
 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจ�างชั่วคราว 

ศูนย�สอบท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก 
              เรื่อง รายชื่อผู�ผ(านการสอบภาคความรู�ท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู�ความสามารถ 
                     ท่ีใช�เฉพาะตําแหน(ง  (ภาค ข.)  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการสอบภาค 
                     ความเหมาะสมกับตําแหน(ง  (ภาค ค.)           

--------------------------------- 

  ตามที่กรมท(าอากาศยานได�มีประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่องรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต(งต้ังบุคคลเข�ารับราชการเป;นลูกจ�างชั่วคราวในตําแหน(งต(างๆ ปฏิบัติงานท่ีส(วนกลาง
และท(าอากาศยาน โดยเป>ดรับสมัครสอบ ตั้งแต(วันที่ 23 เมษายน 2561 – 7 พฤษภาคม 2561 และ
ประกาศกรมท(าอากาศยาน ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสอบคัดเลือก       
วันเวลา สถานท่ี และระเบียบเก่ียวกับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต(งต้ังบุคคลเข�ารับราชการเป;นลูกจ�าง
ชั่วคราวในตําแหน(งต(างๆ ปฏิบัติงานท่ีส(วนกลางและท(าอากาศยานสังกัดกรมท(าอากาศยาน นั้น   

   บัดนี้ ศูนย�สอบท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ได�ดําเนินการสอบภาคความรู�ท่ัวไป (ภาค ก.) และ   
ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน(ง (ภาค ข.) ในตําแหน(งผู�ดูแลสนามบิน ตําแหน(งพนักงานขับรถยนต� 
ตําแหน(งเจ�าพนักงานขนส(ง ตําแหน(งนายช(างโยธา ตําแหน(งนายช(างไฟฟCา ตําแหน(งเจ�าหน�าท่ีตรวจอาวุธและ
วัตถุอันตราย ตําแหน(งเจ�าหน�าท่ีกู�ภัยและดับเพลิง ตําแหน(งเจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ� และตําแหน(งนักวิชาการ
ขนส(ง ปฏิบัติงานท่ีท(าอากาศยานน(านนคร ท(าอากาศยานพิษณุโลกและท(าอากาศยานเพชรบูรณ� เสร็จสิ้น   
เป;นท่ีเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศรายชื่อผู�สอบผ(านการสอบคัดเลือกดังกล(าว เพ่ือมีสิทธิเข�ารับการสอบภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน(ง (ภาค ค.) ตามกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ ดังนี้ 

  1. รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง ภาค ค. (สอบสัมภาษณ') 
  รายชื่อผู� มีสิทธิ เข�ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน(ง ภาค ค. (สอบสัมภาษณ�)          
ตามบัญชีแนบท�ายประกาศนี้ 

  2. วัน เวลา และสถานท่ีในการสอบ 

ท"าอากาศยาน ตําแหน"ง เลขประจําตัวสอบ 
วันและเวลา

สอบ 
สถานท่ีสอบ 

น(านนคร 

ผู�ดูแลสนามบิน 

พนักงานขับรถยนต� 

เจ�าหน�าท่ีตรวจอาวุธและ 
วัตถุอันตราย 

เจ�าหน�าท่ีกู�ภัยและดับเพลิง 

นายช(างโยธา 

นายช(างไฟฟCา 

เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ� 

ทนน. 2010008 - 2010017 

ทนน. 2020002 – 2020013 

ทนน. 2110010 – 2110228 

 

ทนน. 2120002 – 2120060 

ทนน. 2050001 – 2050003 

ทนน. 2060001 – 2060019 

ทนน. 2150005 - 2150054   

วันพุธท่ี 6 
มิถุนายน 2561 
เวลา 08.00 น. 

