
15. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต าแหน่งนายชา่งไฟฟ้าสื่อสาร

เลขประจ าตวัสอบ
2091500001 นายอภิสิทธิ์ อ่อนเหล็ก
2091500002 นายอนุรักษ์ เทศเขียว
2091500003 นายกิตติศักด์ิ ใจแสน
2091500004 นายสุทธิพงค์ พุฒแก้ว
2091500005 นายพงษ์พัฒน์ สีบุ
2091500006 นายศิลา โกสุมา
2091500007 นายชัยวัฒน์ แย้มเงิน
2091500008 นายอภิเดช กร่างงาม
2091500009 นางสาวชลากร พันธ์หงษ์
2091500010 นายภมร เทียนสุพจน์
2091500011 นายพิธิวัฒน์ ท้าวนิล
2091500012 นางสาวนภาพร สารคุณ
2091500013 นายสุธิวัส ชูจันทึก
2091500014 นายธีรภัทร์ ชาญณรงค์
2091500015 นายวิชัย สมศรี
2091500016 นายชวณัฐ อินแสน
2091500017 นายภูริชญ์ ภูธิวุฒิ
2091500018 นายนคร เมืองวงษ์
2091500019 นายเมธาวี นรเดชานนท์
2091500020 นายชลธีร์ วัดนก
2091500021 นายบุญเลิศ สายนุ้ย
2091500022 นายอภิเทพ ศรีสุขใส
2091500023 นายณัฐพล ประสมศิลป์
2091500024 นายจิรวุฒิ หอละเอียด
2091500025 นายศรราม รองสวัสด์ิ
2091500026 นายธนวินท์ ค าผง
2091500027 นายจตุรงค์ ข าซ่ือ
2091500028 นายนัฐวุฒิ มินสุไลมาน
2091500029 นายสุธิชาติ ยศวิชัย
2091500030 นายเอกชัย บุญสันเทียะ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล
2091500031 นายพงศกร น้อยตา
2091500032 นายธนวุติ ดีพรมมา
2091500033 นายภูวนาถ บางทอง
2091500034 นายธนบดี หัศบ าเรอ
2091500035 นายเอกรัฐ ไชยเดชะ
2091500036 นายธนะเลิศ วงษ์บัวงาม
2091500037 นายนิรุช ละอองเทพ
2091500038 นายชลธี ก าลังเกื้อ
2091500039 นายศุภมิตร เข็ญขื่อ
2091500040 นายโกวิท มีสวนนิล
2091500041 นายวีระศักด์ิ ราชัย
2091500042 นายพลวัฒน์ หนูแก้ว
2091500043 นายยศพล วิชุมา
2091500044 นายเสกสรร เดชขันธ์
2091500045 นายเอกอรรครวิทย์ เทพสุวรรณ
2091500046 นายจีรพันธุ์ แก้วขอมดี
2091500047 นายชวนากร เต็มรักษ์
2091500048 นายภูภิงค์ ฟองดา
2091500049 นายวีระพล ธนูใจ
2091500050 นายไกร พลายบุญ
2091500051 นายพุทธิพงศ์ ศรีสนิท
2091500052 นายกิตติพงษ์ ทองศิริ
2091500053 นางสาวนิศารัตน์ โหรสกุล
2091500054 นายสืบศักด์ิ ศรีสอน
2091500055 นายณัฐพงษ์ พรมภักดี
2091500056 นายยุทธนา ทานัน
2091500057 นายนันทกร มัฆวาฬ
2091500058 นายสรยุทธ บ้านใหม่
2091500059 นายเพทาย หอมทอง
2091500060 นายนันทศักด์ิ เกล้ียงประดิษฐ์
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ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2091500061 นายธนธรณ์ เลิศรัตนศุภชัย
2091500062 นายจักรกฤษ ขจรภาพ
2091500063 นายณัฐวุฒิ สวัสด์ิจู
2091500064 นายณัฐพล กิตติโพธินันท์
2091500065 นายสิทธิศักด์ิ บุญหล้า
2091500066 นายพงษ์พิพัฒน์ ตาลวันนา
2091500067 นายสิริวุฒิ หว้าพิทักษ์
2091500068 นายเอกวัฒน์ บุญสิทธิ์
2091500069 นายณัฐดนัย ตรวจมรคา
2091500070 นายอุกฤษ โภชนกิจ
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เลขประจ าตวัสอบ
2201500001 นายประธาน จิ๋วจู
2201500002 นายพรรษวุฒิ กาญจนพลี
2201500003 นางสาววันทนีย์ สืบข าเพชร
2201500004 นายชานนท์ โคสุวรรณ
2201500005 นางสาวสุดารัตน์ ทับยาง
2201500006 นางสาวตรีประดับ เจแสง
2201500007 นางสาวรชยา อยู่เชื้อ
2201500008 นางสาวสุรีรัตน์ เฉลาหอม
2201500009 นายสถาพร แสงน้อย
2201500010 นางสาวศิริกานดา นวลขาว
2201500011 นางสาวอาทิตยา พลราษฎร์ล้ า
2201500012 นายภัทรพล ภูตะวัน
2201500013 นายศุพรรธน์มงคล จิตต์มั่น
2201500014 นายกาย ส่องสุข
2201500015 นายล่าฟ้า ดามาพงษ์
2201500016 นายจักรวาล ปริญญา
2201500017 นายปลายมนัส คุณวิบูลย์
2201500018 นางสาวอิษยา งามสอาด
2201500019 นายอานนท์ ชมภูนุช
2201500020 นายวีระยุทธ ธนะสมบัติ
2201500021 นางสาวกมลธิดา สารสวัสด์ิ
2201500022 นายสนธิพงษ์ เวโณ
2201500023 นางสาวภุมรี สุพรรณานนท์
2201500024 นายอรรถกร มูสิกรักษ์
2201500025 นายนันทวัฒน์ เสือแพ
