
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

............................................ 

ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร  
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งนายเรือ ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน  า ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล 
ต าแหน่ งต้นกล ต าแหน่ งช่ างเครื่องเรือ  และต าแหน่ งกะลาสี  โดยด าเนินการรับสมัครตั งแต่ วันที ่                        
14 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564  นั น 

บัดนี  การรับสมัครได้เสร็จสิ นแล้ว ฉะนั น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และข้อ 5 ของประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  
1 ธันวาคม 2564 กรมศุลกากรจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี  

ทั งนี  การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในครั งนี               
กรมศุลกากรได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใด                   
มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. มิได้
รับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร                 
ในครั้งนี้ 

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ วไป  ปรากฏตามเอกสาร                  
แนบท้ายประกาศนี  

1. ต าแหน่งนายเรือ 
2. ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน  า 
3. ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล 
4. ต าแหน่งต้นกล 
5. ต าแหน่งช่างเครื่องเรือ 
6. ต าแหน่งกะลาสี 

ก ร ณี ผู ้ ส มั ค ร ที ่ ไ ด้ ส มั ค ร แ ล ะ ช า ร ะ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ น ก า ร ส อ บ ค ร บ ถ้ ว น แ ล้ ว   
แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี                   
ให้ ผู้ สมัครน าบั ตรประจ าตั วสอบ  และบั ตรประจ าตั วประชาชน  ไปยื่ นกับ เจ้ าหน้ าที่ ด้ วยตน เอง                                     
ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั น 10 อาคาร 120 ปี               
กรมศุลกากร ภายในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2667 6350,                 
0 2667 6305 ทั งนี  กรมศุลกากรจะตรวจสอบหลักฐาน และประกาศรายชื่อผู้สมัครเพ่ิมเติม (ถ้ามี )                       
00                                              

 
 

/โดยสามารถ... 

 
ส าเนา 
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โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ณ ชั น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร https://www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” หากไม่ด าเนินการตามก าหนดเวลาดังกล่าว 
ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั งนี  

กรมศุลกากรจะประกาศวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภายในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร https://www.customs.go.th                 
หัวขอ้ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”                          

 

 ประกาศ  ณ   วันที่  14  มกราคม  พ.ศ.  2565 
 

   (ลงชื่อ)        นันท์ฐิตา  ศิริคุปต ์
   (นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต)์ 

    รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
    อธิบดีกรมศุลกากร  

 



1. ต ำแหน่งนำยเรือ จ ำนวน 23 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
651201000001 นาย อมรเทพ ดุริยานนท์
651201000002 จ.ส.อ. นันทพล เสน่หา
651201000003 นาย พัชร์ชศักด์ิ อินทรพานิช
651201000004 นาย วีรยุทธ ด ากระบ่ี
651201000005 นาย อัครพล อังกุระ
651201000006 นาย กิตติวินท์ สวัสดี
651201000007 นาย พิริยะ กาญจนพันธ์ุ
651201000008 นาย พงศกร สุ่มลี
651201000009 นาย กิตติกร พ้ืนพรม
651201000010 นาย ธีรพล ขยัน
651201000011 นาย เมธัส น้อยเล็ก
651201000012 นาย นัทวุธ เชาวดี
651201000013 นาย ธนาพัทธ์ พุ่มพิพัฒน์
651201000014 นาย สยมภู ตีประต้ิว
651201000015 นาย ไสนัน หลงกูนัน
651201000016 นาย พศิน ก่ิงแก้ว
651201000017 นาย สรกฤช วัยวัฒน์
651201000018 นาย จิรภัทร์ ชีวะเสรีชล
651201000019 นาย เอกศักด์ิ แป้นข า
651201000020 นาย ภัทรกร เดชะประทุมวัน
651201000021 นาย ธนาภิวัฒน์ พรสุรัตน์
651201000022 นาย พีรพงษ์ ศรีบุรมย์
651201000023 นาย อนุวัฒน์ เช้ือต่อมา

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  14  มกรำคม  พ.ศ.  2565
เร่ือง รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป

........................................................