ถึง 
12.00 

 

 

ห�อง 

ประชุม 

ท(าอากาศยาน
พิษณุโลก 

ช้ัน 2 
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ท"าอากาศยาน ตําแหน"ง เลขประจําตัวสอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 

พิษณุโลก 

ผู�ดูแลสนามบิน 

พนักงานขับรถยนต� 

เจ�าพนักงานขนส(ง 

เจ�าหน�าท่ีตรวจอาวุธและ 
วัตถุอันตราย 

เจ�าหน�าท่ีกู�ภัยและดับเพลิง 

นายช(างโยธา 

นายช(างไฟฟCา 

นักวิชาการขนส(ง 

เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ� 

ทพล. 2010002 - 2010026 

ทพล. 2020001 – 2020011 

ทพล. 2040002 – 2040013 

ทพล. 2110001 – 2110032 

 

ทพล. 2120003 – 2120060 

ทพล. 2050001 – 2050013 

ทพล. 2060007 – 2060016 

ทพล. 2220004 - 2220127 

ทพล. 2150015 - 2150119 

วันพุธท่ี 6 
มิถุนายน 2561 
เวลา 08.00 น. 

ถึง 
12.00 

 

 

 

      ห�อง 

ผู�อํานวยการ  
ท(าอากาศยาน

พิษณุโลก ช้ัน 2 

เพชรบูรณ� 

ผู�ดูแลสนามบิน 

เจ�าหน�าท่ีกู�ภัยและดับเพลิง 

นายช(างไฟฟCา 

ทพช. 2010001 – 2010002 

ทพช. 2120001 - 2120023 

ทพช. 2060004 - 2060006 

 

ห�อง 

CIP 6  ช้ัน 2 

      

หมายเหตุ   รายงานตัวเวลา 07.30 – 08.00 น. ณ หองประชุม ท"าอากาศยานพิษณุโลก  ช้ัน 2 
                

  ท้ังนี้ หากไม(มารายงานตัวตามเวลาท่ีกําหนด จะไม(มีสิทธิเข�ารับการสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหน(ง (ภาค ค.) 

  3. เอกสารหลักฐานท่ีผูเขาสอบ จะตองนํามาย่ืนในวันเขารับการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน"ง ภาค ค. (สอบสัมภาษณ') 
   3.1 ใบสมัครท่ีพิมพ�จากอินเตอร�เน็ต โดยให�ติดรูปถ(ายหน�าตรง ไม(สวมหมวกและ   
ไม(สวมแว(นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ(ายไว�ไม(เกิน 1 ปO นับถึงวันป>ดรับสมัคร (วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561) 
พร�อมท้ังลงลายมือชื่อในใยสมัครสอบให�ครบถ�วน 
   3.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือบัตรประจําตัว
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให� ซ่ึงมีรูปถ(าย และมีเลขประจําตังประชาชน 13 หลัก      
ระบุชัดเจนเท(านั้น (ฉบับจริง) และสําเนาภาพถ(ายดังกล(าว จํานวน 1 ฉบับ 
   3.3 สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ และ
สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ท่ีแสดงว(าเป;นผู�มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ
รับสมัครโดยต�องสําเร็จการศึกษา และได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันป>ดรับสมัครสอบ คือวันท่ี      
7 พฤษภาคม 2561 จํานวนอย(างละ 1 ฉบับ  