2201500026 นางสาวสัณห์สินี สังข์ทอง
2201500027 นายอติพล ล้ิมสุวรรณ
2201500028 นางสาวสุพรรษา ปรีดามีสุข
2201500029 นายสุรเกียรติ ค้ าชู
2201500030 นางสาวแอนนา ชาวยศ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2201500031 นายฐาปกรณ์ สังเวียนวงค์
2201500032 นางสาวนันทิวา จันทร์สุข
2201500033 นางสาววิภาดา วิริยะอุดมกุล
2201500034 นายณัชชนน นัดดา
2201500035 นายวชิรพงศ์ ชูเลิศ
2201500036 นางสาวกฤษฎิม์ณี มงคล
2201500037 นางสาวสิริรัตน์ ยิ้มสร้อย
2201500038 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมป์
2201500039 นางสาวเนตรชนา อ้นถาวร
2201500040 นายทักษกร นิลด า
2201500041 นางสาวภัทร์ธมนต์ สมร่าง
2201500042 นายพิสิษฐ์ เจนเวชประเสริฐ
2201500043 นายภาณุพงศ์ เงาศรี
2201500044 นางสาวอรอนงค์ เสียมไหม
2201500045 นายณัฐภัทร พรามจร
2201500046 นายกฤษฏ์พงศ์ ขุนประดิษฐ์
2201500047 นายวีระศักด์ิ สมบัติภูธร
2201500048 นางสาวกรองแก้ว พรมปัญญา
2201500049 นางสาวพิชยา ทองเพิม่
2201500050 นางสาวอมรรัตน์ นามวงษ์ลือ
2201500051 นางสาวปุญญิสา พรมค าบุตร
2201500052 นายสุปกรณ์ ศรีทองจันทร์
2201500053 นางสาวปัณฑิตา ใจรู้รอบ
2201500054 นายวัชรินทร์ โสภาพ
2201500055 นางสาวสิรดา ไพรินทร์
2201500056 นายอนวัช ศรีเชียง
2201500057 นายอุดร รักขะนาม
2201500058 นางสาวเกษราภรณ์ สีดาค า
2201500059 นายศุภกิจ พงษ์เนตร
2201500060 นายพิตรพิบูล พงศ์สรรเพชญ
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ชื่อ - สกุล
2201500061 นายนฤดล พ่วงรอด
2201500062 นางสาวธวัลหทัย ค าศรี
2201500063 นายศตพร อยู่เทศะ
2201500064 นายมหิศร กล่ าจันทร์
2201500065 นางสาวสริตา ศิริมังคลากุล
2201500066 นางสาวณัฏฐ์ชญาดา ศรีทรัพย์
2201500067 นายประวัติ ธนากาญจน์
2201500068 นายวัชรพล พุทธิรัศมีรักษ์
2201500069 นางสาวปิน่ปิณัฐ ยนต์วงศ์จันทร์
2201500070 นางสาวเมวิกรานต์ ทรงอาจ
2201500071 นายศักด์ิณรงค์ นาครอด
2201500072 นายอัครชาติ ศิริบุตร
2201500073 นางสาววรรณวณัช โนนสัง
2201500074 นางสาวธนพร เพ็งเลิก
2201500075 นายวัชรินทร์ สีวอระสาร
2201500076 นางสาวศุภกานต์ แสงส่องฟ้า
2201500077 นายวีระศักด์ิ เพชรส ารวล
2201500078 นางสาวเฟิรน์มิกา อุ่นเครือ
2201500079 นายทศพล จันทวดีทิพย์
2201500080 นางสาวนงลักษณ์ วีระศิริ
2201500081 นางสาวสุชาดา จงจงประเสริฐ
2201500082 นางสาวสิรดา สมศรี
2201500083 นางสาวแพรวนภา ส าราญใจ
2201500084 นายกฤษณะ เข็มหนู
2201500085 นายอัษฎา สาระไกร
2201500086 นางสาวฟารีดา ปังหลีเส็น
2201500087 นายธชชา สาธร
2201500088 นางสาวศิริกาญดา ตระหง่าน
2201500089 นายกิตติพงษ์ ไชยสิด
2201500090 นายวงศกร เต็มนาที
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ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2201500091 นายไอลวิล ขันธสนธิ์
2201500092 นายดุษฎี ทองแท่ง
2201500093 นายจัตุรพร ประเทือง
2201500094 นางสาวชญานิน วงษ์สนิท
2201500095 นายปฤษฎี แก้วมีกฤชญเดช
2201500096 นางสาวนิลุบล แข็งแรง
2201500097 นางสาวเกวลิน หลงลืม
2201500098 นางสาวสิริรัตน์ มั่นแย้ม
2201500099 นางสาวดลยา ลาดหนองขุ่น
2201500100 นายภัทร นาหนองตูม
2201500101 นางสาวปราณี วงค์เคร่ือง
2201500102 นายวิชชากร ไกรรมย์สม
2201500103 นางสาวกนกเพชร พิกุลศรี
2201500104 นางสาวสุจีรัตน์ สุขศรีสวัสด์ิ
2201500105 นายธนกฤต โสภณลัคนา
2201500106 นายภัทรพงศ์ เกตุจันทร์
2201500107 นางสาวชลิดา ไชยโนฤทธิ์
2201500108 นางสาวธนาพร สรรพรอด
2201500109 นางสาวจุฑามาศ ดาทอง
2201500110 นางสาวน.ส.วาสิณี หนูแก้ว
2201500111 นายภัทร รัตนะ
2201500112 นายเมธาสิทธิ์ อภิสกุลโรจน์
2201500113 นายจิรายุส กิจวัติ
2201500114 นายพัทธดนย์ ธนูเสริม
2201500115 นางสาวพรหมภัสสร รัตนเดชานาคินทร์
2201500116 นางสาวศิรินาถ จันทะโค
2201500117 นางสาวสมลักษณ์ วงษ์ภา
2201500118 นายมนตรีศักด์ิ ชัยณรงค์
