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เลขที่สอบ

1001 นาย พีรพล วนิชชากร

1002 นาย ชัชวาลย์ จันทรประทีป

1003 นาย วิวัฒน์ เกตุฟัก

1004 นางสาว จุฑาพร บูรณะชาต

1005 นาย ภาสกร ใจวงศ์

1006 นาย นฤดล พนมคํา

1007 นางสาว รัชชพร มานะ

1008 นาย สนธยา แสงศรี

1009 นาย วุฒิชัย จุลมานะ

1010 นาย อรรถสิทธ์ิ พุ่มเกลี้ยง

1011 นาย วันชัย ไลไธสง

1012 นางสาว สุนิสา วงค์เหล็ก

1013 นางสาว สายรุ้ง เวียงสีมา

1014 นางสาว นิติภา ทับทอง

1015 นาย ธนวัฒน์ อุดมพิทยาธร

1016 นาย สยาม วงค์สม

1017 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภานุมาศ พระพินิจ

1018 นาย กิตติพงษ์ อุดมโภชน์

1019 นาย ชนินทรเทพ ศรีฟ้า

1020 นาย ศรายุทธ สุนทรนันท์

1021 นาย เอกพล เพ็ญสุข

1022 นาย ณัฐวัฒน์ ปัญญาประชุม

1023 นางสาว นันทิยา จตุเทน

1024 นาย ชนิกรณ์ ผดุงชัยภูมิไทย

1025 นางสาว สัญฐิตา นนทรีย์

1026 นางสาว สุธาทิพย์ วงษ์เจริญ

ช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
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เลขที่สอบ ช่ือ - สกุล

1027 นางสาว ศิราภรณ์ จิตรงาม

1028 นาย ศักด์ิสมาน อินทะมน

1029 นางสาว ภัคจิรา นิลเกษม

1030 นางสาว เบญจาริณี สายันต์

1031 นางสาว จารุวรรณ เพ็ชร์เหล็ก

1032 นาย สุพัฒนา วิเศษ

1033 นางสาว ศิริรักษ์ จูมทอง

1034 นางสาว นันทิดา ฤทธิฉายา

1035 นางสาว พรพรรณ บุญนํา

1036 นางสาว ดลนภา มั่นแก้ว

1037 นางสาว จุฑาวรรณ์ ทองหล่อ

1038 นาย สรายุทธ มณีงาม

1039 นางสาว จันทรัชต์ อินทร์แก้ว

1040 นางสาว ปิยะรัตน์ รัศมีทรัพย์

1041 นางสาว กรรณิการ์ เหมืองหม้อ

1042 นางสาว วรรณา คล้ายทอง

1043 นาย ศุภเศรษฐ์ จิตตะวิกุล

1044 นาย ชนาธิป อัตถกิจมงคล

1045 นางสาว นาริน ศรีนาค

1046 นาย สยมพร สินพานิช

1047 นางสาว ปลายวนา ทองสุข

1048 นาย อติชาติ แรกข้ึน

1049 นางสาว วราลี มีมุ่งธรรม

1050 นางสาว ศรัญญา พุ่มนวล

1051 นาย เกียรติโชค แซ่ต้ัง

1052 นาย อาติฟ บินฮาริส

1053 นาย จักร์รินทร์ ช่ืนสมบัติ



- 3 -

เลขที่สอบ ช่ือ - สกุล

1054 นาย ภุชงค์ บัวสด

1055 นาย องอาจ ยืนย่ิง

1056 นาย สุทธิพงษ์ คนตรง

1057 นางสาว สุมนรัตน์ แก้วเรือง

1058 นาย สกนธ์ ไชยจูด

1059 นางสาว กัทลี ชมบัณฑิตย์

1060 นางสาว ปาริชาติ โตเหมือน

1061 นาย ณัฏฐกิตต์ิ แสงโรจน์

1062 นาย สมเกียรติ ตนภู

1063 นางสาว ศิริธร ทองโชติ

1064 นาย วุฒิภัทร อรไทวรรณ

1065 นาย พลากร นวลดี

1066 นางสาว กาญจนา มูลนอก

1067 นางสาว สุรีย์พร บัวเนียม

1068 นาย วีระชน มงคล

1069 นาย ฐาปกรณ์ อ่อนแก้ว

1070 นาย วรวุฒิ สว่างเดือน

1071 นาย วิสุทธ์ิ ศิลปศาสตร์

1072 นาย สรายุทธ ภูตาสืบ

1073 นาย อรรควุฒิ พิชนะชน

1074 นาย มนชยา ศิริกิจ

1075 นางสาว กฤษณา วงสาสาย

1076 นางสาว ชรีย์รัศมิ์ จรุงศิลป์

1077 นาย สุเมธ ศรีศุภกิจมงคล

1078 นาย ชัยณรงค์ วงศ์สามศรี

1079 นาย จตุพร ใจหาญ

1080 นางสาว ณัชธิญา รุ่งเรืองศรี
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เลขที่สอบ ช่ือ - สกุล

