
8367 010108367 นางสาว พีรญา ปรีดาสุวรรณ
8368 010108368 นางสาว ทิพย์ธิดา ถ่ินทิพย์
8369 010108369 นางสาว สุเมธินี ชมยินดี
8370 010108370 นางสาว ภาขวัญ ยอดปืนธรกุล
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8371 010108371 นางสาว ยูถิกา สุวรรณธีรกุล
8372 010108372 นางสาว ชัชชยา ใจโฮ้ง
8373 010108373 นาย กรณ์กรมี แคนทอง
8374 010108374 นาง โสรยา วัชระพิสุทธ์ิ
8375 010108375 นางสาว ชลธิชา สุขสุวรรณ
8376 010108376 นางสาว กรรวี สวัสดีผล
8377 010108377 นาย บิลาล บายัว
8378 010108378 นางสาว สุรีวัลย์ ทองทา
8379 010108379 นางสาว เกตน์สิริ รัตนจันทร์
8380 010108380 นางสาว อุทัยรัตน์ ภัทรปวัตน์วิทู
8381 010108381 นางสาว พิมจันทร์ เนตรแก้ว
8382 010108382 นางสาว ชุลีพร สุทธวงค์
8383 010108383 นาย สุริยะ มานะจิตต์
8384 010108384 นางสาว สุวิชชา ค าแฝง
8385 010108385 นางสาว สุภาพร ทองโสม
8386 010108386 นางสาว จรัญญา ปลัดนู
8387 010108387 นางสาว ปรียาภรณ์ จันทภาโส
8388 010108388 นางสาว ภูษิตา ฤกษ์ชินบุตร
8389 010108389 นางสาว สุชาดา จินนารี
8390 010108390 นาย นราธิป ใจดี
8391 010108391 นางสาว นิตยา ใจจริง
8392 010108392 นางสาว ฉมาจิต ลาวัลย์วงศ์
8393 010108393 นางสาว สุปรีญารัตน์ มหาผล
8394 010108394 นาย พายัพ อินกรม
8395 010108395 นาย วีระพันธ์ อินทรสงเคราะห์
8396 010108396 นางสาว เจนจิรา กันดา
8397 010108397 นางสาว ประภาภรณ์ จันทร์หม่ืนไวย
8398 010108398 นางสาว จิดาภา ด าชุม
8399 010108399 นางสาว พิมพิศา ข าเล็ก
8400 010108400 นาย ธีรภัทร์ ชูช่วย
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รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8401 010108401 นางสาว นวรัฐ ค าภีระ
8402 010108402 นางสาว ณชิตา เมธิราทัตวัต
8403 010108403 นางสาว รัชนีกร มหาวรรณ์
8404 010108404 นางสาว ณิชา ดอกไม้
8405 010108405 นางสาว ณัฐพร เพ่ิมโสภา
8406 010108406 นางสาว ชาลิสา จันทร์อินทร์
8407 010108407 นางสาว วรรณวิมล วังพิลาภ
8408 010108408 นางสาว รุ่งฤดี โคตรเมือง
8409 010108409 นางสาว ศศิญาริน เช้ือมุข
8410 010108410 นาย วชิรวิทย์ นพข า
8411 010108411 นางสาว ปุญญิศา ย่ีสุ่นเทศ
8412 010108412 นางสาว พรทิพา มากยก
8413 010108413 นางสาว อัจฉริยา นรสิทธ์ิพิทักษ์
8414 010108414 นางสาว นัสริน ฮาเลุ็ง
8415 010108415 นางสาว ประวีร์ ไชยทอง
8416 010108416 นางสาว ก้านตอง สร้อยทอง
8417 010108417 นางสาว ณัฐพร ทระกุลพันธ์
8418 010108418 นาย สารัช ภานุสถิตย์
8419 010108419 นาย สิรชัย แจ่มสุข
8420 010108420 นาย รวีภัทร พิมแก้ว
8421 010108421 นางสาว พัชรพร โสภาพันธ์
8422 010108422 นาย ชัยฤทธ์ิ ขาวผ่อง
8423 010108423 นางสาว รักษิณา นุชนวล
8424 010108424 นางสาว อรณัชชา ถิรชนานันท์
8425 010108425 นางสาว บุษกร เศรษฐสุข
8426 010108426 นางสาว อารียา สุวรรณวงศ์
8427 010108427 นางสาว แจกัน จรูญศักด์ิ
8428 010108428 นาย ภาณุเดช บุญช่วง
8429 010108429 นางสาว ดิศราพร ลาลุน
8430 010108430 นางสาว ภูษณิศา แพงโน
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หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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8431 010108431 นางสาว ถนิมภรณ์ วันสูงเนิน
8432 010108432 นางสาว สุกาญจนา นาคเกล้ียง
8433 010108433 นาย วิชัย พฤกษกรวณิชย์
8434 010108434 นางสาว สุชยามนต์ แก้วประเสริฐ
8435 010108435 นาย คุณากร พรหมรักษา
8436 010108436 นางสาว อมินตรา บินต ามะหงง
8437 010108437 นางสาว กัญญาลักษณ์ แตงทอง
8438 010108438 นาย สิทธิวัฒน์ ธนะค าดี
8439 010108439 นางสาว หทัยชนก เนตรประสาท
8440 010108440 นาย พงศ์พีระ คงทอง
8441 010108441 นางสาว ปวารี ธนพิพัฒน์พงษ์
8442 010108442 นางสาว ริซกี รักดี
8443 010108443 นาย นราพงศ์ สุภา
8444 010108444 นาย กัมพล วีระกุล
8445 010108445 นางสาว รอมดียะห์ ปาเซเลาะ
8446 010108446 นางสาว พัชรพร แสนแก้ว
8447 010108447 นางสาว พรทิพย์ ดงปาลี
8448 010108448 นาย นภัสทิน ปวงโพธิ
8449 010108449 นางสาว กาญจนา การร้อย
8450 010108450 นางสาว กัลยรัตน์ อินทรทิพย์
8451 010108451 นางสาว ธัญญลักษณ์ ฮ้อเถ้ียน
8452 010108452 นางสาว นภาพร เทียมสุวรรณ
8453 010108453 นางสาว ปทิตตา มาอ้าย
8454 010108454 นางสาว ชลภัท พูลเจริญ
8455 010108455 นางสาว ญาณิกา ศรีสุวรรณ
8456 010108456 นางสาว พรรณนษา หม่ันเขตรกรณ์
8457 010108457 นางสาว จิตตราภรณ์ จุฑารัตน์
8458 010108458 นางสาว ศศิกานต์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
8459 010108459 นางสาว คาณารินทร์ เมืองสุวรรณ
8460 010108460 นางสาว อิสริยาภรณ์ ประไพชาติ
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8461 010108461 นางสาว ฐิติพร พงษ์ศิริ
8462 010108462 นางสาว เสาวนีย์ ภักดี
8463 010108463 นางสาว สุภาพร จันทาพูน
8464 010108464 นางสาว นพมาศ สังข์แก้ว
8465 010108465 นางสาว ธัญศิริ ไสยสมบัติ
8466 010108466 นางสาว จุฑามณี ขันเงิน
8467 010108467 นางสาว ย่ิงกมล ดาบสมุทร
8468 010108468 นางสาว ปิยพัชร์ สุทธิจันทรา
8469 010108469 นางสาว ขจรพรรณ ลาดนาเลา
8470 010108470 นาย รณชิต จิตต์อักษร
8471 010108471 นางสาว ญาณิศา ปุญสาร
8472 010108472 นางสาว ชณัญญา วิภารัตนาพร
8473 010108473 นางสาว ปาลิดา ฝักแคเล็ก
8474 010108474 นางสาว ศิรประภา พิมพการ
8475 010108475 นางสาว ศุภพร ศรีสิทธิการ
8476 010108476 นางสาว มินตรา นิลนนท์
8477 010108477 นางสาว ประภัสสร ก่อประภากิจ
8478 010108478 นางสาว ธรรมปวัลย์ เกษมทะเล
8479 010108479 นางสาว นภสร ทองเพ่ิม
8480 010108480 นางสาว วรัชยา ชูคง
8481 010108481 นางสาว โสภิดา จ่ันจุ้ย
8482 010108482 นางสาว ตรีญานาถ สุริยะ
8483 010108483 นางสาว ณัฐนิชา เจ๊ะดอเราะ
8484 010108484 นางสาว นัทรียา ยะมาแล
8485 010108485 นางสาว ศิรินุช ทองสุขดี