/ท้ังนี้ผู�ท่ีจะ 
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  ท้ังนี้ผู�ท่ีจะถือว(าเป;นผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะ
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานบันการศึกษานั้นๆ เป;น
เกณฑ� โดยจะต�องสําเร็จการศึกษาและได�รับการอนุมัติจากผู�มีอํานาจของสถาบันนั้นๆ ในกรณีท่ีไม(สามารถ    
นําหลักฐานการศึกษาดังกล(าวมายื่นพร�อมใบสมัครสอบได� ให�นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให�โดย
ระบุสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได�รับอนุมัติปริญญาบัตร ซ่ึงต�องอยู(ภายในกําหนดวันป>ดรับสมัครสอบ
มายื่นแทน 
   3.4 สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
   3.5 สําเนาใบขับข่ีรถยนต� ซ่ึงจะต�องมีอายุมากว(า 1 ปO จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะ
ตําแหน"งเจาหนาท่ีกูภัยและดับเพลิง) 
   3.6 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช(น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข�ารับ
ราชการทหารกองเกินประจําการ (แบบ สด.43) ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณี ชื่อ – สกุล 
ในหลักฐานการสมัครไม(ตรงกัน) เป;นต�น จํานวนอย(างละ 1 ฉบับ 
   3.7 ใบรับรองแพทย� ซ่ึงออกให�ไม(เกิน 1 เดือน และแสดงว(าไม(เป;นโรคท่ีต�องห�าม
ตามกฎ ก.พ. ว(าด�วยโรค พ.ศ. 2534 ได�แก( 
         - วัณโรคในระยะแพร(กระจายเชื้อ 
         - โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีรังเกียจแก(สังคม 
         - โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
          - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
         - โรคติดต(อร�ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด(นชัดรุนแรงและเป;น
อุปสรรคต(อการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
         เฉพาะตําแหน(งเจ�าหน�าท่ีตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตําแหน(งเจ�าหน�าท่ี
กู�ภัยและดับเพลิง จะตองย่ืนใบรับรองแพทย'ตามแบบฟอร'มของกรมท"าอากาศยานเท"านั้น และต�องมี         
การรับรองจากแพทย�เพ่ือแสดงว(ามีร(างกายสมบูรณ� เหมาะสมกับหน�าท่ีเพ่ิมเติม ดังนี้ 
         - การได�ยิน : การสูญเสียการได�ยินในหูแต(ละข�างต�องน�อยกว(า 30 เดซิเบล    
เม่ือทดสอบด�วยเครื่องวัดการได�ยินท่ีความถ่ีต่ํากว(า 2,000 เฮิร�ช 
         - การมองเห็น : ต�องมีสายตาท่ีเท(ากับหรือดีกว(า 20/60 ท้ังสองข�างโดยไม(สวม
แว(นตา/เลนส� หรือเท(ากับหรือดีกว(า 20/20 สําหรับสายตาข�างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข�างหนึ่ง เม่ือสวม
แว(นตา หรือใช�คอนแทคเลนส� ต�องมองเห็นสีท่ีเท(ากัน (ตาไม(บอดสี) 
   3.8 หนังสือรับรองท่ีแสดงถึงประสบการณ�ในการปฏิบัติงานในตําแหน(งท่ีสมัคร  
ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ (ถ�ามี) 
  สําเนาเอกสารทุกฉบับให�ผู�สมัครเขียนรับรองว(า “สําเนาถูกต�อง” ลงชื่อ วันท่ี และระบุเลข
ประจําตัวสอบกํากับไว�มุมบนด�านขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน�า อนึ่ง กรณีตรวจสอบภายหลังว(า
เอกสารหลักฐานการสมัตรสอบ ซ่ึงผู�สมัครสอบนํามายื่นไม(ตรงหรือคุณสมบัติการสมัครสอบไม(ถูกต�อง ครบถ�วน 
หรือไม(เป;นไปตามประกาศรับสมัคร กรมท(าอากาศยานจะถือว(าผู�สมัครสอบเป;นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้งนี้มาต้ังแต(ต�น และจะไม(มีสิทธิได�รับการบรรจุและแต(งต้ังหรือเรียกร�องสิทธิ ใดๆ ท้ังสิ้น 
  4. เกณฑ'การตัดสิน 
  ผู�ท่ีจะถือว(าเป;นผู�สอบคัดเลือกได� จะต�องเป;นผู�ท่ีได�คะแนนในแต(ละภาคไม(ต่ํากว(าร�อยละ 60 

