ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรอ่ ื ง รายชือ่ ผูผ้ า่ นการสอบภาคความรูท้ ว่ ั ไป
(ภาค ก.) และภาคความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้
เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (ภาค ค.)ในการสอบลูกจ้างชัว่ คราวตำแหน่งตำงๆ
ปฏิบตั งิ านทีส่ ว่ นกลาง
ตามทีก่ รมท่าอากาศยานได้มปี ระกาศ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
เรือ่ งรับสมัครคัดเลือกเพือ่
บรรจุและแต่งตัง้ บคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบตั งิ านทีส่ ว่ นกลาง
และห่ า อากาศยาน โดยปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
และประกาศกรมท่าอากาศยาน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรอ่ ื ง
ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิสอบคัดเลือก
วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกีย่ วกับการสอบคัดเลือก
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ นุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบตั งิ านทีส่ ว่ นกลางและท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบภาคความรูท้ ว่ ั ไป (ภาค ก.) และภาคความรูค้ วามสามารถทีใ่ ข้เฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักวิขาการชนส่ง พนักงานธุรการ นักวิขาการคอมพิวเตอร์ นิติกร นักวิชาการ
เงินและบัญชี นายข่างโยธา นายช่างไฟฟืา นายช่างเครือ่ งกล วิศวกรโยธา สถาปนิก พนักงานขับรถยนต์
ช่างซ่อมบริภัณฑ์ ได้เสร็จสิน้ ลงแล้ว
จ้งขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกด้งกล่าว
เพอ่ ื มีสทิ ธิเขา้ รับการ
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา สถานทีส่ อบ ด้งนี้
๑. รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการหดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการหดสอบภาคความเหมาะสมกับดำแหน่ง
ปรากฏตามบัณชี แนบท้ายประกาศนี้

ภาค ค. (สอบสัมภาษณ์)
ภาค ค. (สอบสัมภาษณ์)

๒. วัน เวลา และสถานหีใ่ นการหดสอบ
สังกัด

ตำแหน่ง

นักวิขาการเงินและบัญชี
กรมห่าอากาศยาน พนักงานขับรถยนต์
นายช่างเครือ่ งกล
(ส่วนกลาง)
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
วิศวกรโยธา
สถาปนิก
ช่างซ่อมบริภัณฑ์

เลขประจำคัวสอบ

วันและเวลา

สลก.๗๐๓๐๐๐๓ - สลก.๗๐๓๐๐๒๙
กคง.๗๐๒๐๐๐๑ - กคง.๗๐๒๐๐๑๑ วันที่ ๒๑มิถุนายน๒๕๖๑
กกบ.๗๐๗๐๐๑๗ - กกบ๗๐๗๐๐๓๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐น.
กกบ๗๐๖๐๐๐๑ - กกบ๗๐๗๐๐๒๘
กกบ.๗๐๕๐๐๐๙ - กกบ.๗๐๕๐๐๑๑
กกบ.๗๑๗๐๐๑๗ - กกบ.๗๑๗๐๐๑๙
กกบ.๗๑๙๐๐๐๓ - กกบ๗๑๙๐๐๑๖ วันที่ ๒๑มิถุนายน๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐น.
กคง.๗๑๓๐๐๐๒

สถานทีส่ อบ

ณ ห้องประชุม
กรมท่าอากาศยาน
ขั้น ๘

/ตาราง...

๒
ตำแหน่ง

สังกัด
นิติกร

พนักงานธุรการ
กรมท่าอากาศยาน
พนักงานธุรการ
(ส่วนกลาง)

นักวิซาการขนส่ง

นักวิชาการขนส่ง
นักคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวสอบ

วันและเวลา

ลลก.๗๑๖006)๘ — สลก.๗๑๖00๖๕

วันที่ ๒๒มิถุนายน๒๕๖๑
สลก.๗๐๓0๐0๓ - สลก๗๐๓๐๐๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐น.