2201500119 นายพีรณัฐ ผอมจีน
2201500120 นายอัษฎาวุธ บัวสาย
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ชื่อ - สกุล
2201500121 นายพงศกร สิงห์แก้ว
2201500122 นายณัฐมงคล แพงจันทร์
2201500123 นางสาวปิยพร สาธุเสน
2201500124 นายซุลกีพลี ฮูลู
2201500125 นางสาวกรรณิการ์ จ าปาทิพย์
2201500126 นายพสธร พิลึกเรืองเดช
2201500127 นายภาคภูมิ สมภาร
2201500128 นางสาวนพรวี วงษ์สวัสด์ิ
2201500129 นายสุเมธ สุภัคศิริประสาน
2201500130 นายสุรพงศ์ แซ่ฮ้อ
2201500131 นายกัณทรากร คิดถูก
2201500132 นายเสกสิทธิ์ แสมสี
2201500133 นางสาวธันยมัย หาหาญ
2201500134 นายดิศรินทร์ ผลยิ่ง
2201500135 นางสาวลายกนก ช้างหว่าง
2201500136 นางสาวณัฐธิดา มาเมือง
2201500137 นายวันชนะ มณฑาทอง
2201500138 นางสาวสุวนันท์ เทพรักษ์
2201500139 นายอภิชาติ นุ้ยพร้ิม
2201500140 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์อร่าม
2201500141 นายวัชร์กร อยู่ชมบุญ
2201500142 นายปองพล พงษ์เกษ
2201500143 นายธีรพล ถิระธรรม
2201500144 นายเฑวรรณ เมืองเกิด
2201500145 นางสาวสวรส อานันท์สันติ
2201500146 นางสาวณิชากร เรืองโต
2201500147 นางสาวปริศนา กันจันวงศ์
2201500148 นางสาวเพียงธาร บุญยรัตน์
2201500149 นายอภิเดช สีคุณลา
2201500150 นายศตวรรษ อัศวพิไลย
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ชื่อ - สกุล
2201500151 นายจักรกฤษณ์ มลทินอาจ
2201500152 นายจิราวุฒิ บุญศรี
2201500153 นายณัฐวุฒิ ธงชัย
2201500154 นางสาวพิชญา เพียรทรัพย์
2201500155 นายศิริวัฒน์ จันดารา
2201500156 นางสาวเกตน์สิรี เนียมหอม
2201500157 นางสาวศุภาพิชญ์ แคหอม
2201500158 นายไตรรัตน(์พี)่ บุญฤทธิ์
2201500159 นายกษิด์ิเดช เอี่ยมสง่า
2201500160 นางสาวกัญญารัตน์ อ่อนละม่อม
2201500161 นายธนภัท ปัญญาวงค์
2201500162 นายกฤษณะ สุขประวิทย์
2201500163 นางสาวชนิดา รุ่งค า
2201500164 นายอัครเดช ทับแก่น
2201500165 นายจิระพงศ์ โรจน์วีระ
2201500166 นางสาวอัสมะห์ อาแวกะจิ
2201500167 นายเฉลิมพงษ์ เมืองเทศ
2201500168 นายเตมีย์ ช่วยชูวงศ์
2201500169 นางสาวอัญชนาพร มูลกาศ
2201500170 นางสาวนัฐวรรณ มากก าไร
2201500171 นางสาววิภาสินี ยศศิริ
2201500172 นายนายอนุศักด์ิ ยงปรึกษา
2201500173 นายนิธิชัย ติยอมรวงศ์
2201500174 นายอลงกรณ์ เอี่ยมสุดเเสง
2201500175 นายก่อศักด์ิ สิมาทอง
2201500176 นายชานน วุฒิ
2201500177 นางสาวเกตุมณี ญาติโสม
2201500178 นางสาวกานดา ลูกสะเดา
2201500179 นายองอาจ ชัยขุนพล
2201500180 นายอติชาติ ล่ิมมนัสวิทยกุล
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ชื่อ - สกุล
2201500181 นายพงศกร ภูมิสิทธิ์
2201500182 นายธนกร ค าชื่น
2201500183 นายชาญณรงค์ เทศจันทร์
2201500184 นางสาวสุมาลี ประทุมวงศ์
2201500185 นายฐิตินนท์ รุ่งไพรวัน
2201500186 นายปรวุฒิ พุฒหมื่น
2201500187 นางสาวกัลยาณี เมฆจันฉิม
2201500188 นายนิติภูมิ โกปริญญา
2201500189 นายเกรียงไกร บุญมา
2201500190 นายณัฐวรรธน์ รางแดง
2201500191 นางสาวปวริศา โกมารัมย์
2201500192 นางสาวนารีรัตน์ แขกรัมย์
2201500193 นายฐาปกรณ์ ทัตตานนท์
2201500194 นางสาวจิราภรณ์ อรัญภูมิ
2201500195 นางสาวสุทธิดา สุวรรณปราการ
2201500196 นางสาวทิพย์สุดา เทียนถาวร
2201500197 นายชนาธิป ฤกษ์เกษี
2201500198 นางสาวภณิตา วงศ์สุวรรณ
2201500199 นายพัสนัย อรุณรุ่งเรืองชัย
2201500200 นายทรงพล พงศาปาน
2201500201 นางสาวรุจิรา เย็นกลาง
2201500202 นายจิรกิตต์ิ สกุลจร
2201500203 นายสราวุฒิ โสภาค
2201500204 นายเด็ดเด่ียว มาทน
2201500205 นางสาวปภาวรินทร์ มาทน
2201500206 นายพีระพงษ์ พรหมสนธิ
2201500207 นายอธิวัฒน์ ค าแก้ว
2201500208 นางสาวกนกเรขา บัวหิง่
2201500209 นายวีรภัทร จิระสุนทร
2201500210 นายภัทราวุธ มุกดาวดี
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ชื่อ - สกุล
