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ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ  ชื่อ นำมสกุล
1 *631001 นาย สิรวชิญ์ จันทรทรัพย์
2 *631002 นาย ณัฐวตัร บุญเอื้อ
3 631003 นาย ณัฐวฒิุ บรรเรืองทอง
4 631004 นาย ชวลั โรจนธรรม
5 *631005 นางสาว ณัฏฐ์วรินท์ ค าสีหา
6 631006 นาย สกลรัชกร เหลืองอ่อน
7 631007 นางสาว พนิดา พรวาปี
8 *631008 นางสาว ชลินยา บรรณจงส์
9 *631009 นาย เจนณรงค์ ท่วมนอก

10 *631010 นาย วนัธวชั หมั่นคง
11 *631011 นางสาว อมรรัตน์ วลัิย
12 *631012 นาย ฑัตพงศ์ หล่าสกุล
13 631013 นางสาว อภญิญา เสนา
14 631014 นางสาว เพ็ญพักตร์ ภกัดี
15 631015 นางสาว มยุรี รุนสูงเนิน
16 *631016 นางสาว อินทิรา ใจกระสันต์
17 *631017 นาง ณปภชั อ่อนก าปัง
18 *631018 นาย รภสัสิทธิ์ ก าจรอัครหิรัญ
19 *631019 นาย ศิระ มีกรสม
20 *631020 นาย สรพล ทางดี
21 *631021 นางสาว กวนินา จันทร์นวล
22 *631022 นาย ธญัเทพ ชัยรัตน์
23 *631023 นางสาว นุชนาถ อนุกูล
24 *631024 นางสาว ชลันดา แจ่มวงศ์
25 *631025 นาย ศุภชัย ชัยประเสริฐ
26 *631026 นางสาว ชนิกานต์ เป็นรัมย์
27 *631027 นาย อนุชา โลเกต
28 631028 นาย บัณฑิต ศิริวรรณ
29 *631029 นางสาว จรรยาภรณ์ ชั่งดี
30 *631030 นางสาว พัชรภรณ์ พะนา
31 *631031 นางสาว อรยา แก่นลา

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รบักำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ

ประกำศ ณ วันที่     22   มถุินำยน  พ.ศ. 2563
  ........................................................................

ต ำแหน่ง นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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32 631032 นาย ณัฐกฤตเดชน์ เทศสูงเนิน
33 631033 นาย กษิดินท์ เกษสุวรรณ

หมายเหตุ  *หน้าหมายเลขประจ าตัวผู้สอบหมายถึง รอตรวจวฒิุเพิ่มเติม
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ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ  ชื่อ นำมสกุล
1 *632001 นางสาว มินตรา พิสันเทียะ
2 *632002 นางสาว กัลยรัตน์ ผ านอก
3 632003 นาย สมพงษ์ ไพรดีพะเนา
4 632004 นาย ธวชัชัย อินทร์สาตร์
5 632005 นาย ภราดร สีหมงคล
6 *632006 นางสาว ไกรศร ภกัดีนอก
7 632007 นางสาว อิณชญา ประคองค้า
8 632008 นางสาว นภาพร เติมเศรษฐเจริญ
9 *632009 นาย ธรีศักด์ิ มันกระโทก

