




จ ำนวน 51 คน

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ

1 10007 นางสาวณิชนันท์ สิทธิพรหม

2 10043 นายกฤษฎา ส าเนียงกลาง

3 10329 นางสาวรัชฎาภรณ์ อ้นโตน

4 10409 นางสาวนฤมล นีระพันธ์

5 10407 นางสาวนุชนาถ อ่อนหา
6 10854 นางสาวรังสิมา แจ้งจิตร์

7 10609 นายภาณุวัฒน์ สาริโท

8 10701 นายอิศรา ปักษานนท์

9 10153 นางจิราพร ทรัพย์คง
10 11323 นางสาวจินดารัตน์ พุม่พันธ์
11 10165 นางสาวสุทธิกานต์ เพิม่ฤาชัย
12 10262 นายวชิร อเนกะเวียง

13 10530 นางสาววรางคณา เซ็นชัด

14 10537 นางสาวนพมาศ แสงมุข

15 10026 นางสาวเกวลี ล่อใจ

16 10033 นางสาวสาวิณี ศรีอ าไพ

17 10028 นางสาวสุทาทิพย์ อับดุลเลาะห์

18 11164 นางสาวสยุมพร บัวแก้ว

19 10041 นางสาววันวิสา แสงระวี

20 10523 นางสาวปัทมา มุกดาม่วง

21 10851 นางสาวฐิตาภา คงมา

22 10922 นางสาวนราทิพย์ ปงใจ

23 10885 นางสาวสุปราณี อินตาพวง

24 10588 นายชนะชน ชมเชี่ยวชาญ

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ต ำแหน่งที ่1  นักวิชำกำรอุตสำหกรรม

แนบท้ำยประกำศกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ลงวันที ่29 ตลุำคม พ.ศ. 2561

ชื่อ - สกุล



- 2 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - สกุล

25 10084 นางสาวชุตินันท์ อยู่สุข

26 10921 นางสาวสายใจ ชิดชอบ

27 10714 นายจักรพงศ์ ชาติสิทธิพัฒน์

28 10045 นางสาวสุภาพร มีชอบธรรม

29 10616 นางสาวอภิญญา แสงอ่วม

30 10044 ว่าทีร้่อยตรีทวีวุฒิ พรมภักดี

31 10355 นางสาวปพิชญา มูกขุนทด

32 10963 นางสาววาสนา บุญประเสริฐ

33 10886 นางสาวกษิมา ค ามาทอง

34 10504 นางสาวอรอุษา บุญประสม

35 10031 นางสาววริษฐา สินวรพันธุ์

36 11272 นายภคพล เกยูรธ ามรงค์

37 10163 นายกฤษฏ์ ธวัชชัยวิสุทธิ์

38 11314 นายด ารงรักษ์ ถนอมเงิน

39 10111 นายปฏิภาณ วรพงศ์พาณิชย์

40 10671 นายหริต สมไสย

41 11344 นางสาวสุภาวดี มีหัวโทน

42 11389 นางสาวรุ่งรัศมี สุขทรัพย์

43 11021 นางสาวกมลวรรณ ทองฤทธิ์

44 11417 นายเจษฎา วิชยณรงค์

45 11497 นางสาวสุรีรัตน์ สุรินทร์แก้ว

46 11382 นายอ านาจ คุณสมบัติ

47 10166 นางสาวณัฐวิภา บุญอาษา

48 10494 นางสาวนนทลี อึ่งแก้ว

49 10501 นางสาวศรัญญา ละม่อมสาย

50 10135 นายสยามรัฐ เพชรพรหม

51 10265 นางสาวพนัชกร สุระจิตร์



จ ำนวน 1 คน

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ

1 20008 นางภัทรานิษฐ์ ศรีประเสริฐ

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ต ำแหน่งที ่2  นักวิชำกำรเงินและบัญชี

ชื่อ - สกุล



จ ำนวน 7 คน

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ

1 30079 นางสาวหฤทัย ราชบุรี

2 30038 นางสาวกรรภิรมณ์ พันกับ

3 30021 นางสาวพัณนิภา มงคลเสริมศิริ

4 30040 นางสาวศิวะพร วรรณรัตน์

5 30063 นางสาวธตมน จันทรปาน

6 30077 นางสาวพิชชา หนูเจริญ

7 30041 นางสาวอรอนงค์ วงศ์ใหญ่

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ต ำแหน่งที ่3  นักวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์

ชื่อ - สกุล



จ ำนวน 5 คน

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ

1 40011 นางสาวนัฎฐาภรณ์ กาญจนประดิษฐ์

2 40002 นางสาวภัทราพร แดงกระจ่าง

3 40020 นายสิทธิศักด์ิ ใจซ่ือดี

4 40006 นายปัญญา วิเศษแก้ว

5 40029 นางสาวสิรินญา สิทธิมงคล

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ต ำแหน่งที ่4  นักวิเทศสัมพันธ์

ชื่อ - สกุล



จ ำนวน 6 คน

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ

1 50010 นางสาวหัสญา ไชยอาม

2 50072 นายนฤเบศน์ เร่ิมตระกูล

3 50030 นางสาวพรรณิดา ยาวิลาศ

4 50042 นางสาวตรีสิริ ดวงมาลัย

5 50035 นางสาวกนกพร ทองมา

6 50062 นางสาวบุษบาวรรณ ปันทลา

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ต ำแหน่งที ่5  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ชื่อ - สกุล