2201500211 นายไชยรัฐ จันทร์บุญเจือ
2201500212 นางสาวรุ่งทิวา คนยืน
2201500213 นายศรานนท์ ยอดเศรณี
2201500214 นายทักษ์ดนัย สามัญ
2201500215 นายธนพนธ์ ทวีกสิกรรม
2201500216 นายขจรยศ แสงโชติ
2201500217 นายสุรินทร์ วิเศษสุข
2201500218 นางสาวสิริกร จันทวงศ์
2201500219 นางสาวปิยะธิดา กล่ินขจร
2201500220 นางสาววรรณภา สังคะโห
2201500221 นางสาวพรรณศิริ เสพศิริสุข
2201500222 นายวรพล ทนันไชย
2201500223 นางสาวจินดารัตน์ ทับทิม
2201500224 นางสาวธนัญธร วงษ์ไทยวรรณ
2201500225 นายธนพล ชื่นมะเริง
2201500226 นายกิตติ อุดอ้าย
2201500227 นายปริญธิโรจน์ อยู่มั่น
2201500228 ว่าที ่ร.ต.ณรัฐศภรณ์ เหมรา
2201500229 นายณพศร ขุนฤทธิแ์ก้ว
2201500230 นางสาวคล้ายวาด บุณยะกาญจน์
2201500231 นางสาวกัลยรัตน์ บัวงาม
2201500232 นายกันต์พงษ์ พรหมจิระประวัติ
2201500233 นายอดุลพล ราชธา
2201500234 นายชวิศ กรวิชญพล
2201500235 นายธนวัฒน์ ล าใย
2201500236 นางสาวณีรนุช ทองนาค
2201500237 นางสาววทันยา เสวกานันท์
2201500238 นายเจษฎากร ขันชะลี
2201500239 นางสาวปุญคณัสน์ อ าไพ
2201500240 นายวสันต์ วันดี
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ชื่อ - สกุล
2201500241 นางสาวนรินดา เปียสระศรี
2201500242 นายต่อกิจ วรวิทย์พิพัฒน์
2201500243 นางสาวพิชชาภรณ์ ประจันทร์
2201500244 นางสาวกัณฐิกา แก้ววงค์
2201500245 นางสาวชลิดา งามศิริสมสกุล
2201500246 นางสาวดรุณี วิชัยวงษ์
2201500247 นายธนารักษ์ เกียรติภัทราภรณ์
2201500248 นายวรพล รุ่งวาว
2201500249 นายพิพัฒน์พล สาลียงพวย
2201500250 นายบัณฑิต ศิริวรรณ
2201500251 นางสาวนิภาพร จุลส าอางค์
2201500252 นางสาวกฤติยาภรณ์ จันทรส
2201500253 นางสาวภัทราภรณ์ ม่วงพิน
2201500254 นายกัมปนาท จันทร์โคตร
2201500255 นายชยานนท์ บัว งามดี
2201500256 นายธนภัทร น้อยแสง
2201500257 นางสาวถนิมนันท์ กล้วยไม้
2201500258 นายภัทรชนน สุระทิพย์
2201500259 นางสาวสุรางคณา อรน้อม
2201500260 นายณัฐพนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2201500261 นางสาวกุสุมา มีสุข
2201500262 นายสุไลมาน สีเดะ
2201500263 นางสาวเครือวัลย์ งามสิงห์
2201500264 นายบัณฑิตา งามวงค์
2201500265 นายพลวัต วิไลเลิศประดิษฐ์
2201500266 นายณัฐพล เชื้อวังค า
2201500267 นายสรวิชญ์ อรทัย
2201500268 นางสาวอาทิรัตน์ ชูพีรัชน์
2201500269 นางสาวอธิศญา วัชโรบล
2201500270 ว่าที ่ร.ต.หญิงณวรัณ ประยูรคง
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ชื่อ - สกุล
2201500271 นายกิตติพงศ์ คูทอง
2201500272 นายณัฐพล มูลวิรัตน์
2201500273 นายศิริพงษ์ นรินทร์
2201500274 นางสาวกิตติยา มัคคะวินทร์
2201500275 นายสรรเพชญ มะลิทอง
2201500276 นายประพันธ์พร สุขสวัสด์ิ
2201500277 นางสาวเทพสุดา นะฮาหม๊ะ
2201500278 นายกรกช จริศราภูริน
2201500279 นางสาวรุ้งมณี อิ่มสิน
2201500280 นายณัฐชา ราชปี
2201500281 นางสาวสุทธิกานต์ ยะวิเชียร
2201500282 นายนิรุตติ พุม่มูล
2201500283 นางสาวเบญจพร ยวงสวัสด์ิ
2201500284 นายจตุพร สระศรีสม
2201500285 นายศุภชัย ช่อมะลิ
2201500286 นางสาวไอริณ แป้นจันทร์
2201500287 นายพนม สายวิเศษ
2201500288 นายเจษฎากร ราหุรักษ์
2201500289 นายภวิษณ์ุ สุวรรณนิตย์
2201500290 นายนิคม จันทวฤทธิ์
2201500291 นายธนชิต แพรเมือง
2201500292 นางสาวพรรณธิดา โลบุญ
2201500293 นายณัฐพล อินต๊ะจัง
2201500294 นางสาวกาญจนา จุล ทัศน์ 
2201500295 นางสาวอรวรรณ แสงงาม
2201500296 นายปัญญา วโรนิธิภาส
2201500297 นายปัณณวิชญ์ ปันทะโชติ
2201500298 นายอนุรักษ์ ดีบาง
2201500299 นายสันติ สุขเกษม
2201500300 นายอนุพงษ์ โพธิพิพิธ
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ชื่อ - สกุล
2201500301 นางสาวณัฏฐ์ พันธุธ์นาชัยกุล
2201500302 นายพิภัทร แก้วมี
2201500303 นายจิณัฐกริษฐ์ กล้าสงคราม
2201500304 นายชลธิศ ลือเดช
2201500305 นายสมิทธ์ อาสว่าง