สลก.๗๐๓๐๐๗๕ - สลก๗๐๓๐๒๗๐ วันที่ ๒๒มิถุนายน๒๕๖๑
กกบ.๗๐๓๐๐๐๗ - กกบ.๗๐๓๐๐๒๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐น.
พบร.๗๒๒๐๐๐๓ - พบร.๗๒๒๐๐๔๓
กมภ.๗๒๒๐๐๐๑ - กมภ.๗๒๒๐๐๕๔ วันที่ ๒๒มิถุนายน๒๕๖๑
กกบ.๗๒๒๐๐๐๒ - กกบ.๗๒๒๐๐๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐น.
กลท.๗๒๒๐๐๒๓ - กสห.๗๒๒๐๑๑๑

สถานทีส่ อบ

ณ ห้องประชุม
กรมท่าอากาศยาน
ชั้น๘

ณ ห้องประชุม
กรมท่าอากาศยาน
ชั้น๗

วันที่ ๒๒มิถุนายน๒๕๖๑
สลก.๗๒๔๐๐๐๑ - สลก๗๒๔๐๐๓๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐น.

หมายเหต ะ ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) ชั้น ๘
ภาคบ่ายรายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ กรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) ชั้น ๘
๓. เอกสารหลักฐานทีผ่ เ้ ูข้าสอบ
จะต้องนำมายืน่ ในวันเข้ารับการหดสอบภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง ภาค ค. (การสอบสัมภาษณ์)
๓.๑ ใบสมัครทีพ่ มิ พ์จากอินเหอร์เน็ฅ
โดยให้ตดิ รูปส่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๔นิ้วส่ายไวิไม่เกน๑ปีนับถึงวันปิดรับสมัครวันที่(๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
พร้อมทัง้ ลงลายมือชือ่ ในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
๓.๒ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราขการ
หรือบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือบัตรอืน่ ทีท่ างราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาขน ๑๓ หลัก
ระบชัดเจนเท่านัน้ (ฉบับจริง) และลำเนาภาพส่ายบัตรตังกล่าว จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาประกาศนัยบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ และสำเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (า"โลกร๔ท^๙
^๐๗ร)ทีแ่ สดงว่าเป็นผูม้ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาตรงตามประกาศ
รับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษา และไต้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำนาจอนุมตั ิ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
คือ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

/ทัง้ นิ.้

๓
ใดนัน้ จะถือตามกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วกบการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
นั้นๆเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ อี ำนาจของสถานศึกษานัน้
ๆ ในกรณีท่ ี
ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืน่ พร้อมใบสมัครสอบไต้
ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ส่ ี ถานศึกษา
ออกให้โดยระนุสาขาทีส่ ำเร็จการศึกษา
และวันทีท่ ไ่ ี ต้รบั อนุมตั ปิ ริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวัน
ปิดรับสมัครสอบมายื่นแหน
๓.๔ สำเนาหะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สำเนาหลักฐานอืน่ ๆ เช่น
ใบรับรองผลการตรวจเลือกหหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองเกินประจำการ(แบบ สด.๔๓) ใบสำคัญการสมรสใบเปลีย่ นชือ่ -สคุล
(ในกรณี ชื่อ - นามสกุล)
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เปน็ ต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่ เกน ๑ เดอน และ แสดงว่าไม่เป็นโรคหต้องห้าม
ตามกฎ ก-พ.ว่าด้วยโรคพ.ศ. ๒๕๔๓ ได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเท้าข้างในระยะทีป่ รากฏอาการทีร่ งั เกียจแก่ลงั คม
- โรคติดยาเสพติดให้Iหษ
- โรคพิษสุราเรอ้ ื รัง
โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรือ้ รังทีป่ รากฎอาการเด่นชัดหรือจุนแรงและเป็น
อปสรรคต่อการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ตามที่ ก.พ. กำหนด
๓.๗
หนังสือรับรองทีแ่ สดงถืงประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านในตำแหน่งทีส่ มัครฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผส้ ู มัครเขยนรับรองว่า
"สำเนาถูกต้อง" ลงชือ่ วันที่ และระบุเลข
ประจำตัวสอบกำกับไวัมมบนต้านขวาของสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
อนีง่ กรณีตรวจพบภายหลังว่า
เอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม'ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
กรมท่าอากาศยานจะถือว่าผูส้ มัครสอบเป็นผูข้ าดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครัง้ นีม้ าตัง้ แต่ตน้
และจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ หรือเรยื กร้องสิทธิใดๆ
ทั้งสิ้น
๔. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกไต้ จะต้องเป็นผูห้ ไ่ ี ด้คะแนนในแด่ละภาคไม่ตา่ ํ กว่าร้อยละ
๕. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการหดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๖๐
ภาค ค.