8486 010108486 นาย พลังงาน รัตนรินทร์
8487 010108487 นางสาว มุกฑิดา คงรักษา
8488 010108488 นาย เจษฎาภรณ์ อ าไพ
8489 010108489 นางสาว สุภัควิภา สุทธิสนธ์ิ
8490 010108490 นางสาว ชุติมา อุผา
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8491 010108491 นางสาว กุลนันท์ จันทนะ
8492 010108492 นางสาว ศิริรัตน์ เล็กประเสริฐ
8493 010108493 นาย ศุภวิชญ์ สังคง
8494 010108494 นางสาว ธัญญรัตน์ เพ็ชรมาก
8495 010108495 นางสาว อวิกา กล้วยป่า
8496 010108496 นางสาว สุวรรณี แต่บรรพกุล
8497 010108497 นาย อินทัช สุดแสวง
8498 010108498 นางสาว บุศญาภรณ์ ดวงบุตร
8499 010108499 นางสาว พรลัดดา ผลทรัพย์
8500 010108500 นางสาว วริศรา เดชพงศ์ประทีป
8501 010108501 นาย พลาธิป อู่ทิฆัมพร
8502 010108502 นางสาว ธรรมหทัย แสงรัมย์
8503 010108503 นางสาว วธูสิริ ขาวสนิท
8504 010108504 นางสาว ณัฐเนตร วงษ์ศรี
8505 010108505 นางสาว ดวงอมร ศุทธิเวทิน
8506 010108506 นางสาว มนต์นภา เศรษฐสุข
8507 010108507 นาย ยศกร ละปะทา
8508 010108508 นางสาว ปัตมาพร เปียฉิม
8509 010108509 นางสาว อรรย์ชญา เพชรมณี
8510 010108510 นางสาว ธนิษฐา วัชระพิมลมิตร
8511 010108511 นางสาว พรทิพย์ ศรีสันติสุข
8512 010108512 นาย ชานนท์ เล่ียมประวัติ
8513 010108513 นางสาว กล่ินสุคนธ์ สุขเกษม
8514 010108514 นาย บวรภัค ปิติพงศกร
8515 010108515 นางสาว เขมิกา ชัยค าภา
8516 010108516 นางสาว กรกช ศรีทองกลาง
8517 010108517 นางสาว กุลปรียา ทองข า
8518 010108518 นางสาว ชนิภา สืบสายพันธ์ุ
8519 010108519 นางสาว นิติยา อายุสม
8520 010108520 นางสาว ปานชีวา พันธุวงษ์
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8521 010108521 นางสาว พรทิพย์ วิลัยศิลป์
8522 010108522 นางสาว ไอริณ ทับทอง
8523 010108523 นาย ศรัณย์ ตะก่ี
8524 010108524 นางสาว รัชฏาพร สุทธศิริ
8525 010108525 นางสาว ธนัชพร ด่านตระกูล
8526 010108526 นาย เกียรติกุล ชูมณี
8527 010108527 นางสาว ณฐาวรัตถ์ แก้วแสงอินทร์
8528 010108528 นางสาว รักษิณาโชฐิ สุศิริภัทรพงศ์
8529 010108529 นางสาว บริดตา ท้าวหน่อ
8530 010108530 นางสาว ศิริญดา สมุทรสาคร
8531 010108531 นางสาว พัชรพร เข่ือนบุญมี
8532 010108532 นางสาว สุภัตรา ศรีเพ็ชร์
8533 010108533 นางสาว สุนิษา แพรกนก
8534 010108534 นางสาว ธนพร ขันหลวง
8535 010108535 นางสาว ปิยะฉัตร ฉวีรักษ์
8536 010108536 นาย วรุต เวฬุวนารักษ์
8537 010108537 นาย สุรชัย มูลทา
8538 010108538 นางสาว จันทร์จิรา เฉกเพลงพิน
8539 010108539 นางสาว ปิยธิดา แก้วบุญไสย์
8540 010108540 นางสาว อินทรา ยะมะโน
8541 010108541 นางสาว พัชริดา กันยา
8542 010108542 นางสาว ภัทรนันท์ จันท์สว่าง
8543 010108543 นางสาว อรปรียารัตน์ ยอดสุรางค์
8544 010108544 นางสาว ฉัตรฑริกา อินต๊ะพรม
8545 010108545 นางสาว สุภัทร์จีรา เกตุนิธิวงษ์
8546 010108546 นาย ปฏิพัฒน์ มัทวานุกูล
8547 010108547 นางสาว วราลักษณ์ ไศลบาท
8548 010108548 นางสาว วรพิชชา อินทร์แผลง
8549 010108549 นางสาว ภัทรจิต กราปัญจะ
8550 010108550 นางสาว ธิดารัตน์ หนูเหมือน
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ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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8551 010108551 นางสาว รินตานันท์ นาคน้อย
8552 010108552 นาย พัทธนันท์ บุญผ้ึง
8553 010108553 นางสาว สิริประภา จิตรละม้าย
8554 010108554 นางสาว วรัฒฐญา กล่ินแย้ม
8555 010108555 นาย ธิชานนท์ ภูริทัพพ์ธนากุล
8556 010108556 นางสาว ณัชชากร จินกาญจน์
8557 010108557 นางสาว กาญจนา จันทะสุระ
8558 010108558 นางสาว ฐิติชญา อ่ิมจรูญ
8559 010108559 นางสาว ณัฐชา สุขแสงรัตน์
8560 010108560 นาย ทรรศวรรษ ดานาคแก้ว
8561 010108561 นางสาว ปุณรดา จันทร์แก้ว
8562 010108562 นางสาว กัลญารัตน์ ขวัญพราย
8563 010108563 นางสาว มีนา ทากอง
8564 010108564 นางสาว กวัน วรรณค า
8565 010108565 นางสาว ณัฐวีณา ชินรัตนลาภ
8566 010108566 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ แจ้งจิตร
8567 010108567 นางสาว น้ าเพ็ชร ไชยเจริญ
8568 010108568 นางสาว ภัทริกา เศาจวุฒิพงศ์
8569 010108569 นางสาว สุทธิดา ชนะพาห์
8570 010108570 นางสาว น้ าเพ็ชร สายกระจ่าง
8571 010108571 นาย ธีระพงศ์ นวนมะณี
8572 010108572 นางสาว ณิชากร พันเสรีวงศ์
8573 010108573 นางสาว ดวงกมล แรกข้ึน
8574 010108574 นางสาว อัยยา อุทัยรัตน์
8575 010108575 นางสาว บุญพวงเพชร แซ่เล่า
8576 010108576 นาย ยศพนธ์ ธรรมประพัทธ์
8577 010108577 นางสาว ภัทราพรรณ หลิมสุวรรณ
8578 010108578 นางสาว รสิตา วงค์ต่ิง
8579 010108579 นางสาว มณฑกานต์ มณฑา
8580 010108580 นางสาว ธิดารัตน์ วงศ์ปัญญารัตน์
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8581 010108581 นาย พิสิทธ์ิพงษ์ บัวขวา
8582 010108582 นางสาว พิชชาพร พุ่มสุวรรณ
8583 010108583 นางสาว อรณิชา หนไธสง
8584 010108584 นางสาว วรกมล เกษร
8585 010108585 นางสาว ปานทิพย์ สาครสูงเนิน
8586 010108586 นางสาว สุภัสสรา บูริตธรรม
8587 010108587 นาย อติรุจ ฉ้วนกล่ิน
8588 010108588 นางสาว ชลนิสา แดงช่วง
8589 010108589 นางสาว ศุภากร โตรุ่งนิพัทธ์
8590 010108590 นางสาว จุฑามาศ หริกุล
8591 010108591 นางสาว ธีรธิดา ฮวดวงษา
8592 010108592 นาย ระพีพัฒน์ นิตุธร
8593 010108593 นาย เขตโสภณ จรัสธนกิจ
8594 010108594 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ประโลหิต
8595 010108595 นาย กิตติพงษ์ ธ ารงลักษ์
8596 010108596 นางสาว ธิรวดี พันธ์แตง
8597 010108597 นางสาว วรวรรณ เฟ่ืองอ่ิม
8598 010108598 นางสาว พลอยไพลิน สุขใจ
8599 010108599 นางสาว ญาตาวี อันธพันธ์
8600 010108600 นางสาว เบญจมาศ เสนารินทร์
8601 010108601 นาย สิทธิชัย กองแก้ว
8602 010108602 นางสาว ณัฐนิชา หาน
8603 010108603 นางสาว ทัศนวรรณ เกษมศิริ
8604 010108604 นางสาว อาณิส มะอีซอ