10 *632010 นางสาว ววิาห์ จัน้เขวา้
11 632011 นาย สิรพิชญ์ ดวงภกัดี
12 *632012 นาย พชรภทัร บุญเอก
13 *632013 นางสาว สมฤทัย อ ามะพะ
14 632014 นางสาว รุจีไพลิน ทิพย์วงศา
15 *632015 นางสาว สุนีย์ ดีเลิศ
16 *632016 นางสาว สุดารัตน์ เปล่ียนจันอัด
17 632017 นางสาว กัญญาพิไล จารุสิงห์
18 632018 นาย ปฏพิัฒน์ เรืองประโดก
19 *632019 นางสาว ญานิกา วงแสนค า
20 *632020 นางสาว อภญิญา แสงสายออ
21 632021 นางสาว อรัญญา พงษ์สุภา
22 632022 นางสาว ศศิณัฏฐิกา ช่องผักแวน่
23 *632023 นางสาว กุลณัฐ ปราบภยั
24 632024 นางสาว กฤษฎาภรณ์ ทองทิพย์
25 632025 นางสาว นิตยา คูสันเทียะ
26 *632026 นางสาว ศิริรัตน์ หาสุข
27 632027 นางสาว ศิราณี ช่วงสันเทียะ
28 632028 นางสาว พรรณทิพย์ ฤทธิจ์ีน
29 632029 นางสาว ณัฐพร ประเสริฐธรีพงค์
30 632030 นางสาว ศุภสิรา พิมล
31 632031 นาง จริยา วชัรินทร์รัตน์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รบักำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ

ประกำศ ณ วันที่     22   มถุินำยน  พ.ศ. 2563
  ........................................................................

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ
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32 *632032 นาง สุดาพร เรไร
33 *632033 นางสาว นพมาศ หาญศรี
34 632034 นางสาว จุฑามาศ ด่านกระโทก
35 632035 นางสาว รัตนาภรณ์ ทองสี
36 632036 นางสาว ปภสัรา สวสัดี 
37 632037 นางสาว สุกัญญา ธงภกัด์ิ
38 632038 นางสาว พชรพรรณ เนาวศ์รี
39 *632039 นางสาว นาศินันท์ เนื่องกระโทก
40 632040 นางสาว ภทัรสิริ ยอดโยธี
41 632041 นางสาว จิดาภา ตรวจงูเหลือม
42 632042 นางสาว วนัสิริ วรีพงศธงไชย
43 *632043 นางสาว ณัฏฐณิชญา ดลประสิทธิ์
44 *632044 นางสาว เบญญาภา งาเกาะ
45 632045 นาย เดชา ระหาร
46 632046 นางสาว วรรณวภิา ไชยสิงห์
47 632047 นางสาว ยุพเรศ ทองอุทุม
48 *632048 นาย ศักด์ิสิทธิ์ สิทธสิาร
49 *632049 นางสาว สโรชา วรรณจงค า
50 632050 นางสาว จิดาภา การะนัด
51 *632051 นาง รัชดา กองทอง
52 632052 วา่ที่ ร.ต.หญิง ฑรีรัตน์ วลัณวตัร
53 632053 นางสาว ธญัญาภรณ์ เอกบุตร
54 632054 นางสาว จุติพร ประสมทรัพย์
55 632055 นาง วรางคณา กฤษณสุวรรณ
56 632056 นาย ธนิท พันธุร์อด
57 632057 นาย ศุภทิน สิริภทัรวศิ
58 632058 นางสาว จิราภรณ์ วนิิจจตุรงค์
59 *632059 นางสาว พัชรียา ดาษงูเหลือม
60 632060 นาง วลัยลักษณ์ ธรรมเสมอ
61 632061 นางสาว สุมาลี สีสุโข
62 632062 นางสาว ธญัญารัตน์ เผยกลาง
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63 632063 นางสาว มลฤดี ยางทรัพย์
64 632064 นางสาว กัลยาณี ปราณีตพลารักษ์
65 632065 นางสาว ศิรินทรา นิมารัมย์
66 632066 นางสาว พัทธนันท์ ทุดเสง่ียม
67 632067 นาย วษิณุ สุจริยา
68 632068 นาย วทิวสั นิลขันธ์
69 632069 นางสาว ขวญัจิรา จงกลกลาง
70 632070 วา่ที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา แสงแก้ว
71 632071 นางสาว กุลณัฐ พยุงเจริญ
72 *632072 นางสาว ศศิธร ปัดทุม
73 632073 นาย พิชัย จวบรัมย์
74 632074 นางสาว ปิ่นปริณัฐ ปล่ังกลาง
75 632075 นางสาว ธญัลักษณ์ เจียศิริพร
76 632076 นางสาว อังคณา ข าคมเขตร
77 632077 นางสาว พรศิริ ไชยดี
78 632078 นางสาว วายุรี เขือ่นทองหลาง
79 *632079 นางสาว ภรีู แสงกระโทก
80 *632080 นางสาว นันทัชพร สุขเกษม
81 632081 นางสาว สิรินดา วถิีธรรม
82 632082 นางสาว กรรณิกา กาญจนดิลก
83 *632083 นางสาว ปนัดดา ยิม้ละมัย
84 632084 นางสาว สุภาวดี หอจันทึก
85 632085 นางสาว ดวงนภา จงคล้ายกลาง
86 632086 นางสาว แสงอรุณ ทองสลับ
87 632087 นางสาว พิรุณ ยืนยง
88 632088 นาย จิรวฒัน์ ชาวภเูขียว
89 632089 นางสาว ทิพวรรณ ฉิมกลาง
90 *632090 นาย ธรียุทธ สุขมาก
91 632091 นาย สุรธาสิต ภทูองปิด
92 *632092 นางสาว ปัทมา กล้าหาญ
93 632093 นางสาว วรรณลิยา นุชกระโทก
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94 *632094 นางสาว เยาวลักษณ์ มูลสันเทียะ
95 *632095 นางสาว แพรวา สุนทรวรีาทักษ์
96 632096 นาง จินตนา ผัดกระโทก
97 632097 นาย นวเวช กล้าหาญ
98 632098 นางสาว จุฑาทิพย์ เสวขุนทด
99 *632099 นางสาว วรินทร พุ่มพวง