/5. ระเบียบเก่ียวกับ 
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  5. ระเบียบเก่ียวกับการเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง ภาค ค. (สอบสัมภาษณ') 
   5.1 การเข�ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน(ง ภาค ค. จะใช�วิธีการสอบ
สัมภาษณ� ตามท่ีระบุไว�ในหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก ท้ังนี้ ให�ผู�เข�ารับการสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ 
และวิธีการคัดเลือกอย(างเคร(งครัด 
   5.2 ให�ผู�เข�ารับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
    5.2.1 แต(งกายให�สุภาพเรียบร�อยตามประเพณีนิยม กล(าวคือ สุภาพสตรี
สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท�าหุ�มส�น สุภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกงแบบสุภาพ     
สวมรองเท�าหุ�มส�น (ห�ามสวมเสื้อคอกลม กางเกงยีนส� และรองเท�าแตะ) และประพฤติตนเป;นสุภาพชน 
    5.2.2 เป;นหน�าท่ีของผู�เข�ารับการสอบท่ีจะต�องทราบวัน เวลา สถานท่ีสอบ
และจะต�องเข�ารับการสอบตามวัน เวลา สถานท่ีสอบท่ีกําหนดไว� 
    5.2.3 ควรไปถึงสถานท่ีสอบก(อนเริ่มเวลาสอบไม(น�อยกว(า 30 นาที 
    5.2.4 ให�ผู�เข�ารับการสอบนําเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว�ตามข�อ 3      
มายื่นในการเข�ารับการสอบ ท้ังนี้ หากไม(มีหลักฐานแสดงตัวดังกล(าว จะไม(อนุญาตให�ผู�สมัครเข�าสอบ 
    ท้ังนี้ หากผู�ใดไม(มารายงานตัวเพ่ือเข�ารับการสอบตามวัน เวลา และสถานท่ี
ท่ีกําหนด หรือปรากฏภายหลังว(าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม(ถูกต�องครบถ�วน หรือผู�เข�ารับการสอบราย
ใดมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน(งไม(ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิท่ี ก.พ. มิได�รับรอง
ว(าเป;นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม�ว(าผู�เข�ารับการสอบรายนั้นจะเป;นผู�มีรายชื่อเป;นผู�ผ(านการสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน(ง (สอบสัมภาษณ�) ตามประกาศฯ ฉบับนี้ ก็จะไม(มีสิทธิได�รับการบรรจุและ
แต(งต้ังเข�ารับราชการเป;นลูกจ�างชั่วคราว 
  6. ประกาศรายชื่อผู�ผ(านการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน(ง ภาค ค. (สอบสัมภาษณ�) 
  กรมท(าอากาศยานจะประกาศรายชื่อผู�ผ(านการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน(ง ภาค ค. 
(สอบสัมภาษณ�) ในวันศุกร�ท่ี 29 มิถุนายน 2561 ณ บอร�ดประชาสัมพันธ� กลุ(มการเจ�าหน�าท่ี (ชั้น 9)        
กรมท(าอากาศยาน และทางเว็บไซต� www.airports.go.th หรือทางเว็บไซต� http://airports.thaijobjob.com 
 

                                               ประกาศ ณ วันท่ี        มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
 
 

     (นางรุจาภา หอมจันทร�) 
     ผู�อํานวยการท(าอากาศยานพิษณุโลก 

     รองประธานกรรมการ 
                      ปฏิบัติราชการแทนประธานกรรมการ  
 
   
  
 
 
 
 
 



บัญชีแนบทายประกาศ 
 

รายช่ือผูผ"านการสอบภาคความรูท่ัวไป (ภาค ก.)  
และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหน"ง (ภาค ข.) 