8605 010108605 นาย ธนพัชร์ ใหม่แก้วไพศาล
8606 010108606 นางสาว ทิพย์ศิรินทร์ ด่านตระกูล
8607 010108607 นางสาว พิชชาภัทร์ เมฆฤทธ์ิ
8608 010108608 นางสาว กนกวรรณ ประดิษฐ
8609 010108609 นางสาว อัจฉรา สิงห์ค า
8610 010108610 นางสาว ปลายฟ้า นามไพร
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8611 010108611 นางสาว วรรณรัตน์ เปรมศรี
8612 010108612 นางสาว บุญญิสา ศรีเครือแก้ว
8613 010108613 นางสาว ปัทมา รานอก
8614 010108614 นางสาว พิชชาภา ทองทวี
8615 010108615 นางสาว นิศากร สมหนองบัว
8616 010108616 นางสาว บุณฑริกา ขันเล็ก
8617 010108617 นางสาว ศรัญญา ทองค าแสน
8618 010108618 นางสาว กัลย์สุดา วงษ์เจริญ
8619 010108619 นางสาว ลัดดาวัลย์ ฟักทอง
8620 010108620 นางสาว สุรัญชนา วังวงค์
8621 010108621 นางสาว ณมน วงศ์ใหญ่
8622 010108622 นาย ธนภูมิ สมานพงศ์พันธ์ุ
8623 010108623 นางสาว ธนัฏฐา ธนูทอง
8624 010108624 นางสาว ปุณณ์ณพัชญ์ ต้ังสุนทรธรรม
8625 010108625 นางสาว กัญญาณัฐ เวียงชนก
8626 010108626 นางสาว จารุพักตร์ โสสม
8627 010108627 นางสาว นัททิชา เกย์เยอร์
8628 010108628 นางสาว พรนภา ภูสมศรี
8629 010108629 นางสาว ศศิธรณ์ กรมทอง
8630 010108630 นางสาว อารียา บุญเจริญ
8631 010108631 นางสาว จุฑาทิพย์ จันทราสา
8632 010108632 นางสาว สุธิตา พระสุนนท์
8633 010108633 นางสาว ขวัญชนก แสงสว่าง
8634 010108634 นางสาว ปาริชาติ สุขเกษม
8635 010108635 นางสาว ปรารถนา ทองชุบ
8636 010108636 นางสาว อภิสรา ชาตะวิทยากูล
8637 010108637 นางสาว ปทุมพร โกมาลา
8638 010108638 นางสาว มนัญชยา พานิชถาวร
8639 010108639 นางสาว วิชญา คุ้มค า
8640 010108640 นางสาว เชษฐ์ธิดา บุญเชิด
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8641 010108641 นางสาว ชลธิชา ใจงาม
8642 010108642 นางสาว ธัญรดา เพชรสวัสด์ิ
8643 010108643 นางสาว ณัฏฐศศิ รินวิไลรักษ์
8644 010108644 นางสาว นภัสสร หมอเก่ง
8645 010108645 นางสาว ปพิชญานันท์ โอฬารธัญรัชต์
8646 010108646 นางสาว บุศรา ผลเพ่ิม
8647 010108647 นางสาว ณัฐกมล รังสรรค์ลิขิต
8648 010108648 นางสาว ภัทรภร กระแสร์ภูกิจ
8649 010108649 นางสาว อาทิตยา โสมะเกิด
8650 010108650 นางสาว ณิชา เทพรัตน์
8651 010108651 นางสาว นิตินันท์ บุตรวงศ์
8652 010108652 นางสาว ปาจรีย์ ขาวละออ
8653 010108653 นางสาว เปมิกา รัตนภักดี
8654 010108654 นางสาว อรวิรา สูญโย
8655 010108655 นางสาว อรปรียา สันติพิทักษ์
8656 010108656 นางสาว นิภาพร ทองไฝ
8657 010108657 นางสาว ประภาศรี สาธร
8658 010108658 นางสาว สุนิพา ภักดี
8659 010108659 นางสาว พิชชา แสงค้า
8660 010108660 นางสาว อรทัย ยังให้ผล
8661 010108661 นางสาว พันธ์ุทิพย์ อภิรมย์เดชานนท์
8662 010108662 นาย วิริยะธัช ฉันทะ
8663 010108663 นาย ธนกฤต ไกรประดิษฐ
8664 010108664 นางสาว ณัฐกานต์ แสงนวล
8665 010108665 นางสาว รมณียา ทองรักทอง
8666 010108666 นาย รัฐภูมิ แสนสุวรรณ์
8667 010108667 นางสาว สิรภัทร เวโรจน์
8668 010108668 นางสาว นาถชนก เก้ือสกุล
8669 010108669 นางสาว หฤทัย สาวินาจ
8670 010108670 นางสาว อังสิยา อะหลี

หน้า 289 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8671 010108671 นางสาว กฤตาพร อัญชลีเวช
8672 010108672 นางสาว ธีรกาญจน์ ฮวดวงษา
8673 010108673 นางสาว ชลิตา อุดม
8674 010108674 นาย เขม อังธนเศรษฐ์
8675 010108675 นางสาว สุชาวดี หอมยามเย็น
8676 010108676 นางสาว วราภรณ์ มาวะดี
8677 010108677 นางสาว ณัฐวรรณ สายบุตร
8678 010108678 นาย ชาตรี บุญหลักค า
8679 010108679 นางสาว บุษรา เพ็ชรกุล
8680 010108680 นางสาว เนตรนภา นิลเขียว
8681 010108681 นางสาว พิรุณมาศ สุริยะ
8682 010108682 นางสาว ทรรวรีก์ อัครภัทระสิงห์
8683 010108683 นางสาว กรรณิการ์ ริตพวง
8684 010108684 นางสาว ศิริโฉม วงค์ตุ้ย
8685 010108685 นางสาว ปวีณา จันธุรต
8686 010108686 นางสาว พัชมณ บุญพร้อม
8687 010108687 นางสาว กัลยา แตงนาค
8688 010108688 นางสาว จิรวรรณ แซ่ย่ี
8689 010108689 นางสาว อุทุมพร หงษ์ทอง
8690 010108690 นางสาว นวนันท์ ฟูค า
8691 010108691 นางสาว ศศิกานต์ กองกุณะ
8692 010108692 นางสาว ดวงกมล สิทธิเนตรสกุล
8693 010108693 นางสาว ธารินทิพย์ พิมพ์จันทร์
8694 010108694 นาย กนกพล ดวงสุวรรณ
8695 010108695 นาย ติณณภพ งามประสิทธ์ิ
8696 010108696 นางสาว กรกนก เศาระบุตร
8697 010108697 นาย นัฐวุฒิ แถมจันทึก
8698 010108698 นางสาว เพชรรัตน์ ชิมะกุลพันธ์รบ
8699 010108699 นางสาว กัญชิสา พินิจการ
8700 010108700 นางสาว ขนิษฐา ค าไทย
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8701 010108701 นางสาว กนกพลอย มีชาญ
8702 010108702 นางสาว อรินทร์ตรา ไชยรัชชานนท์
8703 010108703 นางสาว รินรดา เอมอมร
8704 010108704 นางสาว นิชาดา นาคกระสันต์
8705 010108705 นางสาว ภาวินันท์ กลันประโคน
8706 010108706 นางสาว พัตร์พิมล จันทร์โนนม่วง
8707 010108707 นาย วีรภัทร อรรถอารุณ
8708 010108708 นางสาว อินทุอร เช้ือแก้ว
8709 010108709 นางสาว ชวนพิศ วงษ์จันทร์
8710 010108710 นางสาว จุไรพร โสระสิงห์
8711 010108711 นาย ทวีศักด์ิ ภมรนาค
8712 010108712 นาย เลิศพันธ์ุ แก้วพิมพ์
8713 010108713 นางสาว วราภรณ์ อยู่เกิด
8714 010108714 นาย เกริกพล แสงสว่าง
8715 010108715 นาย ณัฐวุฒิ ศรีวัลลภ
8716 010108716 นางสาว ฟ้าอภิภา สุขวัฒนะ
8717 010108717 นาย ปริญญา ไกรสุริวงค์
8718 010108718 นางสาว พิสุทธิดา แยบคาย
8719 010108719 นางสาว วรัญญา จิตรประทักษ์
8720 010108720 นางสาว ไอริณ สุทธินนท์
8721 010108721 นางสาว ภณิดา ถนอมทรัพย์
8722 010108722 นาย ปวีณ จันทร์รัตน์
8723 010108723 นาย เจษฎา วรรณโณ
8724 010108724 นางสาว พัชรา เพ็ญไพจิตร์
8725 010108725 นางสาว ชนิดา อินทราวุฒิ
8726 010108726 นาย ทรงพล มาดะมัน
8727 010108727 นางสาว ปิณัฐฐา ศรีค า
8728 010108728 นางสาว ภัทรา เร่ิมมีสุขสันต์