(สอบสัมภาษณ์)

๕.๑ การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. จะใข้วธิ กี ารสอบ
สัมภาษณ์ ตามทีร่ ะบุไวิในหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก
ทั้งนื้ให้ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง
ระเบียบ
และวิธกี ารคัดเลือกอย่างเคร่งครัด

๕.๒ ให้ผเ้ ขู้ า...

๔
๕.เซ ให้ผเ้ ขู้ ารับการทดสอบปฏิบตี ติ ามระเบียบ
ดังนี้
๕.๒.๑ แต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อยตามประเพณีนยิ ม
กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าทุม้ สัน สุภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้า
ทุ้มสัน (ห้ามสวมเสือ้ ยืดคอกลม กางเกงยืนสั และรองเท้าแตะ) และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๕.๒.๒ เป็นหน้าทีช่ องผูเ้ ข้ารับการทดสอบหีจ่ ะต้องทราบวัน
เวลา สถานทีส่ อบ
และจะต้องเข้ารับการหดสอบตามวัน เวลา สถานทีส่ อบทีก่ ำหนดไวั
๕.๒.๓ ควรไปถึงสถานทีส่ อบก่อนเริม่ เวลาสอบไม่นอ้ ยกว่า
๓๐ นาที
๕.๒.๔ ให้ผู้เข้ารับการหดสอบนำเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ตามข้อ
๓
มายืน่ ในการเข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ หากไม่มหี ลักฐานแสดงตัวดังกล่าว
จะไม่อนุญาตให้ผส้ ู มัครเข้าลอบ
ทั้งนี้ หากผู1้ ดไม่มารายงานตัวเพือ่ เข้ารับการทดสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กำหนด หรือปรากฏภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถกู ต้องครบถ้วน
หรือผูเ้ ข้ารับการหดสอบ
รายใดมีคณุ สมบัตทิ ว่ ั ไป
และคุณสมบัตเิ ฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
หรือคุณวุฒทิ ่ ี ก.พ. มีได้
รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแมัว่าผู้เข้ารับการหดสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่าน
การหดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศๆ
ฉบับนีก้ จ็ ะไม่มสี หิ ธัไ๊ ต้รบั การ
บรรจและแต่งตัง้ เป็นลูกจ้างชัว่ คราว
๖. ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการหดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ภาค ค. (สอบลัมภาษณ์)
กรมท่าอากาศยานจะประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ น หดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค.
(สอบสัมภาษณ์) ในวันที' ๒๙ มิสุนายน ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กสุม่ การเจ้าหน้าที่ (ชัน้ ๙)
กรมท่าอากาศยาน และทางเว็บไซต์ ท/ท/พ.31โเว๐*5.3๐.*เา หรอทางเว็บไซต์ เา*นุวระ//ล1โ1ว๐โ*5.)๐1ว.*1า31.001ไก
ประกาศ ณ วันที มดนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โ21.

(นายดรุณ แสงฉาย)
อธํบสิกรมท่าอากาศยาน

แนบท้ายประกาศรายชีอ่ ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกเพีอ่ บรรจุและแต่งตัง้ บุคคลI,ข้ๆรับราขกๆรในตๆแหน่งต่างๆ
ปฏิบตั งิ านหีส่ ว่ นกลาง สังกัดกรมท่าอากาศยาน (ศูนย์สอบส่วนกลาง จังหวัดกรุงเหพมหานคร)
1.