ศูนย'สอบท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก 
 

1. ท"าอากาศยานน"านนคร 
  ตําแหน"งผูดูแลสนามบิน   

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
ทนน. 2010008 นาย สุวิชา อภัยจิตต� 
ทนน. 2010016 นาย เขมณัฐ วัยราช 
ทนน. 2010017 นาย วิริยะพงษ� จะวะนะ 

ตําแหน"งพนักงานขับรถยนต' 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

ทนน. 2020002 นาย พงศธร เทียทอง 
ทนน. 2020004 นาย ณัฏชิชติพงษ� คําจันทร� 
ทนน. 2020010 นาย มานิตย� นฤทุกข� 
ทนน. 2020011 นาย ปOยวัช ใจทะมาตร� 
ทนน. 2020013 นาย ชวนากร อุปวัฒน� 

ตําแหน"งเจาหนาท่ีตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

ทนน. 2110010 นางสาว ภัทรกาญจน� ซาวจําปา 
ทนน. 2110011 นางสาว อมรรัตน� แก�วพะเนา 
ทนน. 2110024 นางสาว ดัชวรรณ นิติอภิรักษ� 
ทนน. 2110027 นางสาว สาธินี อ่ินทา 
ทนน. 2110040 นาย สุรวัชร ปpจฉิมยาม 
ทนน. 2110053 นางสาว วชิราภรณ� อินทะรังษี 
ทนน. 2110059 นาย ศราวุธ พลธนะ 
ทนน. 2110071 นางสาว พรชนก อิงคสวัสด์ิ 
ทนน. 2110073 นางสาว นฤทัย ดีป>นใจ 
ทนน. 2110086 นาย ปฏิภาณ หอมจันทร� 
ทนน. 2110112 นาย น(านสยาม สุยาว 
ทนน. 2110126 นาย ณัฐพันธ� สุระเวก 
ทนน. 2110135 นาย ณัฐวุฒิ โสภา 

   ทนน.   2110146 นางสาว ธวัลกร หุ(นนวล 
ทนน. 2110160 นาย ณัฏฐวรรธน� ยศศรี 
ทนน. 2110189 นางสาว กนกวรรณ บุญมี 



2 

ทนน. 2110219 นางสาว ประวีณา หน(อทอง 
ทนน. 2110224 นางสาว อรวรรณ โพธิกุล 
ทนน. 2110228 นางสาว ชนกชนม� ไชยชุ(มศักด์ิ 

ตําแหน"งเจาหนาท่ีกูภัยและดับเพลิง 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

ทนน. 2120002 นาย รชฏ อาทะวงศ� 
ทนน. 2120003 นาย ประชัน นันตา 
ทนน. 2120004 นาย สุริยา ยะใหม(วงศ� 
ทนน. 2120005 นาย สุรชา เนตรทิพย� 
ทนน. 2120007 นาย สุรศักด์ิ ไชยสาร 
ทนน. 2120008 นาย พนมชัย วุฒิ 
ทนน. 2120009 นาย เอกชัย ใจทะมาตร� 
ทนน. 2120011 นาย ชัชติพงษ� คําเฟrsองฟู 
ทนน. 2120013 นาย สรณ�สิริ เบ็ญจมาลย� 
ทนน. 2120018 นาย สิทธิพงษ� อุดอ�าย 
ทนน. 2120019 นาย พงษ�พัฒน� มากอง 
ทนน. 2120024 นาย ภานุพงค� บัวผัน 
ทนน. 2120027 นาย มนตรี อัมพุธ 
ทนน. 2120031 นาย กิตติกร เรือนน�อย 
ทนน. 2120035 นาย อลงกรณ� ไพศาลภูริโสภณ 
ทนน. 2120038 นาย นคร ดาวมณี 
ทนน. 2120040 นาย วีระพงษ� กิวัฒนา 
ทนน. 2120042 นาย วุฒิไกร ไชยช(อฟCา 
ทนน. 2120044 นาย ธงชัย ปาคํา 
ทนน. 2120046 นาย ศุภทัต พรมเมืองดี 
ทนน. 2120057 นาย รณชัย โมริกุล 
ทนน. 2120059 นาย กฤตติกุล เอ้ืองแก�ว 
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ตําแหน"งนายช"างโยธา 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