8729 010108729 นางสาว พิมชนก เพชรฤทธ์ิ
8730 010108730 นางสาว ธนัฏฐา รัตนมณี
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บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8731 010108731 นางสาว ณัฐปภัสร์ ส าราญอินทร์
8732 010108732 นาย ธนเกียรติ ซ่ือสัตย์บุญ
8733 010108733 นางสาว พิชชาพร จันทรานภาภรณ์
8734 010108734 นาย นภัสกร สมฤทธ์ิ
8735 010108735 นางสาว รัตนาภรณ์ วิลัย
8736 010108736 นางสาว พัชราภา ถาวรกิจ
8737 010108737 นาย สิทธิกร แซ่เตียว
8738 010108738 นางสาว สสิร์ภัสร์ อุปัติศฤงค์
8739 010108739 นางสาว นัสธชา สุขเก้ือ
8740 010108740 นางสาว ณัฐนรี ศรีสุวรรณ
8741 010108741 นางสาว อัมรา ใยทอง
8742 010108742 นางสาว กนกวรรณ ใจระวัง
8743 010108743 นางสาว สราลี สาระมนต์
8744 010108744 นาย ปฐวี อ่อนส าลี
8745 010108745 นาย วันจักรี สบาย
8746 010108746 นางสาว สุปรียา กาญจนวิเศษ
8747 010108747 นาย ญาณกร ภิชัย
8748 010108748 นางสาว นภัสนันท์ ทองค า
8749 010108749 นางสาว อังคณา สงย้อย
8750 010108750 นางสาว ณัฐริยา คงศรีชาย
8751 010108751 นาย ณัฐดนัย จินดาด า
8752 010108752 นาย กันย์ ขุนจิตร์
8753 010108753 นางสาว ชนนิกานต์ นพภาพันธ์
8754 010108754 นาย ธีรชัย ลานนท์
8755 010108755 นางสาว ขวัญแก้ว แช่มโสภา
8756 010108756 นางสาว พรรณวดี งามสิริรัตนกุล
8757 010108757 นางสาว จุฬารัตน์ ส่วยโสภา
8758 010108758 นางสาว จุฑามาศ พงษ์ช านาญ
8759 010108759 นางสาว วราภรณ์ นารินทร์
8760 010108760 นางสาว กันยารัตน์ นาด า
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8761 010108761 นางสาว ธัญยา ทาอุโมงค์
8762 010108762 นาย อภิสิทธ์ิ โตเล็ก
8763 010108763 นาย ณัฐวัตร คเวสกุล
8764 010108764 นาย ชนาธิป ธรรมกรณ์
8765 010108765 นาย จิรกิตต์ อุ่นเจริญพร
8766 010108766 นางสาว พิชชาอร เทพสุทธ์ิ
8767 010108767 นาย พสธร สายด า
8768 010108768 นางสาว เบญจวรรณ อุดชาชน
8769 010108769 นางสาว ชนกพร รัตนสิทธ์ิ
8770 010108770 นางสาว วรณชานันท์ ลภัสธนัทมนต์
8771 010108771 นางสาว สิริพร เวทมนต์
8772 010108772 นางสาว กานต์ธีรา บุญยืด
8773 010108773 นางสาว พิชญาภา ปรีดาวรรณกุล
8774 010108774 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์แก้วงาม
8775 010108775 นางสาว อัจฉรา เย็นใจ
8776 010108776 นางสาว ณัฎฐนิช บุษราค า
8777 010108777 นางสาว นลัทธมณฑ์ กันธีรารักษ์
8778 010108778 นาย นพรัตน์ เทียมทัน
8779 010108779 นาย วิวัช หล่อศรีจันทร์
8780 010108780 นางสาว กานต์พิชชา นาราสิริวัฒน์
8781 010108781 นางสาว ณีรนุช ลักษณะปิยะ
8782 010108782 นางสาว วนิดา รูปดี
8783 010108783 นางสาว การณ์ฉัตร พรหมเผ่า
8784 010108784 นาย ศิริ สิทธิจันทร์
8785 010108785 นาย ศิวกร ไทรหอมหวล
8786 010108786 นางสาว กานต์พิชชา บุรินทอง
8787 010108787 นาย ณรงค์ มูลศรี
8788 010108788 นางสาว ณัฐิดา กายราช
8789 010108789 นางสาว กมลลักษณ์ งามเลิศ
8790 010108790 นางสาว อารยาพร แซ่เจีย
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8791 010108791 นางสาว จุฑามาศ ห้วยหงษ์ทอง
8792 010108792 นางสาว รชตา โลหะจินดา
8793 010108793 นางสาว ณัฐริกา พูลเอียด
8794 010108794 นางสาว ธนาภรณ์ เย่ียมพลัง
8795 010108795 นางสาว นารีรัตน์ บุญเจริญ
8796 010108796 นางสาว กนกนาถ มีพร้อม
8797 010108797 นางสาว สุวภัทร ธีระดากร
8798 010108798 นางสาว เพ็ญนภา สว่างภพ
8799 010108799 นางสาว วรวรรณ แสงมณี
8800 010108800 นางสาว มัตติกา แสนโคตร
8801 010108801 นางสาว อรอนงค์ สุวรรณจุณี
8802 010108802 นาย ฟุรกรณ์ ง๊ะสมัน
8803 010108803 นางสาว วิภาดา ค ารณฤทธิศร
8804 010108804 นางสาว อมรรัตน์ ชาญกล
8805 010108805 นางสาว รัตนาวลี เช้ือไทย
8806 010108806 นางสาว นลพรรณ นิลสวิท
8807 010108807 นางสาว ซาฟีรา มาลียัน
8808 010108808 นางสาว เขมณัฎฐ์ เอกปรียาชัยกุล
8809 010108809 นางสาว ธิดากร กาญจน์ธนากร
8810 010108810 นางสาว ณัฐสุรางค์ เครือรวีวรรณ
8811 010108811 นาย ปฏิวัติ จีนไทย
8812 010108812 นางสาว ประวัณณา แดนโคตรผม
8813 010108813 นางสาว อภิรติ เกษแก้ว
8814 010108814 นางสาว จิรัฐติพร ฉัตรกรด
8815 010108815 นาย บวร ดวงค าปัน
8816 010108816 นางสาว ลลิญา แผนกระโทก
8817 010108817 นาย ศักด์ินรินทร์ แสงสว่าง
8818 010108818 นางสาว สุทธินุช กัมมารกุล
8819 010108819 นางสาว ชัญญานุช วงค์ไทย
8820 010108820 นางสาว สุธาทิพย์ จันทร์เอียด
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8821 010108821 นางสาว พนิดา ชูดวง
8822 010108822 นางสาว พัทธ์ธีรา อินพรหม
8823 010108823 นางสาว ณวภรณ์ แสงบุญเรือง
8824 010108824 นางสาว แก้วกาญจน์ กล้างาม
8825 010108825 นางสาว ปุณยนุช ระตา
8826 010108826 นางสาว ทูลเกล้า ปักโคทานัง
8827 010108827 นางสาว วิศรุตา จุมพลพันธ์
8828 010108828 นาย รวี อุยเจริญ
8829 010108829 นาย ฐิติกร รัตนะ
8830 010108830 นางสาว กมลวรรณ สงย้อย
8831 010108831 นางสาว นิรชา หมินหมัน
8832 010108832 นางสาว ณัฐมล สุวรรณเจริญ
8833 010108833 นางสาว ปวีณนุช พงศ์เสาวภาคย์
8834 010108834 นาย อภิสิทธ์ิ กุลพันธ์
8835 010108835 นาง ศุภาวิณี ศิวะพิทักษ์ มัทเธอุส
8836 010108836 นางสาว รังสิมา แสงแก้ว
8837 010108837 นางสาว พุธิตา แซ่ล้ี
8838 010108838 นางสาว วนาขวัญ สิทธิศิริ
8839 010108839 นางสาว รันภัทร นุตรักษา
8840 010108840 นางสาว ตรีชฎา ทิพย์พิมพ์วงศ์
8841 010108841 นางสาว พนิดา จารุอินทร์
8842 010108842 นางสาว ช่อผกา เปล่ียนภักดี
8843 010108843 นางสาว สุกัลยา ภาพิรมย์
8844 010108844 นางสาว กนกพร สุนทรเกษตร
8845 010108845 นางสาว กนกกาญจน์ ศุขภะวัน
8846 010108846 นาย พลวัฒน์ ย่องบุตร
8847 010108847 นาย ศิริชัย ภิญโญประการ
8848 010108848 นางสาว บงกช สุดมุข
8849 010108849 นาย ชัญญ พหลโยธิน ยุกตะเสวี
8850 010108850 นางสาว บุษกร ท่ัวรอบ