ตำแหน่งนักวิขาการขนส่ง
๑.๑ กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
ลำคับที่
เลขประจำคัวสอบ
ขื่อ
- นามสกุล
๑ พบร. ๗๒๒๐๐๐๓ นางสาว พิณพิชา
๒ พบร. ๗๒๒๐๐๑๖ นาย ชานนท์
๓ พบร. ๗๒๒๐๐๒๑ นางสาว วรรณวด
๔ พบร. ๗๒๒๐๐๒๒ นาย
ณฐกร
๕ พบร. ๗๒๒๐๐๓๗ นางสาว สุพัตรา
๖ พบร. ๗๒๒๐๐๔๓ นาย วชิรพงษ
๑.๒ กลุม่ รักษามาดรฐานความปลอดกัย
เลขปรใ3จำตัวสอบ
ลำดับที่
๑ กมภ. ๗๒๒๐๐๐๑
๒ กมภ. ๗๒๒๐๐๐๔
๓ กมภ. ๗๒๒๐๐๑๑
๔ กมภ. ๗๒๒๐๐๑๔
๕ กมภ. ๗๒๒๐๐๑๘
๖ กมภ. ๗๒๒๐๐๒๓
๗ กมภ. ๗๒๒๐๐๒๙
๘ กมภ. ๗๒๒๐๐๓๐
๙ กมภ. ๗๒๒๐๐๓๖
๑๐ กมภ. ๗๒๒๐๐๓๗
๑๑ กมภ. ๗๒๒๐๐๓๘
๑๒ กมภ. ๗๒๒๐๐๔๐
๑๓ กมภ. ๗๒๒๐๐๔๖

เพิยรมานะ
ผูกรอด
ชิ้นปินเกลียว
สาทรสัมฤหธึผ้ ล
ศรีสงั วาลย์
พิมพ'แสนนิล

ขื่อ - นามสกุล
นางสาว ธนัชชา
ส่งสุข
นางสาว ธัญรด
ศิลาบุภาพ
นางสาว
กัณฐณีย์ ปิติศรีวรพันธ์
นาย
สุโขบล
ณวัฌน่
นาง
ธัญญภรณ์ ด้วงเงิน
นาย
กุลเพชรจิตรา
วิหย์ธวัช
นางสาว ปณยวีร์
หมีทอง
นาย
วรากร
มีสุ่ขทรัพย์
นาย
วรสิห5
สิทธิยศ
นาย
สารบูรณ์
ปฏิพล
นาย
กฤษฎา ทองคำชุย่
นาย
พิรุณสาร
ติณณ
นาย
สุกฤษฎึ๋ กฤตภาส

๑๔ กมภ. ๗๒๒๐๐๕๔ นาย

จรุงพันธ์

ผาพันธ์

-๒๑.๓

กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขประจำตั ว สอบ
ชื่อ - นามสกุ ล
ลำดับที่
๑ กกบ. ๗๒๒๐๐๐๒ นางสาว วรรษมนตํ
๒ กกบ. ๗๒๒๐๐๐๓ นาย
ปฏิวตั
๓ กกบ. ๗๒๒๐๐๐๘ นาย
ณภัทร
๔ กกบ. ๗๒๒๐๐๑๖ นาย
ภัลปมาศ
งส่ ง เสริ ม กิ จ การห่ า อากาศยาน
เลขปร ะจำดัวสอบ
ชิอ - นามสกุ ล
ลำดับที่
(เปื^^ ธนยมย นภรล
๑ กสห. ๗๒๒๐๐๒๓ 9น เ'า1งลาว

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

6" 4/ 1=4
วงศพรภกด
สายไพศรี
ดีมี

กลํ่ามาศ

ธนาพชรสา

กสห.