100 632100 นางสาว ลลิตา พรรณลี
101 632101 นางสาว นงนุช แป้นเพชร
102 *632102 นางสาว ศิรินภา บุญหาร
103 632103 นางสาว ศศิวมิล ยิง่นอก
104 632104 นางสาว ธนัชชา ไทยปราณีต
105 632105 นาย พิทักษ์ รักงาม
106 632106 นางสาว เกตุวลีพร ใจมา
107 632107 นางสาว ปุญญาดา หวงัรวมกลาง
108 632108 นางสาว สวภทัร แสงสมบัติ
109 *632109 นาย ไชยภทัร พรหมบริรักษ์
110 632110 นางสาว เตือนใจ วรโชติ
111 632111 นางสาว ปิยนุช วเิชียร
112 632112 นาง มณฑิรา ครามกระโทก
113 632113 นางสาว น้ าพุ  แสงมณี
114 632114 นางสาว วาสนา เลากลาง
115 632115 นางสาว เหมือนแพร แคสันเทียะ
116 632116 นางสาว ศิริรัตน์ พิมพิค่อ
117 632117 นางสาว พิกุล ศิริปรุ
118 632118 นางสาว สุรีย์พร สุขสวย
119 *632119 นางสาว ณัฐริกา ปลอดกระโทก
120 632120 นางสาว พิมพ์พลอย พลวชิัย
121 632121 นางสาว วาธติา บุญสมบัติ
122 632122 นางสาว วริินทร ศิลปิกุล
123 *632123 นางสาว วทิิตา ปิยพิทยากร
124 632124 นางสาว ณัฐวร์ี จันทวงษา
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125 632125 นาย ภาณุพัฒน์ ปันจัตุรัส
126 632126 นาย กฤษณพล มั่งธรรม
127 632127 นาย วชิรพล พื้นทะเล
128 *632128 นางสาว นัทนรินทร์ กูลสวสัด์ิโตมร
129 *632129 นางสาว ฐิติมา จักรสาน
130 *632130 นางสาว มนสิชา สินธชุัย
131 *632131 นางสาว อัจฉรียา ฝาชัยภมูิ
132 632132 นางสาว ณัฐณัณณรี แสงจันทร์
133 *632133 นางสาว ธณัณณัฐ ทองค า
134 632134 นางสาว ทัศณีญา จันปี
135 *632135 นางสาว มินตรา แสงงาม
136 632136 นางสาว ลลิต์ภทัร ดาเดช
137 632137 นางสาว แพรพลอย เกตสม
138 632138 นางสาว กนกวรรณ คนิสาร
139 632139 นางสาว ปนัดดา ผาสุขใจ
140 632140 นางสาว พัชรี แทนกระโทก
141 *632141 นางสาว อรรจมณี อโณทัยไพบูลย์
142 632142 นางสาว ภทัราพร สารียุทธ
143 632143 นางสาว ศิริลักษณ์ ปะวนัตา
144 632144 นางสาว วราภรณ์ โพธิศ์รี
145 632145 นางสาว สุกัญญา จุลลัง
146 632146 นาย ธนวนัต์ นาคกระโทก
147 632147 นางสาว ธญัยากร สานันท์
148 632148 นางสาว จีรนันท์ ทองจ ารัส
149 *632149 นาง ฉรินทร์ ไทยทะเล
150 632150 นาง ชวลิตา สุนทรรัตน์
151 632151 นางสาว ปวณีา ดวงพรม
152 632152 นาย เอกชัย แซ่โง้ว
153 632153 นางสาว พัชรี วถิีเทพ
154 632154 นางสาว จารุวรรณ เจนสระน้อย
155 632155 นางสาว ชญาณี ปราบจะบก
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รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รบักำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ

ประกำศ ณ วันที่     22   มถุินำยน  พ.ศ. 2563
  ........................................................................

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ

156 632156 นางสาว หฤทัย ลาภเกิด
157 632157 นางสาว สิริมนต์ ยกบัตร
158 632158 นางสาว รัชณีกร พินิจไชย
159 632159 นางสาว ชลธชิา ขันตี
160 632160 นางสาว ฐิติรัตน์ เอี่ยมศรีลา
161 632161 นาย พชร สุกเกรียม
162 632162 นางสาว ปภสัวรรณ พิพัฒน์ภานุกูล
163 632163 นางสาว สิริรัตน์ เดชขุนทด
164 632164 นางสาว ปิยธดิา แก้วดี
165 632165 นางสาว พัชราภา กร่ิงกระโทก
166 632166 นางสาว ศศิธร รู้แผน
167 632167 นางสาว กานต์ชนก พุทธรักษา
168 632168 นางสาว จีรนุช พานิชย์
169 632169 นางสาว จิรัชญา จ าเดิมสุข
170 632170 นางสาว กนกวลัย ชัยพัฒน์ปรีชา
171 632171 นางสาว กษิดิษญนาถ ศิริมงคลเดชากุล
172 632172 นางสาว โบนัส แดนกระโทก
173 632173 นางสาว สุนิสา ทิมประโคน
174 632174 นาย ขจรพรรณ เปล่งรัศมีกุล

หมายเหตุ  *หน้าหมายเลขประจ าตัวผู้สอบหมายถึง รอตรวจวฒิุเพิ่มเติม
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1 *633001 นางสาว กรชนก ดวงกระโทก
2 *633002 นางสาว นววรรณ ปรมัตถ์สกุล
3 633003 นางสาว อารีรัตน์ เคนมี
4 633004 นางสาว พัชรินทร์ สารฤทธิ์
5 633005 นาย พฤฒาวธุ ศิริโชคธนวฒัน์
6 633006 นาย วศิณุพร หนุนกระโทก
7 633007 นางสาว หทัยชนก ศรีษะย์
8 633008 นางสาว โสภติ ศรีจันทึก
9 633009 นางสาว กชมน วงศ์ใหญ่