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8851 010108851 นางสาว อรวรรณ ธัญญะประกอบ
8852 010108852 นางสาว นฤภัทร สารวุฒิพันธ์
8853 010108853 นาย ศราวุฒิ พ่ึงอ่ า
8854 010108854 นางสาว ณัฐชา มีมานาน
8855 010108855 นางสาว สุมีนา ย้ิมเก้ือ
8856 010108856 นางสาว อัจฉรา ค าหอม
8857 010108857 นาย ณัฐนันท์ รัฐพิทักษ์สันติ
8858 010108858 นางสาว สุณิสา พ่ึงสุนทรบัตร์
8859 010108859 นาย กษิดิศ จันที
8860 010108860 นาย กิจโฆษิต ทองจรัส
8861 010108861 นาย จารุวัฒน์ ใจแน่น
8862 010108862 นาย ธนกรต์ สุดา ศรีโคตร
8863 010108863 นางสาว วิภาวี อุปพงษ์
8864 010108864 นาย นิธิศพงศ์ บุญเมือง
8865 010108865 นางสาว ณิชาภา โสใหญ่
8866 010108866 นางสาว ชาลิสา ฤทธิสมิต
8867 010108867 นาย ขวัญชัย วงษ์เวช
8868 010108868 นาย ณัฐฑีกาล ศุภณัฐ ธนาค า
8869 010108869 นางสาว อัญมณี มานะดี
8870 010108870 นางสาว สิริมนต์ วงศ์อารีย์
8871 010108871 นางสาว จุฑารัตน์ แสวงสาย
8872 010108872 นางสาว ธัญญา โชตน์เชาวพัฒน์
8873 010108873 นาย นิธิกร ซายากะ
8874 010108874 นางสาว ธิดารัตน์ เกตุหนู
8875 010108875 นางสาว อนุตตรีย์ ทรัพย์มี
8876 010108876 นาย รุวิภาส ทองประสูตร
8877 010108877 นางสาว สุฐิชา บุญสิทธ์ิ
8878 010108878 นางสาว ณัฐวดี ขุนเจ๋ง
8879 010108879 นางสาว ดวงกมล พิมพากูล
8880 010108880 นางสาว ภัคจิรา สุวรรณรัตน์
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

8881 010108881 นางสาว นิชา เข่ือนค า
8882 010108882 นางสาว ณัฏกานต์ คงกลอม
8883 010108883 นางสาว สุทธนุช เลียงประสิทธ์ิ
8884 010108884 นางสาว สาธิดา โตษะกาญจนะ
8885 010108885 นางสาว ทศพร สมคิด
8886 010108886 นางสาว มนัสนันท์ กุลนันท์พงษ์
8887 010108887 นางสาว พิชญาภา เอ้ียวถ้ึง
8888 010108888 นาย กษิดิศ ยุทธนาวา
8889 010108889 นางสาว ธนัชชา ทองเรือง
8890 010108890 นางสาว โชติกา วชิรเดชวงศ์
8891 010108891 นางสาว นิษฐา จันทร์ขจร
8892 010108892 นางสาว วรรณวิสา กออนันตกุล
8893 010108893 นาย สันติชัย ระมาตร์มาลี
8894 010108894 นางสาว วนิสา ผิวสวย
8895 010108895 นางสาว อริสา นันโท
8896 010108896 นางสาว ฐิติกานต์ คามนีย์
8897 010108897 นางสาว จิรนันท์ สงวนพรรค
8898 010108898 นางสาว กัณธนา จิมจวน
8899 010108899 นางสาว กชพร ทองศรีจันทร์
8900 010108900 นางสาว สิริลักษณ์ โดยหนอน
8901 010108901 นางสาว ธนาภรณ์ เสลา
8902 010108902 นางสาว ปัณฑิตา โปแอ
8903 010108903 นาย พชร โรจนานุกูลพงศ์
8904 010108904 นางสาว พัชรินทร์ ปัญญาดี
8905 010108905 นางสาว ธันยพร โพธ์ิประดิษฐ์
8906 010108906 นางสาว จุฑามาศ อินทโชติ
8907 010108907 นางสาว ปัทมา วิเศษ
8908 010108908 นางสาว ศลิษา ดวงจักรวาล
8909 010108909 นาย บุญฤทธ์ิ ผุโคตร
8910 010108910 นางสาว จิราภรณ์ โคกเขา
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หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
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8911 010108911 นางสาว วรรณภา สีแก้วน้ าใส
8912 010108912 นางสาว อมรางคณา สวัสดี
8913 010108913 นางสาว สุวรา อินนุ่น
8914 010108914 นางสาว อริศรา ปราณีตพลารักษ์
8915 010108915 นางสาว เบญจพร วงศ์ศักด์ิไทย
8916 010108916 นางสาว ธัญญาภรณ์ เอมะสุวรรณ
8917 010108917 นางสาว จุฑาทิพย์ ปานปุย
8918 010108918 นางสาว ญาณินท์ บุญประกอบวงศ์
8919 010108919 นางสาว ธิดารัตน์ เทียมทอง
8920 010108920 นางสาว นัฐกานต์ พรหมบุตร
8921 010108921 นาย วนัช อัมพาผล
8922 010108922 นางสาว ณัฏฐิณี กิตติสิทโธ
8923 010108923 นางสาว ณิชารีย์ น้อยพันธ์ุ
8924 010108924 นางสาว ศิริพร แสงอ่อน
8925 010108925 นาย ธนกฤต ปานบัว
8926 010108926 นางสาว ณภิณธร น าพา
8927 010108927 นางสาว มนัสนันท์ กิจจะต้ังอานนท์
8928 010108928 นางสาว กมลวรรณ ค าสงฆ์
8929 010108929 นาย ธนกฤต ตัณฑวณิช
8930 010108930 นางสาว พิมพกานต์ ควบคุม
8931 010108931 นางสาว อารยา ปรินทรานนท์
8932 010108932 นางสาว รินทร์ลภัส สายเครือปัน
8933 010108933 นางสาว ชลธิชา แก้วมาเวียง
8934 010108934 นางสาว ณิชมน พลพานิช
8935 010108935 นางสาว ศุธิษา ดาอี
8936 010108936 นางสาว อิสญาภรณ์ ทิมทอง
8937 010108937 นางสาว ศศิธร จงใจ
8938 010108938 นางสาว ภัทรวดี วิทยา
8939 010108939 นางสาว ปนัดดา อินทา
8940 010108940 นางสาว ยุวดี ใบบัว
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8941 010108941 นางสาว อธิชา ปรีดิขนิษฐ
8942 010108942 นางสาว ทองกร ภวนานันท์
8943 010108943 นางสาว จิรันดา สัมฤทธ์ิกิจ
8944 010108944 นางสาว พิศมัย ป้ันอยู่สุข
8945 010108945 นางสาว ฉัตรคนาวัล วิโย
8946 010108946 นาย ปพน สังรวมใจ
8947 010108947 นางสาว ธันยรัตน์ วงศ์แสงเทียน
8948 010108948 นางสาว นวลชนก วิกสิต
8949 010108949 นางสาว มทินา บ่อทรัพย์
8950 010108950 นางสาว ณัฐิดา สุวรรณพาหุ
8951 010108951 นางสาว ปวริศา เทียนทอง
8952 010108952 นางสาว ประภากร ชุปวา
8953 010108953 นางสาว เพ็ญศิริ เกษตรภิบาล
8954 010108954 นางสาว อภิรดา นอระพา
8955 010108955 นางสาว เนตรชนก ทองเอม
8956 010108956 นางสาว พัชรินทร์ พวงเจริญ
8957 010108957 นางสาว สุนิศา นพพันธ์
8958 010108958 นางสาว ปราวณา หนูด า
8959 010108959 นาง ณัฐญา บุญประเวศ โปลาตอล
8960 010108960 นางสาว นิธิวรรณ ศรีวิเชียร
8961 010108961 นาย สรณ์สิริ ชาตะวิทยากูล
8962 010108962 นาย อลงกรณ์ พลราช
8963 010108963 นางสาว อภิชญา ต๋ิวตระกูล
8964 010108964 นางสาว จริดา สืบเหม
8965 010108965 นางสาว ประภัสสร พวงแก้ว
8966 010108966 นางสาว พชรพรรณ ถาวระ
8967 010108967 นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญา
8968 010108968 นางสาว สุภณิดา อุสาหะ
8969 010108969 นางสาว ณัฐธิดา ทิพณีย์
8970 010108970 นางสาว ชฎาวรรณ เทพพิพิธ