๗๒๒๐๐๒๖ น เย

571
บน 101ค11^
ผม

คาแพ

กลห.

0๗๒เ
, เ^,6\^ๆ 1^"")1^("า1๓ฟ
81,*0\ น 1งสาว พยวรรณ

เกยกุล

กสห.

๗๒๒๐๐๔๓
๗๒๒๐๐๔๗
๗๒๒๐๐๔๘
๗๒๒๐๐๕๘
๗๒๒๐๐๖๑
๗๒๒๐๐๗๑
๗๒๒๐๐๘๘
๗๒๒๐๐๘๙
๗๒๒๐๑๐๒
๗๒๒๐๑๐๕
๗๒๒๐๑๐๙
๗๒๒๐๑๑๑

นจ 1161
เย

บน เโเว

กนทะ

น เย

งดสรร

นาคา

กสห.
กสห.
กสห.
กลห.
กลท.
กลห.
กสห.
กลท.
กลห.
กลท.
กลห.

น เงฅ 1 1เ 0ณจเ5751101พ
เ) เนนา'เเจ/ไ

ดลลงศ

น 1•ง61 1 1เ 17158๒0*7*70
ขุสย 1)รรณเ

เพธเนตร

658171611 1058
น เ"ง61 1 6 1/พศยยน
1เ ส

คเ571 เไเไ161
I/ 1๙ค]1ภ{8 1
^1
ลงขา'เอง

0ณจเ {80(ฒเไ?ไา
4
1/ 8นางสาว พขญาลักษณํ
จน 106โ
เย

นางสาว กฤติยา
นางสาว สุขีรา
นางสาว
นางสาว
นาย

นรีรศั ม์
ศิรีรัตน์
ฎมิรศิ รา

พบร่มเยัน
แก้ววงศ์
ปิกษาพันธ์
เอนกวรางกูร
วงศ์วภิ ษู ณะ
อารียวิทยา

-๓-

๒.

ตำแหน่งนักวิชาการคอมฟิวเดอร์
๒.๑ สำนักงานเลขานการกรม
เจ/! เลขประจำตัวสอบ
61 เพบไ'เ
๑ สลก. ๗๒๔๐๐๐๑ นาย
๒ สลก. ๗๒๔๐๐๐๗ นางสาว
๓

0(0 จ 11115800
เขข - น เม611161 เรืองงาม

อรรถสิหธิ้
พัชราฤตี

สลก. ๗๒๔๐๐๐๙ นางสาว จิรกาญน์
๔ สลก. ๗๒๔๐๐๑๙ นาย
ณรงค์ศกั ดิ้
๕ สลก. ๗๒๔๐๐๒๔ นาย
อภิสิหธื้
๖ สลก. ๗๒๔๐๐๓๐ นาย
อรรถดร
' ๗ สลก. ๗๒๔๐๐๓๗ นาย
ปิยพัทธ์

กันหาหงษ์
ดอนไพรนุช
เตียงพานิช
ทองเจริญ
สุวรรณศรี
รัตน์วัฒนชัยกุล

๓.

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและนัญชี
๓.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน
เลขปร ะจำตัวสอบ
ชื่อ - นามสกุล
สำดับที่
๑ ตสน. ๗๒๐๐๐๑๓ นางสาว ชัญญาดา
อมรกัทรกุล
๒ ตสน. ๗๒๐๐๐๑๗ นางสาว จุฑาทิพย์
จันธิมา
๓ ตสน. ๗๒๐๐๐๒๓ นางสาว
วรรณาลัย
วรรัตน์
๔ ตสน. ๗๒๐๐๐๔๐ นางสาว ณีฐนิสา
โฉมงาม
๕ ตสน. ๗๒๐๐๐๔๖ นางสาว สสิตา
เสนี

๔.