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 1 จาก 12    



2. ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลล ำน  ำ จ ำนวน 32 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651202000001 นาย วีระศักด์ิ บิลลิหมัด
651202000002 นาย อุเทน จันทราทิพย์
651202000003 นาย อนุกูล ใจดี
651202000004 นาย สันติสุข ด ากระบ่ี
651202000005 นาย กฤติเดช ศรีศุภโชค
651202000006 นาย วรรณพงษ์ ด ากระบ่ี
651202000007 นาย เดชา ศิลปไชย
651202000008 นาย ธีระพงษ์ ภุมรินทร์
651202000009 นาย ณพลเดช เถาแตงสิรภัทร
651202000010 นาย ศราวุฒิ พวงภู่
651202000011 นาย วีรภัทร ปุญทวีกีรติกานต์
651202000012 นาย บุญฤทธ์ิ เวียงสิมมา
651202000013 นาย อภิพัฒน์ พูลศรีทวีทรัพย์
651202000014 นาย ราธา เจริญผล
651202000015 นาย สงคราม งามเฉลียว
651202000016 นาย จีรพงศ์ ดินนุ้ย
651202000017 นาย จักรพันธ์ ช่วยล้อม
651202000018 นาย ธนาวุฒิ แสงอุดม
651202000019 นาย ปุณณเมธ เจริญผล
651202000020 นาย อรรถพล บุญเกิด
651202000021 นาย นิพนธ์ วรรัตน์ญานนท์
651202000022 นาย เฉลิมพล พงษ์นาค
651202000023 นาย จิรายุส กมลเพ็ชร์
651202000024 นาย ภัทรกร เดชะประทุมวัน
651202000025 นาย วีระพัช ชนะพาล
651202000026 นาย กฤษดา ตะสอน
651202000027 นาย พรชัย สุวรรณอังกูร
651202000028 นาย กิตติพัฒน์ ผดุงโชค
651202000029 นาย วรวุฒิ ดวงพรม
651202000030 นาย ภูริทัต ภัทรสิทธิแก้ว
651202000031 นาย เฉลิมวงศ์ คงประดิษฐ์
651202000032 นาย ศุภชัย หมวกนาค

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 2 จาก 12    



3. ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลชำยทะเล จ ำนวน 42 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651203000001 นาย ธนพล เจ๊ะโซ๊ะ
651203000002 นาย ปริญญา เจริญสุข
651203000003 นาย พนัส พูลผล
651203000004 นาย อุเทน จันทราทิพย์
651203000005 นาย อนุกูล ใจดี
651203000006 นาย สันติสุข ด ากระบ่ี
651203000007 นาย พยงค์ ค าฉ่ า
651203000008 นาย ติณณ์สมิทธ์ ค าด า
651203000009 นาย พัชร์ชศักด์ิ อินทรพานิช
651203000010 นาย วิศรุต หนูช่วย
651203000011 นาย เดชา ศิลปไชย
651203000012 นาย วิเศษ แก้ววิเศษสูงเนิน
651203000013 นาย กิตติกร พ้ืนพรม
651203000014 นาย ณรงค์ชัย ดาวเด่น
651203000015 นาย สงคราม งามเฉลียว
651203000016 นาย ประดิษฐ เจริญผล
651203000017 นาย ราธา เจริญผล
651203000018 นาย นัทวุธ เชาวดี
651203000019 นาย นฤพนธ์ จีนขาวข า
651203000020 นาย สยมภู ตีประต้ิว
651203000021 นาย จรัญ ใบสมุทร
651203000022 นาย จักรพันธ์ ช่วยล้อม
651203000023 นาย เอกสิทธ์ิ เหมือนเผือก
651203000024 นาย นคร มาสันเทียะ
651203000025 นาย วิรัช เผือกทอง
651203000026 นาย อัมพร เข็มเงิน
651203000027 นาย ศราวุฒิ พวงภู่
651203000028 นาย นิพนธ์ วรรัตน์ญานนท์
651203000029 นาย สรกฤช วัยวัฒน์
651203000030 นาย จิรภัทร์ ชีวะเสรีชล
651203000031 นาย เอกศักด์ิ แป้นข า
651203000032 นาย จิรายุส กมลเพ็ชร์
651203000033 นาย อุสมาน เหมรา
651203000034 นาย เอกสิทธ์ิ ไพรสันต์

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 3 จาก 12    



3. ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลชำยทะเล จ ำนวน 42 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651203000035 นาย ศุภชัย เผือกทอง
651203000036 นาย รัชพล สังขฤกษ์
651203000037 นาย พรชัย สุวรรณอังกูร
651203000038 นาย กฤษดา ตะสอน
651203000039 นาย พยนต์ ยืนยงค์
651203000040 นาย สุเมธ หมันเหตุ
651203000041 นาย อนุวัฒน์ เช้ือต่อมา
651203000042 นาย พีรพงษ์ ศรีบุรมย์