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8971 010108971 นางสาว ตวงพร สอรักษา
8972 010108972 นาย ภูวนัย ชุมพล
8973 010108973 นางสาว มณฑิตา อุ่นผูก
8974 010108974 นางสาว มนันชนก เพชรพรรณ
8975 010108975 นางสาว พิริยากูล แก่นการ
8976 010108976 นางสาว พิมพ์ลภัส สุขประเสริฐ
8977 010108977 นางสาว แมโลด้ี ลิม
8978 010108978 นางสาว ธณภรณ์ เนียมหอม
8979 010108979 นางสาว สุภาวดี ศรีสุวรรณ
8980 010108980 นาย พลวัชร ปานงาม
8981 010108981 นางสาว หทัยธาร อริยวงศ์โสภณ
8982 010108982 นาย กิตติภูมิ นวลสมศรี
8983 010108983 นางสาว อรกานต์ โลหิตานนท์
8984 010108984 นาย ฉันทพัฒน์ ฉันทวัธน์
8985 010108985 นางสาว มัลลิกา พีรชัยเดโช
8986 010108986 นางสาว จิราภา แสงศรีจันทร์รัตน์
8987 010108987 นาย สหรัฐ ประทุมเพ็ชร
8988 010108988 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทุมประสิทธ์ิ
8989 010108989 นางสาว ณิชาภัทร จันทร์ฤดี
8990 010108990 นางสาว กัญญาวรรณ เรืองโชติ
8991 010108991 นางสาว ปริยาภรณ์ รัตนพลธี
8992 010108992 นางสาว สุธิดา ชุ่มตระครุ
8993 010108993 นางสาว นิรชา คงนคร
8994 010108994 นางสาว ชนาพร ปานบุญทอง
8995 010108995 นางสาว วรานิษฐ์ ศิริพรอมาตย์
8996 010108996 นางสาว เบญจวรรณ วงศ์ศักด์ิไทย
8997 010108997 นางสาว ประภาพร ถามะนัด
8998 010108998 นาย สรวิศ พยุงศักด์ิ
8999 010108999 นาย จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์
9000 010109000 นาย ต่อเกียรติ ชมภูบุตร
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9001 010109001 นาย ปฐมพงษ์ ธิโสภา
9002 010109002 นาย ภานุสรณ์ สาระนิต
9003 010109003 นางสาว ลักษิกา สิทธิพรหม
9004 010109004 นาย พงศ์เทพ ประสพเหมาะ
9005 010109005 นางสาว วฤทธ์ิ จันทร์แก้ว
9006 010109006 นางสาว บวรลักษณ์ เข่ือนแก้ว
9007 010109007 นางสาว ดวงกมล มีคล้าย
9008 010109008 นาย ภูวนัย ยวนศิริ
9009 010109009 นางสาว ณัชชา เดชสุข
9010 010109010 นางสาว โซเฟีย อ่ิมจิตร
9011 010109011 นาย ปานนพ บุญน ามา
9012 010109012 นางสาว รัตนาภรณ์ มหาบัน
9013 010109013 นางสาว สุชัญญา เรืองเจริญ
9014 010109014 นางสาว ณัฐพร สิทธิชยาพรกุล
9015 010109015 นางสาว กมลพรรณ โฉมฉาย
9016 010109016 นางสาว ภัทราภรณ์ ดีสวัสด์ิ
9017 010109017 นางสาว ปัณฑารีย์ เกตุก าเนิด
9018 010109018 นาย โชฎก วนิชยาโกศล
9019 010109019 นางสาว ยศวดี น้อยสุข
9020 010109020 นางสาว อัซมะ ดีแย
9021 010109021 นางสาว ศรุตา พูลสวัสด์ิ
9022 010109022 นางสาว ทิพย์ นาคชุ่ม
9023 010109023 นางสาว รุจิรดา จันทร์ละออง
9024 010109024 นางสาว สุธาสินี ประทุมชาติ
9025 010109025 นางสาว ชลิดา อุ่นเรือน
9026 010109026 นางสาว จินตนา อ าพันธ์
9027 010109027 นางสาว มลธิชา ผาพิมพ์
9028 010109028 นางสาว คุณิตา สิงห์บุตร
9029 010109029 นาย ภูวนาท องอาจ
9030 010109030 นางสาว ศุภิสรา มูลจ้อย
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9031 010109031 นางสาว สิรินาถ ร่มจ าปา
9032 010109032 นางสาว อรวรรณ สร้อยไข
9033 010109033 นางสาว ปวารณา เวชสุนทร
9034 010109034 นาย ฉัตรมงคล วังมูล
9035 010109035 นางสาว ติณณ์ณนันท์ พิภูพัชญ์ชา
9036 010109036 ว่าท่ี ร.ต. เอกชัย เรืองจันทร์
9037 010109037 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ธัญวรัตม์ ชวลิตเบญจ
9038 010109038 นางสาว ปวีณา โคตะ
9039 010109039 นางสาว อริญรดา ยอดระบ า
9040 010109040 นางสาว ปรารถนา ช้างชาวนา
9041 010109041 นาย พีร์ โกราษฎร์
9042 010109042 นางสาว นิชาภา กันตาโพธ์ิ
9043 010109043 นางสาว นวลพิมล วัฒนาเนตร
9044 010109044 นางสาว สุทธิดา หลงหา
9045 010109045 นางสาว จิตินันต์ โต๊ะปอง
9046 010109046 นางสาว ภารตี สุวรรณรัตน์
9047 010109047 นางสาว ปิยะฉัตร ช่วยชม
9048 010109048 นางสาว รัญญาภรณ์ วันทองพูลศิริ
9049 010109049 นางสาว ตรีวิภา ชัยชนะ
9050 010109050 นางสาว รัมภา วราวีรกุล
9051 010109051 นาย ทศพร พงษ์นัยรัตน์
9052 010109052 นางสาว กรกนก แสวงสุข
9053 010109053 นางสาว ภัคพรรณ ปล้องนิราศ
9054 010109054 นางสาว ลักษณ์วิภา อุ่นผูก
9055 010109055 นาย พลช ศรีคาร
9056 010109056 นางสาว ณัฐมน ประสานพันธ์
9057 010109057 นางสาว จิราพร สาฆ้อง
9058 010109058 นางสาว สาวิตรี จอมบุญเรือง
9059 010109059 นาย วีระกร สารประดิษฐ์
9060 010109060 นางสาว วิมลิน ราชา
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9061 010109061 นางสาว ศรัณยา ขุนทองสวัสด์ิ
9062 010109062 นางสาว รัชนีกร ยอดหวาน
9063 010109063 นางสาว อุมาพร ต่ันเล่ง
9064 010109064 นางสาว ธัญญรัตน์ อ่วมอนงค์
9065 010109065 นางสาว สุมล ยูงรัมย์
9066 010109066 นางสาว ศิริพักตร์ จันผาย
9067 010109067 นางสาว ณัฐวดี นาชีวา
9068 010109068 นางสาว นิดา มหาสะโร
9069 010109069 นางสาว กัญญารัตน์ ปะทะรัมย์
9070 010109070 นางสาว สุดารัตน์ รัสมะโน
9071 010109071 นางสาว นัฐชยา หงษ์ทอง
9072 010109072 นางสาว วรวรรณ วรพัทโรภาส
9073 010109073 นาย ศุภกร วรรณศิริ
9074 010109074 นางสาว พรรษมน เพ่ิมแสงสถิตสุข
9075 010109075 นางสาว นวพร ลัคนทินพร
9076 010109076 นางสาว อามีนา เขียวแท้
9077 010109077 นาย เบญ อริยะกิตติเมธี
9078 010109078 นางสาว เพ็ญพรรณ วิริยะธรรมกุล
9079 010109079 นางสาว เมทินี วงศ์ชมภู
9080 010109080 นางสาว ชนินาถ นพประไพ
9081 010109081 นางสาว สุดปรีดา ม่ังค่ัง
9082 010109082 นาย ปัญจพล ช่ืนใจ
9083 010109083 นางสาว มณฑิตา จับสังข์
9084 010109084 นางสาว กฤษติยา สุจริตธรรม
9085 010109085 นางสาว ปวริศา โพนทอง
9086 010109086 นางสาว อัจฉรา อัถศรี
9087 010109087 นางสาว ชนิกานต์ ชูวงศ์
9088 010109088 นางสาว สุภัสสร เมฆทอง
9089 010109089 นางสาว ฐิติชญา คะสุดใจ
9090 010109090 นาย ภัทรวุฒิ ยกล้วน
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9091 010109091 นาย เจษฎา ศรีสองเมือง