1081 นาย ประวีร์ ธีราไชยนันท์

1082 นาย พงศกร จารุเอนก

1083 นาย อํานรรฆ พิพธวัฒน์

1084 นางสาว ณัฐธิรา วรรณศิริ

1085 นางสาว เกวลิน นันเขียว

1086 นาย บุญรัตน์ หงษ์คํา

1087 นางสาว สมหญิง ไกรทอง

1088 นาง พัชราภรณ์ ยานะพันธ์ุ

1089 นางสาว มาลินี สดมะณี

1090 นาย กฤษฎา ธรรมสิทธ์ิ

1091 นาย พชร จันทร์ทอง

1092 นางสาว ชนินาถ วิจิตรไพฑูรย์

1093 นาย ชยารพ บุญมัติ

1094 นาย จีรวัฒน์ บุญมี

1095 นาย นรวัฒน์ อยู่เย็น

1096 นาย กิจจา พานิช

1097 นางสาว ลลิดา จันทราธนากุล

1098 นางสาว สมฤดี กิริมิตร

1099 นางสาว สุจิตรา ด้วงทอง

1100 นาย สมพงค์ ศรีเมืองเฮ้า

1101 นางสาว วัลภา ทศภักด์ิ

1102 นาย สืบพงศ์ พูลศิริวิไล

1103 นาย วิวัฒน์ พิทักษ์วินัย

1104 นาย ปิยวัฒน์ ลิ้มศิริ

1105 นาย จรัล ผาสุขขี

1106 นาย พูลศักด์ิ มิดชิด

1107 นางสาว เสาวณี คําโส
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เลขที่สอบ ช่ือ - สกุล

1108 นาย ทรงวุฒิ กิตติทนงศักด์ิ

1109 นางสาว อมรา กล่อมจาด

1110 นาย เมธาว์ ชมสุวรรณ

1111 นางสาว จิตติมา ก่อทรัพย์

1112 นาย ธนกร เพชโรภาส

1113 นาย อภิพล จันทพันธ์

1114 นางสาว ณัชกานต์ ภูโทถํ้า

1115 นาย ธงชัย มีรอดสุวรรณ

1116 นาย สิทธิชัย ฟ้าแก้ว

1117 นาย กิตติ ธรรมากรธนสาร

1118 นาย สุทิน นนทวงศ์

1119 นาย วุฒิพงษ์ ชาลีรินทร์

1120 นาย อิศราพงษ์ ชวนจิตร

1121 นาย ณัฐพงษ์ จันทวะฤทธ์ิ

1122 นางสาว นุชรี นาวา

1123 นาย ฐิติพงษ์ คําพันธ์

1124 นางสาว มณฑิรา สจุชารี

1125 นาย พงศธร ไพบูลย์

1126 นาย ณัฐพล เกษมุล

1127 นางสาว ฤทัย แจ่มนุช

1128 นาย ปฐม ศุภวงศ์

1129 นางสาว สุพจน์ อัมพวา

1130 นางสาว ธิดา ซื่อตรง

1131 นางสาว อัมพริกา อวชัย

1132 นางสาว นิศาชล สุขช่ืน

1133 นางสาว ฐิตารีย์ ธงชัย

1134 นาย จิรวุธ สุภาพงษ์
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เลขที่สอบ ช่ือ - สกุล

1135 นางสาว ผุสชา พุฒซ้อน

1136 นางสาว พัชรียา แขมโคตร

1137 นางสาว ณัฐวรรณ จิตะนาวิน

1138 นางสาว กิติยาพร เถ่ือนโยธา

1139 นางสาว สุมณฑา สุขแก้ว

1140 นาย วิษณุ ดอนสมจิตร

1141 นาย อนิเทพ ภูมิผล

1142 นางสาว เรวดี บูชาจันทรกูล

1143 นาย กิรัณ เรืองทรัพย์

1144 นางสาว ฤดีมาศ อมรทรรศ์

1145 นางสาว จารุวรรณ นิลสว่าง

1146 นางสาว สุพัตรา กล้วยหอม

1147 นางสาว ปองมาศ สอาดพันธ์

1148 นาย จักรกฤษณ์ เกตุอรุณ

1149 นาย กิตติศักด์ิ คชะเทศ

1150 นาย วินัย ภมร

1151 นาย ชัยธวัช ขําภูเขียว

1152 นาย สรรพบุณย์ สิงหทัต

1153 นางสาว สุภาวดี ปัสสาคํา

1154 นางสาว จิดาภา อินทร์กระทึก

1155 นาย ธวัชชัย เมืองพิล

1156 นางสาว กุ้งกานดา เยาะเย้ย

1157 นางสาว สุขธิดา ถนอมชู

1158 นาย อนุจิต ประทุม

1159 นางสาว ณัฐยา ประทุมรัตน์

1160 นาย ศิลปชัย ศรีล้ํา

1161 นาย กุลนันทน์ สร้างสม
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เลขที่สอบ ช่ือ - สกุล