ทนน. 2050001 นางสาว ธนภรณ� ฟูบินทร� 
ทนน. 2050003 นาย วิสิฐศักด์ิ ตาบุญถึง 

ตําแหน"งนายช"างไฟฟCา 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

ทนน. 2060001 นาย นันทนัช สุธรรม 
ทนน. 2060019 นาย สิทธิกร วีระวงค� 

ตําแหน"งเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ' 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

ทนน. 2150005 นางสาว กรชุดา จงเอ้ือกลาง 
ทนน. 2150008 นางสาว ณัฐธิดา แต(งวัด 
ทนน. 2150050 นางสาว ชนากานต� ทองคํา 
ทนน. 2150052 นางสาว อสมาภรณ� ศรีประสม 
ทนน. 2150054 นาย ชินาธิป เครือสาร 

 
2. ท"าอากาศยานพิษณุโลก 

 ตําแหน"งผูดูแลสนามบิน 

 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

 ทพล. 2010002 นาย ป>ยะวัฒน� จิรสินชินศรี 

 ทพล. 2010004 นาย วันชัย ดีอินทร� 

 ทพล. 2010009 นางสาว ณัฐณิชา จันทร�หริ่ม 

 ทพล. 2010010 นาย เอกราช เกิดรุ(ง 

 ทพล. 2010026 นาย นุกูล อุ(นนันตtะ 

 
 ตําแหน"งพนักงานขับรถยนต' 

 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

 ทพล. 2020001 นาย กันต�ธพัฒน� จันทรธรรมธร 

 ทพล. 2020002 นาย ภาณุวัฒน� ทับเปลี่ยน 

 ทพล. 2020006 นาย วรธน กิจสมบูรณ� 

 ทพล. 2020009 นาย ศิวกร เคลิ้มกระโทก 

 ทพล. 2020010 นาย ภานุuพันธ� วีระมาชา 

 ทพล. 2020011 นาย จักรภัทร แก�วทอง 
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 ตําแหน"งเจาพนักงานขนส"ง 