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 4 จาก 12    



4. ต ำแหน่งต้นกล จ ำนวน 4 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651204000001 นาย ปฏิพัทธ์ หวานวาจา
651204000002 นาย ศักรินทร์ อิษฎานนท์
651204000003 นาย ปรัชญา พูลรักษา
651204000004 นาย ธนากร สุวรรณศรี

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 5 จาก 12    



5. ต ำแหน่งช่ำงเคร่ืองเรือ จ ำนวน 51 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651205000001 นาย ภานุวัฒน์ แก้วก าเหนิด
651205000002 นาย ภูมินทร์ บิลลิหมัด
651205000003 นาย สมนิตย์ หลงสาม๊ะ
651205000004 นาย ภูมินทร์ สาดล
651205000005 นาย อนุรักษ์ เจ๊ะสา
651205000006 นาย อ าพล สาดล
651205000007 นาย ดิเรกกิจ คงสี
651205000008 นาย อรรณพ ชาติมนตรี
651205000009 นาย บัณฑิต แก้วคนตรง
651205000010 นาย รภัสพงษ์ หงษ์อินทร์
651205000011 นาย ประสานศักด์ิ บุญโต
651205000012 นาย อะสิ หวังกุหล า
651205000013 นาย กิตติ หวังกุหล า
651205000014 นาย อัมฤทธ์ิ อุ่นส าโรง
651205000015 นาย อาบีดีน เกษตรกาลาม์
651205000016 นาย อัครพล อังกุระ
651205000017 นาย วรรณพงษ์ ด ากระบ่ี
651205000018 นาย ภาณุวัฒน์ คงสมบูรณ์
651205000019 นาย เพชร จิวหยิน
651205000020 นาย ปฏิพัทธ์ หวานวาจา
651205000021 นาย อรรคพล เทียมไธสง
651205000022 นาย ศิรพล ศรีก าแหง
651205000023 นาย ศักรินทร์ อิษฎานนท์
651205000024 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ขอนดง
651205000025 นาย ชวลิต บุญโต
651205000026 นาย สมศักด์ิ ค าสุรันทร์
651205000027 นาย สุรัตน์ เจริญสุข
651205000028 นาย ภูริต เจริญผล
651205000029 นาย ณฤเศรษฐ์ อ้ึงประเสริฐ
651205000030 นาย อัดนิน ดินนุ้ย
651205000031 นาย ปวีณ เกษแก้ว
651205000032 นาย ณัฐวุฒิ อุดมค า
651205000033 นาย ชนก สินสมุทร
651205000034 นาย ภูมินทร์ เหมจินดา

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 6 จาก 12    



5. ต ำแหน่งช่ำงเคร่ืองเรือ จ ำนวน 51 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651205000035 นาย กรกช ทองน้อย
651205000036 นาย อัมพร เข็มเงิน
651205000037 นาย วิทยา พรหมสุภา
651205000038 นาย กมลพันธ์ ขวัญนุ้ย
651205000039 นาย เฉลิมพร ขวัญนุ้ย
651205000040 นาย ทวีศักด์ิ ดวงดี
651205000041 นาย สุวิจักษณ์ ศักดา
651205000042 นาย เฉลิมพล พงษ์นาค
651205000043 นาย วัชระ พูนประโคน
651205000044 นาย ศรายุทธ นิลแดง
651205000045 นาย ชาญณรงค์ หนุงอาหลี
651205000046 นาย พันธ์ุธัช สิทธิโรจน์
651205000047 นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณชิต
651205000048 นาย อัน อ าไพ
651205000049 นาย บุญฤทธ์ิ อยู่ศิริ
651205000050 นาย ทิวา ราหมาน
651205000051 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อารีย์วงษ์