10 633010 นางสาว เบญจพร ช านาญ
11 633011 นางสาว วรรณภา ทองโม้
12 633012 นางสาว ณัฐฐินันท์ เจนใจ
13 633013 นางสาว สมฤดี สีหาเวช
14 633014 นางสาว วรรณิศา ผ่านสกุล
15 633015 นางสาว จินต์ลดา แก้วศรี
16 *633016 นางสาว อาริษา เชื้อโคกกรวด
17 633017 นางสาว เฟื่องฟ้า ภนูา
18 633018 นางสาว สิริโสภา ทาวงค์
19 *633019 นางสาว รัตนาภรณ์ รัตนภกัดี
20 633020 นางสาว ศิริพร พันละบุตร
21 633021 นาย ทศพล ทองลา
22 633022 นาย ศรัณยพงษ์ พันธเ์ลิศ
23 *633023 นาย ธวชัชัย อาจปาสา
24 633024 นางสาว เสาวภา ป้องโล่ห์
25 *633025 นางสาว กิรณา กรณ์งูเหลือม
26 *633026 นางสาว อรยา ฤทธิพ์ันธม์่วง
27 633027 นางสาว ปาริชาติ ทิพย์รัตน์
28 633028 นางสาว ชลธชิา เตชะปลูก
29 633029 นางสาว อรพรรณ บุญศักดาพร
30 633030 วา่ที่ ร.ต. ธนภมูิ ไกรทองสุข
31 *633031 นางสาว ขนิษฐา สระแก้ว

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รบักำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ

ประกำศ ณ วันที่     22   มถุินำยน  พ.ศ. 2563
  ........................................................................

ต ำแหน่ง นักกีฏวิทยำ
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ต ำแหน่ง นักกีฏวิทยำ

32 633032 นางสาว สุกานดา หลักบึง
33 633033 นางสาว พรอนงค์ ผ่องนานารถ
34 *633034 นาย ศราวธุ กุลแก้ว
35 633035 นางสาว จรัสพร บุญสมร
36 633036 นางสาว สุภาพร พานสัมฤทธิ์
37 633037 นาย ณัฐวฒิุ สุขทองสา
38 633038 นางสาว ฐิติมา ตรองติรัมย์

หมายเหตุ  *หน้าหมายเลขประจ าตัวผู้สอบหมายถึง รอตรวจวฒิุเพิ่มเติม









คำแนะนำสำหรับผู้เข้าสอบ 
 1.ผู ้เข้าสอบควรเดินทางมาถึงสถานที ่สอบก่อนเวลา อย่างน้อย 30 นาที เพื ่อเข้าสู่
กระบวนการคัดกรอง Covid-19 จากทางศูนย์การค้า และคณะกรรมการคุมสอบ  
 2.สถานที่สอบ Terminal 21 Korat (Hall 1 ชั้น 4) ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถเข้าสถานที่สอบ
ได้ 2 ทาง คือ เข้าจากหน้าศูนย์การค้าชั้น 1 หรือเข้าจากลานจอดรถยนต์ชั้น 3 และสถานที่สอบ
จะอยู่ Hall 1 ชั้น 4 

3.กำหนดจุดวัดอุณหภูมิร่างกาย 2 จุด คือ หน้าทางเข้าศูนย์การค้า  Terminal21 Korat(
โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้า) และหน้าห้องสอบ(โดยคณะกรรมการคุมสอบ) โดยอุณหภูมิร่างกาย
ต้องไม่เกิน 37.5˚ หากอุณหภูมิเกินที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ซึ่งคำตัดสินของ
คณะกรรมการคุมสอบ จะถือเป็นที่สุด 

4.ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าสอบ หากไม่
ปฏิบัติตามคณะกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

5.อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบได้แก่ ดินสอความเข็ม 2B หรือมากกว่า ยางลบ ปากกาลูกลื่น
หมึกสีน้ำเงิน น้ำยาลบคำผิด และไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร Smart Watch หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสท์ุกชนิดเข้าห้องสอบ  

6.หากผู้เข้าสอบมาสายเกิน 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และผู้เข้าสอบจะออก
ห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Floor.4 
ห้องสอบ 

Floor.3 
ทางเข้าจากลานจอดรถ 
จุดคัดกรอง 

Floor.1 
ทางเข้า 

แผนที่อาคารแสดงทางเข้าและจุดคัดกรอง 



  

ผังท่ีนั่งสอบ 