2201500306 นายรวิกร เกษะประกร
2201500307 นางสาวพัชราภรณ์ ขันสัมฤทธิ์
2201500308 นายสุเมธ อินทร์เกล้ียง
2201500309 ว่าที ่ร.ต.ชนกชนม์ สิงห์ทอง
2201500310 นายพงศกร ต าเมือง
2201500311 นายดุลธร สมฤทธิจ์ินดา
2201500312 นางสาวธิดาพร แก้วหาญ
2201500313 นายพีรณัฐ มีเจริญ
2201500314 นางสาวสิริพร พุทธวิริยะ
2201500315 นายสหรัถ รัศมีพรหม
2201500316 นางสาวเจนจิรา ขวัญอ่อน
2201500317 นายชูเกียรติ เกตุเรน
2201500318 นายพงศภัค จูเผ่ือน
2201500319 นายดนุพล บุญยะวัตร
2201500320 นางสาวอรอนงค์ แสนจันทร์
2201500321 นายศรานนท์ ธรรมสนธิเจริญ
2201500322 นางสาวมณีพรรณ โชติวิสุทธิ์
2201500323 นายชาณุกฤต บาเปีย
2201500324 นางสาวประนอม เหลาไตรพรม
2201500325 นางสาวปัทมาภรณ์ กาศเกษม
2201500326 นางสาวนันทินี ชูรอด
2201500327 นายจามิกร เต็มศักด์ิ
2201500328 นายชินวุฒิ สังข์ประเสริฐ
2201500329 นายสัณฐิติ บุญเลิศ
2201500330 นางสาวเพ็ญมณี แตงเจริญ
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ชื่อ - สกุล
2201500331 นางสาวณัฐธิดา บุญรอด
2201500332 นายกิตติวัฒน์ กุลชร
2201500333 นายนพนันท์ เฉยพินิจ
2201500334 นายคณิณัฎฐ์ ผลเจริญ
2201500335 นายพิษณุ พละหาญ
2201500336 นายวัฒนพงษ์ เกษร
2201500337 นายนิรันดร นาส้มกบ
2201500338 นายสุวิทย์ เขียวสระคู
2201500339 นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ
2201500340 นางสาวเพ็ชรัตน์ โคบุตร
2201500341 นายกฤษฎา ฉั่วริยะกุล
2201500342 นางสาวสมหทัย บุญครอบ
2201500343 นายรัชตะ อินกองงาม
2201500344 นายชัยเชษฐ์ ปทุมรัตนกุล
2201500345 นางสาวจุฑามาศ ยศนาวงศา
2201500346 นางสาวสุรภา โนริรัตน์
2201500347 นายนาวีระพงศ์ จันทสุทธิบวร
2201500348 นางสาวโชติกา สง่าเพ็ชร
2201500349 นายต้นสกุล วงษ์กระจ่าง
2201500350 นายสหรัฐ เพ็ชรรุ่ง
2201500351 นายอนุชา แก้วแสง
2201500352 นายสวิตต์ ภาชนะทิพย์
2201500353 นายณัฐพงษ์ สว่างแข
2201500354 นายจักราวุธ เกษสังข์
2201500355 นางสาวฐิติพร กุ้ยอ่อน
2201500356 นายอมรเทพ ทองพิทักษ์
2201500357 นายพงศกร กัณหานนท์
2201500358 นางสาวสิริกาญจน์ ทองพิทักษ์
2201500359 นางสาวจิตรอาภรณ์ มั่งเงิน
2201500360 นางสาวจินตนา นาคยิ้ม
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ชื่อ - สกุล
2201500361 นายสุรชัย เจ๊ะแม
2201500362 นางสาวมาศนภา บรรเทาทุกข์
2201500363 นายพีรพงษ์ เวียงค า
2201500364 นายภานุสรณ์ หน่อแก้ว
2201500365 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีวังพล
2201500366 นางสาวชาลินี มั่นปาน
2201500367 นายธัญญ์พิศุทธิ์ กองโพธิ์
2201500368 ว่าที ่ร.ต.หญิงฐิติมา จุลโพธิ
2201500369 นายณัฐวุฒิ พุฒนุ้ย
2201500370 นายสุกฤษฏ์ สังข์เรือง
2201500371 นางสาวปัญญาพร กิ่งพวง
2201500372 นายศุภณัฐ เวชชศาสตร์
2201500373 นายอภิณัฐ เกตุเหล็ก
2201500374 นางสาวณัฏฐินี รินทร์แก้ว
2201500375 นางสาวฐิติรัตน์ โมทะจิตร
2201500376 นายสุริยา โภชนพาณิชย์
2201500377 นางสาวสุธาสินี จินุศร สุธาสินี จินุศร
2201500378 นางสาวนูรีซะ แสมงยี
2201500379 นายณัฐกิตต์ิ บุญเรือง
2201500380 นางสาวณิดา ขันปาลี
2201500381 นายคงฤทธิ์ กุมภา
2201500382 นายธนัท โพธิเ์อี่ยม
2201500383 นายกรภัทร์ มาด้วง
2201500384 นายพงศกร ส านักพงษ์
2201500385 นายภาณุวัฒน์ ฤทธิสิทธิ์
2201500386 นายอภินพ ยอดสัก
2201500387 นายธนกร สงค์แก้ว
2201500388 นางสาวเบญจภรณ์ ปิงยศ
2201500389 นางสาวภัทราพร สวนมนิล
2201500390 นายอภิภูมิ ทมาภิรัต
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ชื่อ - สกุล
2201500391 นางสาวนารีซ่า ยามาเจริญ
2201500392 นางสาวพัชราภรณ์ พรหมสุรินทร์
2201500393 นายทินภัทร สาธุรัมย์
2201500394 นางกฤติกา โภคาพานิช
2201500395 นายไพศาล หลังปูเต๊ะ
2201500396 นางสาวนันทินี ข้อล้ า
2201500397 นางสาวชลกานต์ เอกจิตร
2201500398 นางสาวดวงใจ ไกรนรา