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 7 จาก 12    



6. ต ำแหน่งกะลำสี จ ำนวน 146 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651206000001 นาย ธนาวุฒิ สาดล
651206000002 นาย อนณ อันทะศรี
651206000003 นาย ปริญญา เจริญสุข
651206000004 นาย วีระศักด์ิ บิลลิหมัด
651206000005 นาย ศุภัช ประทุมทอง
651206000006 นาย ภูมินทร์ บิลลิหมัด
651206000007 นาย คริสมาตร์ ทองดีนอก
651206000008 นาย อังศุธร ทองฟัก
651206000009 นาย ภานุเดช การียา
651206000010 นางสาว สีตีอามีเน๊าะ สาและ
651206000011 นาย สมนิตย์ หลงสาม๊ะ
651206000012 นางสาว อริสรา เด็นหมาน
651206000013 นาย สรวุฒิ แก่นทองแดง
651206000014 นาย ฮาลาน นาปาเลน
651206000015 นาย กฤติเดช ศรีศุภโชค
651206000016 นาย อ าพล สาดล
651206000017 นาย ภานุวัฒน์ แก้วก าเหนิด
651206000018 นาย ประสานศักด์ิ บุญโต
651206000019 นางสาว ธาริกา บุญโพธ์ิทอง
651206000020 นาย สาธิต ผ่องใส
651206000021 นางสาว นารีรัตน์ เรืองวุฒิ
651206000022 นาย อนุรักษ์ เจ๊ะสา
651206000023 นาย ธนพล พวงสะอาด
651206000024 นาย อะสิ หวังกุหล า
651206000025 นาย อัมฤทธ์ิ อุ่นส าโรง
651206000026 นาย บุญฤทธ์ิ เวียงสิมมา
651206000027 นาย ธนัช เวียงสิมมา
651206000028 นาย ประสิทธ์ิ สีลวัน
651206000029 นาย กฤษณะ หงษา
651206000030 นาย พิชัย จารัตน์
651206000031 นางสาว ปวัณวลี เกียรตินาวาสวัสด์ิ
651206000032 นาย ณฐกร เกตุสุวรรณ
651206000033 นาย วีรศักด์ิ วิทยาวงค์
651206000034 นาย ประณต โอสถจันทร์

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 8 จาก 12    



6. ต ำแหน่งกะลำสี จ ำนวน 146 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651206000035 นาย ปฏิภาณ ล่ิวเวหา
651206000036 นาย กรวิชญ์ พวงทอง
651206000037 นาย สมพร สุ่มมาตย์
651206000038 นาย พีรพัฒน์ ชีวังกูล
651206000039 นาย พีรพล ชีวังกูล
651206000040 นาย สิทธิชัย ไชยพิณ
651206000041 นาย ธีรวัต วรรณรัตน์
651206000042 นาย ศิรวัฒน์ ศรีวิไล
651206000043 นาย ณพลเดช เถาแตงสิรภัทร
651206000044 นาย อานนท์ สมสนุก
651206000045 นางสาว ปริญญา แจ่มคุณ
651206000046 นาย ไกรวิชญ์ ธรรมสาลี
651206000047 นาย อรรคพล เทียมไธสง
651206000048 นาย อธิรักษ์ รอดพันธ์
651206000049 นาย รังสิมันต์ เกตุสุวรรณ
651206000050 นาย ดวง อุ่นมาร
651206000051 นางสาว สุภาพร ตันหยงมัด
651206000052 นาย สัมรี นิบาปู
651206000053 นาย ชวลิต บุญโต
651206000054 นาย อธิวัฒน์ มาลัย
651206000055 นาย สมศักด์ิ ค าสุรันทร์
651206000056 นาย พาทิศ คณานุโกศล
651206000057 นาย คฑาวุธ บุญคล่อง
651206000058 นาย อัดนิน ดินนุ้ย
651206000059 นาย พงศ์วิวัฒน์ ทองจันทร์
651206000060 นาย ธีระพงษ์ ภุมรินทร์
651206000061 นาย ประกิจ เผือกศรีพันธ์ุ
651206000062 นาย ศรัญญู คนขยัน
651206000063 นาย ธนพล เจริญสุข
651206000064 นาย บุญเลิศ รัตนธานี
651206000065 นาย ธวัชชัย โตะดิน
651206000066 นาย ณัฐพัชร์ ค าอุดม
651206000067 นาย อภิสิทธ์ิ โตะดิน
651206000068 นาย กวินท์ ดวงสีเสน