9092 010109092 นางสาว เพียงรวี ชุมนวน
9093 010109093 นางสาว วริษฐา อดิศัยรัตนกุล
9094 010109094 นางสาว ณัฏฐ์นลินี เพชรวงษ์
9095 010109095 นางสาว มนัสสา ฉิมแก้ว
9096 010109096 นางสาว ชนาทิพย์ ไชยาเผือก
9097 010109097 นางสาว กัลยาภัสร์ ธนกรลภัสธรณ์
9098 010109098 นางสาว ธัญญากมล แสนแก้ว
9099 010109099 นางสาว พรรณกร แสงจ ารัส
9100 010109100 นาย สมรักษ์ แป้นจ านงค์
9101 010109101 นาย วสันต์ อิทธิอภิบวร
9102 010109102 นางสาว กัญลิญา บุญขาว
9103 010109103 นางสาว สุภาพร โชติมณี
9104 010109104 นาย กันต์ธร วิจารณ์ปรีชา
9105 010109105 นางสาว พรพิมล รุจิวงษ์
9106 010109106 นาย ธนิต นวลอุทัย
9107 010109107 นางสาว นาฏนภา ตาแดง
9108 010109108 นางสาว มัลลิกา ยลถวิล
9109 010109109 นางสาว นัณธิญา ภูค าศักด์ิ
9110 010109110 นางสาว เมษา ขุนเสนาะ
9111 010109111 นางสาว กนกวรรณ พุทธศร
9112 010109112 นาย ณภัทร ผลถาวร
9113 010109113 นางสาว กชพร หลิว
9114 010109114 นาย ปวรรุจ อินธิจักร
9115 010109115 นาย จักรพันธ์ ขันทอง
9116 010109116 นางสาว กฤชมล ธิติปรีชากร
9117 010109117 นางสาว นิศาชล พรหมชาติ
9118 010109118 นาย เวชวิสิฐ จันแรง
9119 010109119 นางสาว สุนิสา นาพรม
9120 010109120 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ประทุม
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9121 010109121 นาย วีระชัย ช้างเผือก
9122 010109122 นางสาว รัถยา สังกรแก้ว
9123 010109123 นางสาว มณฑาทิพย์ สงสุข
9124 010109124 นางสาว ทิชากร จุลพันธ์
9125 010109125 นางสาว ศรารัตน์ ขวัญเมือง
9126 010109126 นางสาว ณัชชา ยืนยง
9127 010109127 นางสาว จุฑามาศ พัฒนศิริ
9128 010109128 นางสาว ณัฐมณี โรจน์สุจิตร
9129 010109129 นางสาว กัลย์สุดา แย้มละออ
9130 010109130 นางสาว จิรัชญา ชัยชนะ
9131 010109131 นางสาว ปริชาติ ภักดีค า
9132 010109132 นาย พรหมพงศ์ พรหมเพศ
9133 010109133 นางสาว ศศิธร ล้ีรัตนา
9134 010109134 นางสาว สินิทรา ต๊ะสุทา
9135 010109135 นางสาว ภัทร์เชาวรี ฟูญาติ
9136 010109136 นาย กฤษกร เนียมนิล
9137 010109137 นางสาว วาสนา วงเวียน
9138 010109138 นาย ธนบดี ปัญญาสุทธ์ิ
9139 010109139 นางสาว ศุภกานต์ ไชยวงศ์
9140 010109140 นางสาว ขวัญชนก แก้วแสง
9141 010109141 นางสาว ญาตาวี คูนิอาจ
9142 010109142 นางสาว ปรานัสดา นุ่มศึก
9143 010109143 นางสาว ณิชมน นวลจันทร์
9144 010109144 นางสาว รัตนาภรณ์ สมนึก
9145 010109145 นางสาว ณัฐนรี เสือสุวรรณ์
9146 010109146 นางสาว สปันนา ตัณฑิกุล
9147 010109147 นางสาว วิไลพรรณ ขันยศ
9148 010109148 นางสาว ยุวดี พรหมมุณี
9149 010109149 นางสาว สิริพร สุทธิปัญญาปกรณ์
9150 010109150 นางสาว วายุภักด์ิ แอบไธสง
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9151 010109151 นางสาว ขวัญชนก ช่ืนบาน
9152 010109152 นาย ศรราม สุขส าราญ
9153 010109153 นางสาว พนิตพร กล่ินหอม
9154 010109154 นางสาว วัสส์พร บาบา
9155 010109155 นางสาว ชวิศา แสงกระจ่าง
9156 010109156 นางสาว ชนาพร ลัคนทินพร
9157 010109157 นางสาว เพ็ญพิชชา กองเกิด
9158 010109158 นางสาว วราดาลักษณ์ หาญณรงค์ฤทธ์ิ
9159 010109159 นางสาว อิงฟ้า จิระรัตน์
9160 010109160 นางสาว ปาลิน บุญชัยวัฒนโชติ
9161 010109161 นางสาว โปรดปราน จินตยะ
9162 010109162 นางสาว ปภัสวลัญช์ หงส์ลอยลม
9163 010109163 นางสาว ปัญจะศรี แต้เจริญกุล
9164 010109164 นางสาว สุธิดา ลักษวุธ
9165 010109165 นาย ธัญพิสิษฐ์ เครืออินทร์
9166 010109166 นางสาว อมรรัตน์ นวลส าลี
9167 010109167 นางสาว ศรัญญา ผาสุข
9168 010109168 นางสาว มาริษา บุญทริกรัตน์
9169 010109169 นาย อนนต์ ประสิทธ์ิตราไพศาล
9170 010109170 นางสาว วิภา สารักษ์
9171 010109171 นางสาว หทัยรัตน์ รุ่งเมือง
9172 010109172 นางสาว ดนยา เผือกส าลี
9173 010109173 นางสาว อรรณกาญจน์ บุญเรือง
9174 010109174 นางสาว เกศกนก เฮ้ากอก
9175 010109175 นางสาว พิชญ์ภณิตา พรมวังขวา
9176 010109176 นางสาว ยุวนันท์ พรหมสวรรค์
9177 010109177 นางสาว สุจิตรา การะกัน
9178 010109178 นางสาว ดวงกมล บุญเพ็ชร
9179 010109179 นางสาว ประภาพรรณ หมายกลาง
9180 010109180 นางสาว วันเพ็ญ ทองนุช
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9181 010109181 นางสาว ชนิดา ยังเจริญ
9182 010109182 นางสาว สุมิตรา หอมนาน
9183 010109183 นางสาว อารียา แซ่เอ๊ียบ
9184 010109184 นางสาว พริมรชาภัสร ศรีสวัสด์ิ
9185 010109185 นางสาว นัฐศิมา มหาทรัพย์
9186 010109186 นางสาว ศันสนีย์ ปรารมย์
9187 010109187 นางสาว สุนิษา มะโนอ่ิม
9188 010109188 นางสาว ธนพร ขาวเหลือง
9189 010109189 นางสาว เสาวลักษณ์ รอดทองอยู่
9190 010109190 นาย นภวัฒน์ โชคอ านวย
9191 010109191 นางสาว นภัทร สรวงชลธาร
9192 010109192 นางสาว เนตรรวี ทักษณา
9193 010109193 นางสาว รัถยา เมณฑ์กูล
9194 010109194 นางสาว ทิพยมาศ จังหวัด
9195 010109195 นางสาว สิริมา โภคาสุข
9196 010109196 นางสาว สุนิสา มูลศักด์ิ
9197 010109197 นางสาว สุภาพร เกษตรบัวหลวง
9198 010109198 นางสาว เมทิณี ใจดี
9199 010109199 นางสาว ณิชนันทน์ ศรีสมวงษ์
9200 010109200 นางสาว ศุภสุตา จุลส าราญ
9201 010109201 นาย ธนพล สมณะ
9202 010109202 นางสาว ชณิตา ชาญอนุสรสิทธ์ิ
9203 010109203 นางสาว สิรีรัศม์ิ เบญจศุภาพงศ์
9204 010109204 นางสาว ปรียาภรณ์ อินทรชิต
9205 010109205 นางสาว ณัชชารีย์ แพงค า
9206 010109206 นาย สุรเชษฐ์ ริทธิโต
9207 010109207 นางสาว ณัฐวรรณ กองกุล
9208 010109208 นาย กฤติมา พูลสวัสด์ิ
9209 010109209 นางสาว ลักษิกา ว่องไว
9210 010109210 นาย การิน บุญปภารัตน์
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9211 010109211 นางสาว พิชชาพร พิเศษ
9212 010109212 นางสาว ธัญชนก โยชน์ชัยสาร
9213 010109213 นางสาว เกศรินทร์ มีเท
9214 010109214 นางสาว กฤษณา พรหมโคตร
9215 010109215 นางสาว กรวิกา รามางกูร