 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

 ทพล. 2040002 นางสาว สุวัตถา เพ็ชรฟpก 

 ทพล. 2040006 นาย ธีรวิสุทธิ ์ สุขมากวัฒน�พง 

 ทพล. 2040009 นางสาว ม่ิงขวัญ ทองเขียว 

 ทพล. 2040011 นางสาว วันวิสา วิยะทิน 

 ทพล. 2040013 นางสาว นงลักษณ� หมีทอง 

 
 ตําแหน"งเจาหนาท่ีตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 

 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

 ทพล. 2110001 นางสาว สุปราณี ทระพีสิงห� 

 ทพล. 2110002 นาย อุเทน พูลสวัสด์ิ 

 ทพล. 2110009 นางสาว สุพรรษา เพชรนารายณ� 

 ทพล. 2110012 นาย ชนินทร� สนศิริ 

 ทพล. 2110016 นางสาว วิไลพร อู(ไทย 

 ทพล. 2110021 นางสาว ปาริชาต ยิ้มสบาย 

 ทพล. 2110023 นางสาว บุรัสกร ธรรมขันธ� 

 ทพล. 2110027 นางสาว ชนากานต� จุ�ยสีแก�ว 

 ทพล. 2110029 นางสาว เสาวลักษณ� นุ(มน�อย 

 ทพล. 2110032 นางสาว เพ็ญทิวา เฉลิมหมู( 

 
 ตําแหน"งเจาหนาท่ีกูภัยและดับเพลิง 

 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

 ทพล. 2120003 นาย ก�องเกียรติ เกตุนาค 

 ทพล. 2120004 นาย อภิชัย ใจแปง 

 ทพล. 2120015 นาย ณัฐพล แสงอ(วม 

 ทพล. 2120017 นาย อนุพงษ� นันใจยะ 

 ทพล. 2120018 นาย นัทธพล ยิ้มคง 

 ทพล. 2120021 นาย วิสาข� กัลปนาท 

 ทพล. 2120023 นาย เสกสรร เบ�าสารี 

 ทพล. 2120026 นาย กรัณย� กันจะนะ 

 ทพล. 2120027 นาย อลงกรณ� อุทัยรักษ� 

 ทพล. 2120031 นาย ธนาดุล ไพจิตโรจนา 

 ทพล. 2120035 นาย วิชิต เอ่ียมศรี 

 ทพล. 2120039 นาย ศักด์ิดา ศรีด�วง 
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 ทพล. 2120043 นาย นพัฐกรณ� ทรัพย�มามูล 

 ทพล. 2120045 นาย วสันต� ก่ีศิริ 

 ทพล. 2120053 นาย รังสรรค� นุ(นมีศรี 

 ทพล. 2120060 นาย มณเฑียร เจริญสิทธิ์ 

 
 ตําแหน"งนายช"างโยธา 

 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

 ทพล. 2050001 นาย ศุภสิทธิ์ พลเก(ง 

 ทพล. 2050012 นางสาว อักษราภัค สังห�อ 

 ทพล. 2050013 นาย วิทวัส แสงจันทร� 

 
 ตําแหน"งนายช"างไฟฟCา 

 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

 ทพล. 2060007 นาย วรินทร ภู(ระหงษ� 

 ทพล. 2060010 นาย สิรวิชญ� มะลิลา 

 ทพล. 2060016 นาย วัฒนะ ยิ้มเปOย 

 
 ตําแหน"งนักวิชาการขนส"ง 

 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

 ทพล. 2220004 นาย ธนากร บุญเกิด 

 ทพล. 2220016 นาย อํานาจ คุณสมบัติ 

 ทพล. 2220031 นาย คณิน ป>ยะนนทลี 

 ทพล. 2220127 นางสาว จริยา ยินดี 

 
 ตําแหน"งเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ' 

 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

 ทพล. 2150015 นางสาว พวงผกา รักษ�งาน 

 ทพล. 2150047 นางสาว สิริพร จงรักษ� 

 ทพล. 2150062 นางสาว วิลาสิน ี สุดรัก 

 ทพล. 2150074 นางสาว ชนานันท� เจียรรัตนสวัสด์ิ 

 ทพล. 2150075 นางสาว ปpญญานุช แรงจบ 

 ทพล. 2150090 นาย อิทธิพัทธ� เบ็ญจมาคมวัฒนะ 

 ทพล. 2150097 นางสาว เบญญาภา กาญจนันท� 

 ทพล. 2150119 นางสาว วรินทร�ธร เหมสูงเนิน 
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3. ท"าอากาศยานเพชรบูรณ' 

  
ตําแหน"งผูดูแลสนามบิน 

 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

ทพช. 2010001 นาย ขจรศักด์ิ โพธิ์พรม 
ทพช. 2010002 นาย ธนกร ศรีละออง 

ตําแหน"งเจาหนาท่ีกูภัยและดับเพลิง 

 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

ทพช. 2120001 นาย สมมาตร� เย็นภิญโญ 
ทพช. 2120002 นาย นเรนท� ไร(ดี 
ทพช. 2120003 นาย สุวิศิษฏ� คําขาว 
ทพช. 2120008 นาย พิษณุ ทองศรี 
ทพช. 2120009 นาย เมที สีขาว 
ทพช. 2120015 นาย สุภคม อาชีวพฤกษากิจ 
ทพช. 2120016 นาย วศิน ละพรมมา 
ทพช. 2120023 นาย โสพล ศรีภู( 

ตําแหน"งนายช"างไฟฟCา 

 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

ทพช. 2060004 นาย พรเทพ สีฟCา 
ทพช. 2060006 นาย มนัส แสนใจ 

      