1162 นางสาว ธัญญ์สยา อธินนท์พรมณี

1163 นาย อลงกรณ์ ศรีสุข

1164 ว่าที่ ร.ต. เทพนรินทร์ วรฉัตร

1165 นางสาว นวนันท์ สัมพันธ์ิมิตร

1166 นาย วัชระ ชัยรัตน์

1167 นาย วัชระพงศ์ พันแสง

1168 นาย โกวิทย์ เสียงดี

1169 นาย ภานุ สกุลแก้ว

1170 นางสาว เบญจวรรณ เชยกําเหนิดสกุล

1171 นาย ธีรศักด์ิ สุทธะ

1172 นางสาว นาตยา แสงสุข

1173 นาย สมชาย การะพิทักษ์

1174 นางสาว อังค์วรา แจ่มสุวรรณกุล

1175 นาย วิษณุ กีพิมาย

1176 นางสาว ชุติกาญจน์ คุ้มพร้อม

1177 นางสาว กาญจนี คําฝั้น

1178 นาย ธนินทร์ ชาญชัยสิทธ์ิ

1179 นาย พงษ์กรณ์ อักษรนิติตระกูล

1180 นาย ภานุวัช วงศ์เครือสอน

1181 นาย วชิระ เจริญกุล

1182 นาย ชัยยันต์ สุกิตติวราพันธ์ุ

1183 นาย พงศ์วิสิษฏ์ กลิ่นแก้ว

1184 นางสาว จุฑารัตน์ พันธ์ผล

1185 นาย ชัยวุฒิ สมัครเขตร์การณ์

1186 นาย สรินทร์ พงษพิพัฒน์

1187 นาย ศรุต ภัทรไพบูลย์

1188 นางสาว วีวิกา จิรนิล
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เลขที่สอบ ช่ือ - สกุล

1189 นางสาว รัชชาภรณ์ สกุลพราหมณ์

1190 นาย วรุต จิตต์บุญ

1191 นาย พงศา เบญจธรรมรักษ์

1192 นางสาว ปริศนา ช่วยมหาศักด์ิ

1193 นางสาว นิตยา แสงสว่าง

1194 นาย ปฐมพงศ์ อุ่นกาศ

1195 นาย ณัฐดนัย วริวรรณ

1196 นางสาว เพ็ญนภา กุลฑลรัตน์

1197 นางสาว กรกช ไพบูลย์สว่างงาม

1198 นางสาว พรทิพย์ ใจบุญ

1199 นางสาว นันทิยา แสนสุภา

1200 นางสาว ภัณฑิรา ขันทะสีมา

1201 นางสาว ฤทัยวรรณ พระทอง

1202 นาย จักรพงศ์ เจาวรรณศิริ

1203 นางสาว ปวีณา อินคง



  
 

กําหนดระเบยีบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน 
 

1. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
2. เตรียม ดินสอ ปากกาน้ําเงินหรือปากกาดํา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด บัตรประจําตัวสอบและ

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ ให้พร้อมก่อนเข้าห้องสอบ     
3. ห้ามเข้าห้องสอบหลังจากท่ีได้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที  
4. ห้ามมิให้ออกจากห้องจนกว่าเวลาล่วงไปแล้ว 1  ชั่วโมง ห้ามลุกไปจากที่นั่งสอบก่อนหมด 

เวลาสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ  เว้นแต่เพ่ือส่งกระดาษคําตอบก่อน  
หมดเวลา หรือไปพบเจ้าหน้าท่ีคุมสอบเพ่ือขออนุญาตใดๆ 

5. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแล้ว ให้หยุดเขียนคําตอบทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเม่ือ   
ส่งข้อสอบ กระดาษคําตอบต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 

6. ลงช่ือส่งกระดาษและคําตอบก่อนออกจากห้องสอบ ห้ามนําข้อสอบ กระดาษคําตอบ และ   
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

7. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ         
ไปในวันสอบทุกครั้ง เพ่ือใช้แสดงคู่กัน  

8. ให้วางบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการบนโต๊ะ   
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

9. ให้เขียนช่ือ นามสกุล และเลขประจําตัวสอบ วิชาท่ีสอบ ลงบนกระดาษคําตอบ เฉพาะในที่ที่
กําหนด ด้วยปากกาหมึกสีน้ําเงินหรือสีดําเท่านั้น  

10. ห้ามนําโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือวิทยุส่ือสาร หรือวิทยุติดตามตัว หรือเครื่องมือส่ือสารทุกชนิด
เข้าห้องสอบ 

11. ห้ามนําหนังสือ ตํารา เอกสาร หรือโน้ตย่อใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือว่ามี
เจตนาทุจริตในการสอบ 

12. ห้ามกระทําการใด ๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ มิฉะน้ัน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบ 
 
 

****************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มาจากนวนคร

เทสโกโลตัส รังสิต

มาจากดอนเมือง

ศูนยฝกอบรมรังสิต
(สถานที่สอบ)

สถานีเดินรถรังสิต

โรงกษาปณ ฟวเจอรปารค  รังสิต

แผนที่ทางไปสถานที่สอบ 
ตําแหนง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร

* สอบถามเสนทาง 
ที่หมายเลข  184

เขาเสนคูขนานผานโลตัส
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