2201500399 นางสาววิลาวัณย์ พรมกลาง
2201500400 นายปรัชญ์ อรรถวิภานนท์
2201500401 นายพรณภัทร ยอดมั่น
2201500402 นางสาววัชรีพร ทวีกูล
2201500403 นางสาวมินตรา ง้วนพันธ์
2201500404 นางสาวอุดมลักษณ์ สิลินทบูรณ์
2201500405 นายหิรัญกฤษฎิ์ ค ามูล
2201500406 นายวุฒินันท์ จินดาศรี
2201500407 นายจิรานุวัฒน์ กุลนาฑล
2201500408 นายกานต์ สาขามุละ
2201500409 นายชุติพงศ์ วันเสาร์
2201500410 นางสาวไอรินลดา พรมมา
2201500411 นายเอกลักษณ์ นนทะการ
2201500412 นางสาวอัญธิกา คล้อยปาน
2201500413 นายนพวินท์ สุวรรณบุตร
2201500414 นางสาวชมพูนุท บุง่อุทุม
2201500415 นายสิทธา ชุมแคล้ว
2201500416 นายสิทธิโชค สมประสงค์
2201500417 นายเอกนรินทร์ หอมนาน
2201500418 นางสาวกนกนาถ ธรรมเจริญ
2201500419 นายณภัทร สารพัฒน์
2201500420 นายจิตวัต กองแก้ว
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ชื่อ - สกุล
2201500421 นายจักรกฤษ จิตตินันท์
2201500422 นางสาวฐิติพร ตวนกูเปีย
2201500423 นายสราวุธ วิบุลศิลป์
2201500424 นายศิริวัฒน์ ประกอบเสียง
2201500425 นางสาวมิ่งขวัญ บุตรโคษา
2201500426 นายณภัทร กมลฉ่ า
2201500427 นางสาวศรสุดา ทองมณี
2201500428 นางสาวทัศนียา กาฬพันธ์
2201500429 นายธนกฤต ชูนิจธนกุล
2201500430 นายวรฉัตร เมืองค า
2201500431 นายบุณยกรณ์ แก้วกิติพงษ์
2201500432 นายพันพจน์ พลอยงาม
2201500433 นายปชาศิลป์ ธนะสังข์
2201500434 นายอภิรักษ์ ช้อยประเสริฐ
2201500435 นายสามารถ นามโสม
2201500436 นางสาววิลาวัณย์ เพ็ชร์อินทร์
2201500437 นายปรเมนทร์ สุธรรม
2201500438 นายชัยวัฒน์ เมฆชัยภักด์ิ
2201500439 นายชิตพล ไชยสูง
2201500440 นายสัญชัย เชษฐสุมน
2201500441 นางสาวจริยา อินหว่าง
2201500442 นายณัฐสรณ์ ไชยวุฒิ
2201500443 นายภาณุพงศ์ ขันทอง
2201500444 นางสาวเทวารินทร์ ก าหนด
2201500445 นางสาววิมลสิริ มาตุรัตน์
2201500446 นายพิชย เนียมสูงเนิน
2201500447 นางสาววิจิตรา อุ่นละออ
2201500448 นางสาวพรพิมล หงอสกุล
2201500449 นายมูฮ ามัดเฟาซัน ดือลง
2201500450 นายภูวิช ฉ่ าวาที
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ชื่อ - สกุล
2201500451 นางสาวบุสริน แก้วสล า
2201500452 นางสาวกรรณิกา มีคุณกิจ
2201500453 นายภูธเนศ ส ารวมสุข
2201500454 นายฐานพัฒน์ นิลค า
2201500455 นายกฤษฎา ศรีเพ็ชร
2201500456 นายภัทราวุธ รักปลอด
2201500457 นางสาวสุกัญญา กฤติยา
2201500458 นายกิตติพจน์ วงษ์ถาวรเรือง
2201500459 สิบต ารวจตรีสรายุทธ ติสม
2201500460 นายณัฐวัฒน์ จันโท
2201500461 นางสาวธาราธิป ไกรโสภา
2201500462 นางสาวจุฑามาศ ศรนารายณ์
2201500463 นายอภิเชษฐ์ จันทรพงษ์
2201500464 นายศุภกิจ จ าเริญ
2201500465 นางสาวมัลลิกา มูหะหมัด
2201500466 นายธนกฤต ลือเรือง
2201500467 นางสาวสิรีธร เทพนอก
2201500468 นางสาวฐิติญารัตน์ โกยทา
2201500469 นางสาวอินทิรา บูสอ
2201500470 นายวรท เกษเพ็ชร์
2201500471 นายจุติเดช ทองมี
2201500472 นายวิทยา วิเศษดี
2201500473 นางสาวเกลียวสุข เกษสัญชัย
2201500474 นางสาวเกลียวพันธ์ เกษสัญชัย
2201500475 นางสาวสุดารัตน์ งามเขียน
2201500476 นางสาวนุสรา โกมัย
2201500477 นางสาวณฐวรรณ อิงอ้น
2201500478 นายฉัตรเพชร สุทธิสาร
2201500479 นายอลงกรณ์ ธรรมเสน
2201500480 นายภพธร กสิวุฒิเชิดชูชัย
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ชื่อ - สกุล
2201500481 นายบัณฑิตย์ ล่ิมเงิน
2201500482 นางสาวกมลวรรณ พวงสมบัติ
2201500483 นายธนนท์ ไพโรจน์เพชรายุทธ
2201500484 นายปราการ ชื่นเจริญ
2201500485 นายทัศเทพ จันทร
2201500486 นางสาวสุรีย์พร ยุติธรรม
2201500487 นายนนทวัฒน์ นาควังไทร
2201500488 นายสิทธิกร โกสุมภ์
2201500489 นางสาวกาญจนา ค าโคตร
2201500490 นางสาววรัญญา รักษาภัย
2201500491 นางสาวศุภกาญจน์ ชินวราพัฒน์
2201500492 นายรัตตพงษ์ มหาเกษตริน
2201500493 นางสาวชลธิชา รักษาวงศ์