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 9 จาก 12    



6. ต ำแหน่งกะลำสี จ ำนวน 146 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651206000069 นาย พัฒนพงศ์ จันทโชติ
651206000070 นางสาว เบญญาพร แก้วก าเหนิด
651206000071 นาย ฉัตรชัย ทองเครือมา
651206000072 นาย วรวุธ กล่ าดิษฐ
651206000073 นาย สุรพิชญ์ มิตรรัก
651206000074 นาย ธีรภาพ แสงเพชร
651206000075 นาย ทรัพย์ทวี แซ่ต้ัง
651206000076 นาย อดินันท์ หะยีหามะ
651206000077 นาย กานต์ธนกรณ์ คล้ายสงคราม
651206000078 นาย ปุณณเมธ เจริญผล
651206000079 นาย ณัฐวุฒิ อุดมค า
651206000080 นาย สุริยา แก้วมณี
651206000081 นาย ธรรพ์ณธร ทองน้อย
651206000082 นาย จิรวัฒน์ ลาเลิศ
651206000083 นาย อานนท์ โพนไธสง
651206000084 นาย วัชระ บัวแก้ว
651206000085 นาย พลรัตน์ จงเลิศพานิช
651206000086 นาย อภิสิทธ์ิ ใจซ่ือกุล
651206000087 นาย โสภณวิชญ์ กินมิตร
651206000088 นาย ยุทธพิชัย เอ่ียมพินิจ
651206000089 นาย จิรายุ การีมี
651206000090 นาย ฐิติพงศ์ วงศ์ประทุม
651206000091 นาย วิธวิน พร้ิงเพลิด
651206000092 นาย สุรศักด์ิ เขมะเศรษฐศิริ
651206000093 นาย สันติภาพ ทองมี
651206000094 นาย ชานนท์ แสะอาหลี
651206000095 นาย สราวุธ ชุ่มผ้ึง
651206000096 นาย ทวีป ชูรัตน์
651206000097 นาย กิตติบดี ตรีวรรณวงศ์
651206000098 นาย ปานทอง บุญศร
651206000099 นาย บุลากร ศรีพันดร
651206000100 นาย ธนพนธ์ เอมโอษฐ์
651206000101 นาย ณัฐวุฒิ เอียงองค์
651206000102 นาย โรจนินทร์ ธนาพลพิพัชร์

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 10 จาก 12    



6. ต ำแหน่งกะลำสี จ ำนวน 146 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651206000103 นาย ธนกร คงคาวิทย์
651206000104 นางสาว อาริยา ผลขาว
651206000105 นาย มนัญชัย นุพงษ์ไทย
651206000106 นาย จิราเจตน์ หาดเกล้ียง
651206000107 นาย วรวุฒ เอ็นเหย็บหนุด
651206000108 นาย ทยากร คีรีรักษ์
651206000109 นาย คุณากร แปะเท่ียว
651206000110 นาย จีรพัส เลิศรัฐพงษ์
651206000111 นางสาว วาสนา นุ่มสารพัดนึก
651206000112 นาย นวพล อินทรจันทร์
651206000113 นางสาว วนิดา หมาดเต๊ะ
651206000114 นาย ณัฐภพ กลมขุนทด
651206000115 นาย เพทาย ปันขัน
651206000116 นาย ศุภชัย เผือกทอง
651206000117 นาย ไพโรจน์ อบทอง
651206000118 นาย คอเละ บินยูเด็ง
651206000119 นาย อนุสิทธ์ เจริญผล
651206000120 นาย ธนายุทธ พัวพัน
651206000121 นาย อัครวินท์ อนันต์จินดา
651206000122 นางสาว ณัฐวรา คมข า
651206000123 นาย ทวีศักด์ิ เขียวขจี
651206000124 นาย เอนก กองแก้ว
651206000125 นาย สรศักด์ิ เต่าทอง
651206000126 นาย วัชรพล บุญรับ
651206000127 นาย อัน อ าไพ
651206000128 นาย จิรพงษ์ ชมดวง
651206000129 นาย ศุภชัย หมวกนาค
651206000130 นาย กวีสิทธ์ิ ทิพย์ด ารงค์
651206000131 นาย เอกพงศ์ จิตรวัฒนะนนท์
651206000132 นาย การิน ประเสริฐศิลป์
651206000133 นาย มานพ สุทธิวารี
651206000134 นาย สุรชัย ค าพุฒ
651206000135 นางสาว กัญญกร อวยพร
651206000136 นาย รุ่งโรจน์ คงคาหลวง

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 11 จาก 12    



6. ต ำแหน่งกะลำสี จ ำนวน 146 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651206000137 นาย อัจรินทร์ ดวงแจ่มใส
651206000138 นางสาว ณัฐนรินทร์ เตชะเชาว์วระกูล
651206000139 นาย สัญญา นามภู
651206000140 นาย พงศธร ภูมิผักแว่น
651206000141 นาง สุพัตรา ทัศนภักด์ิ
651206000142 นาย ชิษณุชา เสริมศิลป์
651206000143 นาย วิษณุ ห้องกระจก
651206000144 นาย เสธรัต ไหมด า
651206000145 นาย อนุชา มัยวงศ์
651206000146 นาย นิธิเดช เจือจุล

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 12 จาก 12    