9216 010109216 นางสาว ธิดารัตน์ ต๊ะทอง
9217 010109217 นางสาว วัชราภรณ์ นิลข า
9218 010109218 นาย ชิณชัย ช่ืนสุคนธ์
9219 010109219 นางสาว ชวนฝัน สว่างศิริพรชัย
9220 010109220 นางสาว พัชราวรรณ มูลทา
9221 010109221 นางสาว ธัญญ์นลิน ธนาธิปไพศาลกุล
9222 010109222 นางสาว รุ้งลาวัลย์ รัตนสว่างวงศ์
9223 010109223 นางสาว ศศินา ถาวรจิตต์
9224 010109224 นางสาว ปาลิตา ปะสมัน
9225 010109225 นางสาว ศศิกร สารีผล
9226 010109226 นางสาว มลวิภา มะกล่ า
9227 010109227 นางสาว รุ่งไพลิน กันชัย
9228 010109228 นางสาว กุลณัฐ อนนทสีหะ
9229 010109229 นางสาว ชาลิสา ภูมิธนภัทร
9230 010109230 นาย จิระพงศ์ อธิศพันธ์
9231 010109231 นางสาว ชญานิษฐ์ ทวีพวงเพชร
9232 010109232 นางสาว อัจฉรีย์ แสงระวี
9233 010109233 นาย ธัญพิสิษฐ์ จิวะราพงศ์
9234 010109234 นางสาว สุพิชชา บุญยะมา
9235 010109235 นาย วราวิชญ์ ธาดาโพธิวัฒน์
9236 010109236 นางสาว ปัญฐิตา ฉัตรวิลาวัณย์
9237 010109237 นางสาว ปาริษา เทพนรินทร์
9238 010109238 นางสาว ซาร่าห์ ปากบารา
9239 010109239 นางสาว นภัสสร เจริญขันธ์
9240 010109240 นางสาว วชิราภรณ์ เถาว์ทิพย์

หน้า 308 / 311        



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล

บัญชีแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันภำคควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน

ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน ในสังกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จ ำนวน 96 อัตรำ

9241 010109241 นางสาว มนพัทธ์ บุญสม
9242 010109242 นางสาว สาวิตตรี เฉลิมชัยวินิจกุล
9243 010109243 นาย ชนัทธ์ ศรีค าวงศ์
9244 010109244 นางสาว รัตติกาล วงษ์เสถียร
9245 010109245 นางสาว วรรณพร สว่างไสว
9246 010109246 นางสาว ปริยาภรณ์ อินทกูล
9247 010109247 นางสาว สิริระดา อดิษะ
9248 010109248 นางสาว วิมพ์วิภา ขินาวัง
9249 010109249 นางสาว พรภิญญา ปัญญาไชย
9250 010109250 นางสาว เนธิศดา ทอนสูงเนิน
9251 010109251 นางสาว พีรัลญาดา คงสินวัฒนศิริ
9252 010109252 นางสาว ปรีณาพรรณ นุชถนอม
9253 010109253 นางสาว เนตรนภา ช่อช้ัน
9254 010109254 นางสาว วสมนต์ ขจรบุญ
9255 010109255 นางสาว โสภิษฐ์ เอ่ียมโชติสกุลชัย
9256 010109256 นางสาว นภชนก ธนันไชย
9257 010109257 นางสาว สุขภัทร ปงลังกา
9258 010109258 นาย เชิงชาย ไทยรินทร์
9259 010109259 นาย นภธร ชัยเกษมวรากุล
9260 010109260 นางสาว อภิญญา บุตรี
9261 010109261 นางสาว พิมพ์ชนก นาคนาคา
9262 010109262 นางสาว มณีพลอย นวลกุล
9263 010109263 นาย กิตติศักด์ิ แซ่อ๊วง
9264 010109264 นางสาว กณิษฐรินท์ รัญจวน
9265 010109265 นางสาว กชพร ยางนึก
9266 010109266 นาย พิพัฒน์ เพ็ชรสมบัติ
9267 010109267 นางสาว วรวรรณ โรจน์อมรกุล
9268 010109268 นาย ณัฐภัทร ตัณยะกุล
9269 010109269 นางสาว ปิยวรรณ ปัญราชมิตร
9270 010109270 นางสาว ฉัตรมณี กาญจนพรหม
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9271 010109271 นาย ทัตเทพ เตโชพิทยากูล
9272 010109272 นางสาว อาอีฉ๊ะ ดาหมาด
9273 010109273 นางสาว พัทธนันท์ จงจิตต์
9274 010109274 นางสาว กมลรัตน์ มณีวรรณ
9275 010109275 นางสาว ดวงหทัย ธรรมนิทรา
9276 010109276 นางสาว วรรณิภา เศษแสงศรี
9277 010109277 นาย ธนากร พิมพ์โพธ์ิ
9278 010109278 นาย พันธวัฒน์ แก้วศรีนวล
9279 010109279 นางสาว เมธาวดี ทองขุนด า
9280 010109280 นางสาว ชุติภา แสนสุด
9281 010109281 นาย จักรครินทร์ เลปสัมพันธ์
9282 010109282 นางสาว สุรัญญา โฮ้เต้ก้ิม
9283 010109283 นาย กฤษณ์กมล คุณควน
9284 010109284 นางสาว มานิตา เนียมสวัสด์ิ
9285 010109285 นางสาว กัญญาภัทร สังข์ทอง
9286 010109286 นาย กฤษฏ์ิ แก้วแดง
9287 010109287 นาง นิดา สืบวิเศษ
9288 010109288 นางสาว วารุณี สมนวล
9289 010109289 นางสาว วรัญญา มีการุณ
9290 010109290 นาย รอม รักหาบ
9291 010109291 นางสาว พฤษวัลย์ เพ่ิมนาม
9292 010109292 นางสาว ปารณีย์ โพธิกุล
9293 010109293 นางสาว ก่ิงกาญจน์ สินทรัพย์
9294 010109294 นางสาว จิณห์วรา หน่อแก้ว
9295 010109295 นางสาว ธิดารัตน์ พัฒนประเสริฐ
9296 010109296 นางสาว รังสิยา ทวีโชคสิริกุล
9297 010109297 นางสาว จิตรวรรณ ทองก่ิง
9298 010109298 นางสาว ศิริพร ทรรศนโมไนย
9299 010109299 นางสาว กาญจนา อาภรศรี
9300 010109300 นางสาว สุดารัตน์ ว่องกิตติกรสกุล
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9301 010109301 นาย พลวัต แก้วใจมา
9302 010109302 นางสาว มาริษา ศรีน้ าทอง
9303 010109303 นางสาว อชิตา นระเเสน
9304 010109304 นาย อับบาส จ าปากลาย
9305 010109305 นางสาว ณัฏฐินี สิทธิวรกุล
9306 010109306 นางสาว กวิสรา พงษ์จุ้ย
9307 010109307 นางสาว พิศุทธิดา ศรีนวล
9308 010109308 นางสาว ฤทัยรัตน์ ยงพฤกษา
9309 010109309 นางสาว จารุวรรณ แข็งธัญญกิจ
9310 010109310 นางสาว สุภาวดี โกติรัมย์
9311 010109311 นาย ภาณุพงศ์ เพ็ชรมาก
9312 010109312 นางสาว กติกา แผ่นผา
9313 010109313 นางสาว สกาวเดือน เช้ือพหล
9314 010109314 นาย เกษมสุข สรรพสิทธิพานิช
9315 010109315 นางสาว ภัทรภร แช่มปรีชา
9316 010109316 นางสาว ยุวรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
9317 010109317 นางสาว ภคพร ภูมิยาภรณ์
9318 010109318 นางสาว ภัทรเนตร ตันไทย
9319 010109319 นาย ศุภณัฐ ทิพยนุกูล
9320 010109320 นางสาว ศิริรัตน์ ทับทิมไสย
9321 010109321 นางสาว ชนาทิป ชุณหชัยชนะ
9322 010109322 นางสาว สุพิชญา ฉิมวงศ์
9323 010109323 นางสาว ประภาพร ภูมิขุนทด
9324 010109324 นางสาว อริสรา เหล่าเขตกิจ
9325 010109325 นางสาว สาวินี วงษ์เสถียร
9326 010109326 นางสาว วริยา ทองเก้ือ
9327 010109327 นางสาว กัณฐิกา ชูนาค
9328 010109328 นาย ชีรวัตร สุทธารินทร์
9329 010109329 นางสาว มินธิรา ศรีราช
9330 010109330 นางสาว กนกนาฏ อินต๊ะแก้ว
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