2201500494 นายกิตติชัย มุดเทศ
2201500495 นางสาวชุติมา เหมทานนท์
2201500496 นายศักรินทร์ จันทรสุกศรี
2201500497 นายเอกรัตน์ สัมฤทธิ์
2201500498 นางกมลพรรณ ช้างกลาง
2201500499 นางสาวกัลยารัตน์ สุขเจริญฤทธ์
2201500500 นางสาวปีตินันท์ พรพัฒน์วัฒนา
2201500501 ว่าที ่ร.ต.ภัทรพจน์ โมฬีชาติ
2201500502 ว่าที ่ร.ต.ชัยณรงค์ พรมปิงเครือ
2201500503 นางสาวจิรวัฒน์ ชัยสิทธิ์
2201500504 นายภัทรพล สาบุตร
2201500505 นายวัฒนา ทองเยิ้น
2201500506 นางสาวสุดารัตน์ ศรีโพธิ์
2201500507 นางสาวเมธาวี ไกรณรงค์
2201500508 นายอนันตชัย เดชขันธ์
2201500509 นางสาวปัทมาวรรณ ด่านกลาง
2201500510 นางสาวพรพรรณ ร่ืนเริง
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ชื่อ - สกุล
2201500511 นายพีรพงศ์ แสนหมุด
2201500512 นายกฤษดา เปียกบุตร
2201500513 นายวรัญญู นาอุดม
2201500514 นางสาวมณีนุช นิลแก้ว
2201500515 นายธนพล เพ็งตะโก
2201500516 นางสาวปัฑมาภรณ์ ใจโต
2201500517 นายชวกร ทองปานดี
2201500518 นายศุภกฤต ธานี
2201500519 นางสาวนิซูไฮลา สาแล๊ะ
2201500520 นางสาวซ่อนกล่ิน คงหนู
2201500521 นายณัฐวุฒิ ตุ้มเงิน
2201500522 นายซักวาน อาบ๊ะ
2201500523 นางสาวสาวาตี นามุง
2201500524 นายต่อศักด์ิ ชักน า
2201500525 นายศรายุทธ์ กระเครือ
2201500526 นายชาญศักด์ิ ปานะโปย
2201500527 นางสาวสุวนันท์ อินตรี
2201500528 นายพิศาล สาริกา
2201500529 นายกวิน มณีพราย
2201500530 นางสาวกนกวรรณ แสงอาทิตย์
2201500531 นางสาวสุอัญชา กระต่ายจันทร์
2201500532 นายปธานิน อิสสระ
2201500533 นางสาวโศรัยยา เงาะ
2201500534 นางสาวกชพร วงษ์ปัญญา
2201500535 นายภานุพงศ์ สานุศิษย์
2201500536 นายวัชรินทร์ ทัศนาญชลี
2201500537 นายธนพล ธมิกานนท์
2201500538 นางสาวไอยรดา ไพรสันต์
2201500539 นายธรรมภพ สันติพิทักษ์
2201500540 นายพิเชษฐ์ บัวบังขัง
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15. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เลขประจ าตวัสอบ
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แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2201500541 นายสุทธิเกียรติ ทาระ
2201500542 นางสาวนาฏลัดดา แตงอ่อน
2201500543 นายปฐมพงศ์ สุขอุบล
2201500544 นางสาวปุริมปัฎฐ์ ผ่องจิตต์
2201500545 นายทองธวัช เหล่าเสถียรกิจ
2201500546 นายอรรถพล พวงทิพย์วรรณ
2201500547 สิบเอกวัชรพงษ์ ปัททุม
2201500548 นางสาวมาภามาศ ทับย้อย
2201500549 นายฐิติ อภิมุขเจริญ
2201500550 นายณัฐพล พูลเปีย่ม
2201500551 นางณัฐฐินันท์ ใจแสน
2201500552 นายวรทัต เปียสวน
2201500553 นายจักรพันธุ์ บุญชู
2201500554 นายณรงค์ศักด์ิ พลเคน
2201500555 นายวรนันท์ แจ่มสว่าง
2201500556 นางสาวจตุพร นันทพรหม
2201500557 นายอนันต์ นามคาน
2201500558 นายณัฐฐินันท์ จินาพันธุ์
2201500559 นายธนาคาร สุทธิ
2201500560 นางสาวนันทกา ช านาญกูล
2201500561 นายวทัญญู สีดาบุตร
2201500562 นางสาวสุชาดา พงศ์พรม
2201500563 นางสาวดลนภา สุวรรณจินดา
2201500564 นายจิรวัฒน์ ศรเพ็ชร์
2201500565 นางสาวบุญญาพร คุณะศักด์ิพาณิชย์
2201500566 นางสาวพัชราวรี แจ่มศรี
2201500567 นายกวินท์พัฒน์ ลัดดารักษ์
2201500568 นายธนกฤต บับภาร
2201500569 นางสาวศดานันท์ เรืองใส
2201500570 นายชาติชาตรี แสวง
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ชื่อ - สกุล
2201500571 นางสาวจิราวรรณ ศิริเทศ
2201500572 นายขวัญชัย จริยาณวัตร
2201500573 นางสาวธัญลักษณ์ กันคุ้ม
2201500574 นางสาวภิญญดา ยิ้มยืนยง
2201500575 นางสาวดารารัตน์ ศรีถม
2201500576 นางสาวณัฐมล หอมหวล
2201500577 นางสาวกัลยาณี ประเสริฐศิริสร
2201500578 นายอดิสาร ทองประเสริฐ
2201500579 นายคณิศร แก่นอินทร์
2201500580 นางสาวกาญจนา ธุวะค า
2201500581 นายรชต แจ้งใจ
2201500582 นายวรลพ จ าปาจันทร์
2201500583 นางสาวเจนจิรา พูลรักษ์
2201500584 นางสาวสุวรรณดารา เกตุแก้ว
2201500585 นายกิตติพงษ์ ฉิมโห้
2201500586 นางสาวพัชราภรณ์ ภานุศรี
2201500587 นายพีรพล สิงห์ชา
2201500588 นางสาวจิราภรณ์ ขันธวัช
2201500589 นายฉัตรกร เพชรชูทอง
2201500590 นายรัตตพงศ์ ลพพันธ์ทอง
2201500591 ว่าที ่ร.ต.หญิงศิริพร มังษา
2201500592 นายจารุวิทย์ บุญมา
2201500593 นางสาวสุวิมล รวยอบกล่ิน
2201500594 ว่าที ่ร.ต.ณัฐภัทร มาประเทียบ
2201500595 นางสาวณัฐสุดา ค าผาย
2201500596 นางสาวเพ็ญจริยา เพ็งหมึก
2201500597 นางสาวรัตน์จิภรณ์ ทวีวัฒนศิริ
2201500598 นายนายนนทวัฒน์ วุฒิภา
2201500599 นายคธาวุฒิ มะนาวหวาน
2201500600 นายอนุกูล อ าพันมณี
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ชื่อ - สกุล
2201500601 นายวีรยุทธ สันติ
2201500602 นางสาวอารีย์ เก่งจริง
2201500603 นายนนทวัฒน์ งามเชย
2201500604 นายไกรสิทธิ์ บุบผาศรี
2201500605 นางสาวนฤทัย เวชยางกูล
2201500606 นายธนวัฒน์ เจ้ยชุม
2201500607 นายฐาปนาท เสนานนท์
2201500608 นางสาวประภาวรรณ เล้ียงหล่ า
2201500609 นายอธิเบศร์ ไชยหาวงศ์
2201500610 นางสาวณัฐรติ จันทร์ประอบ
2201500611 นางสาวฐิติมา ชนะชัยธนกุล
2201500612 นายภูมิรพี สืบวงษ์รอด
2201500613 นางสาวเบญจรัตน์ อินนันชัย
2201500614 นายภาสกรณ์ ประทุมพล
2201500615 นายก าพล ชายทวีป
2201500616 นายสมภพ ครุธสินธุ์
2201500617 นายพงษ์สุรินทร์ สุรินรังษี
2201500618 นางสาวดนิตา แสงสวิทย์
2201500619 นางสาวปาริสา บุญรอด
2201500620 นางสาวศุภวรรณ บุญสวัสด์ิ
2201500621 นางสาวภคมน สร้อยเสริมทรัพย์
2201500622 นายณัฐวุฒิ ปรีชม
2201500623 นางสาวสุภัสสรณ์ เมฆแสน
2201500624 นางสาวอรวรรณ ค าถา
2201500625 นางสาวกรรณิกา รอดแก้ว
2201500626 นายฐานพล พงษ์เพ็ชร์วิเศษ
2201500627 นางสาวเกวลิน แก้วมณี
2201500628 นางสาวกาญจนาภรณ์ ฤทธิส์ยอง
2201500629 นายธนกฤต เจริญพานิช
2201500630 ว่าที ่ร.ต.หญิงมิลตรา ภูปานผา
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ชื่อ - สกุล
2201500631 นางสาวมัณฑนา ไกรศรี
2201500632 นายจีราวุฒิ แสงเขียว
2201500633 นางสาวพลอย ศิริประเสริฐ
2201500634 นายณัฐวุฒิ โปร่งใจ
2201500635 นายวุฒิชัย พานทอง
2201500636 นางสาวอมรรัตน์ ศรีศักดา
2201500637 นายนฤนาท สุขขวัญ
2201500638 นายนฤดล เผือกมา
2201500639 นายธีระ คตอินทร์
2201500640 นางสาวศศิวิมล รัตนพันธุ์
2201500641 นางสาวเกวลิน ลอมาเละ
2201500642 นางสาวพิมพิศา พูลสวัสด์ิ
2201500643 นายจิรายุ ทอกี่
2201500644 นางสาวอริสรา ดิษฐเอม
2201500645 นายสุทธิรักษ์ สงกา
2201500646 นายชนินทร์เกียรติ เฟือ่งเพียร
2201500647 นางสาวรัชดาภรณ์ ประเมลัย
2201500648 นายณัฐวุฒิ โสรเนตร
2201500649 นายเอกพงษ์ บุญช่วย
2201500650 นางสาวนีลวัจน์ บูรณปรีชา
2201500651 นายกิตติภัค แจ่มจ ารัส
2201500652 นายพีรพล ผัดวงค์
2201500653 นางสาวเจนจิรา นุ่นสง
2201500654 นางสาวธัญลักษณ์ ล่องจันทร์
2201500655 นายสุริยา ศรีวันทา
2201500656 นางสาวมัณฑนา จิระไอย์
2201500657 นางสาวเกศมณี พัฒนศรี
2201500658 นางสาววิภาดา นารี
2201500659 นางสาวพิมพ์ภกานต์ อ้ายคนโต
2201500660 นางสาวมินตรา มีสาวงษ์
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ชื่อ - สกุล
2201500661 นายพิษณุ มั่นจิตร
2201500662 นางสาวรัชฎาพร โชคคุณ
2201500663 นายไชยวัฒน์ อรุณวัฒน์
2201500664 นายอภิรัฐ กางถิ่น
2201500665 นางสาวธนาภา สถาปิตานนท์
2201500666 นายพัฒนพงศ์ พลดี
2201500667 นายปาโอโล กูริโอโส ไนอาเร็ตต้ี
2201500668 นายภาคภูมิ ดิษยมาลย์
2201500669 นายสุรเชษฐ บิลโต๊ะและ
2201500670 นายอิทธิกูล กันขา
2201500671 นางสาวโชติกา อาราม
2201500672 นางสาวมณีวรรณ จันลิ
2201500673 นางสาววรรณณิกา จินนะวงศ์
2201500674 นายศิริโสภณ ค าแท้
2201500675 นายภาณุ หอมสุวรรณ
2201500676 นางสาวสุวรรณี ทองอ่วมใหญ่
2201500677 นายมฐา ค าเพชรดี
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