ตำแหน่งนิตกิ ร
๔.๑ สำนักงานเลขานุการกรม
สำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - นามสกุล
โฆสะการี
๑ สลก. ๗๑๖๐๐๑๘ นางสาว โฉมฉาย
๒ สลก. ๗๑๖๐๐๒๑ นาย
วีรพล
จันหาน้อย
๓ สสก. ๗๑๖๐๐๓๑ นาย
พธว้ฒน์
นงค์โพธี้
ปานแก้ว
๔ สลก. ๗๑๖๐๐๔๕ นางสาว อทิตยา
ธนกฤต
๕ สสก. ๗๑๖๐๐๕๐ นาย
บุณยาติศัย
๖

สลก. ๗๑๖๐๐๕๕ นาย

สรวิศ

รัตนพาณิชย์

๗ สลก. ๗๑๖๐๐๖๐ นางสาว
๘ สสก. ๗๑๖๐๐๖๑ นางสาว
๙ สสก. ๗๑๖๐๐๖๕ นาย
๕. ตำแหน่งสถาปนิก
๕.๑ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขประจำดัวสอบ
ลำดับที่
๑ กกบ. ๗๑๙๐๐๐๓
๒ กกบ. ๗๑๙๐๐๐๖
๓ กกบ. ๗๑๙๐๐๐๘
๔ กกบ. ๗๑๙๐๐๑๐
๕ กกบ. ๗๑๙๐๐๑๑
๖ กกบ. ๗๑๙๐๐๑๒
๗ กกบ. ๗๑๙๐๐๑๓
๘ กกบ. ๗๑๙๐๐๑๔
๙ กกบ. ๗๑๙๐๐๑๖

วณิตา
ศรีซย
นัฐติยา ต้นตระกูลวาณิชย์

ศักดิพงศ์ รักษ์เจรีญ
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

กิตติคุณ
ยกทรัพย์
จันทครุ
ชีสิ่อท- ธินามสกุ
ชัย ล
กระหม่อมทอง
วิระภัทร
รัชนัย
จิตตพงษ์
สุรเชษฐ์

นางสาว พนิดา
นางสาว ชญานิน
นางสาว ปานประดับ

๖. ตำแหน่งวิศวกรโยธา
๖.© กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
ลำดับที่
เลขประจำดัวสอบ
๑ กกบ. ๗๑๗๐๐๑๗ นาย
๒ กกบ. ๗๑๗๐๐๑๙ นาย

เซ็นนิล
ชูแสง
มังคะวงศ์
กอสวิสดิ้พฒนั
โกศล
สังเขป

ชื่อ - นามสกุล
ปฏิภาณ
เดชครอบ
กีรติ
วงศ์ดี

-๕๗. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
๗.๑ สำนักงานเลขานุการกรม

*ฟ เลขประจำตัวสอบ
๑ สลก. ๗๐๓๐๐๐๓
ลาดบท
๒ สลก. ๗๐๓๐๐๐๕
๓ ลลก. ๗๐๓๐๐๐๘
๔ สลก. ๗๐๓๐๐๑๕
๕ สลก. ๗๐๓๐๐๒๐
๖ สลก. ๗๐๓๐๐๒๓
๗ สลก. ๗๐๓๐๐๓๐
๘ สลก. ๗๐๓๐๐๓๒
๙ สลก. ๗๐๓๐๐๓๖
๑๐ สลก. ๗๐๓๐๐๔๐
๑๑ สลก. ๗๐๓๐๐๔๓
๑๒ สลก. ๗๐๓๐๐๕๘
๑๓ สสก. ๗๐๓๐๐๖๖
๑๔ สสก. ๗๐๓๐๐๗๖
๑๔ สลก. ๗๐๓๐๐๗๗
๑๖ สสก. ๗๐๓๐๐๗๘
๑๗ สสก. ๗๐๓๐๐๘๓
๑๘ สสก. ๗๐๓๐๐๘๔
๑๙ สลก. ๗๐๓๐๐๙๕
๒๐ สลก. ๗๐๓๐๑๐๒
๒๑ สลก. ๗๐๓๐๑๒๗
๒๒ สลก. ๗๐๓๐๑๓๒
๒๓ สสก. ๗๐๓๐๑๓๗
๒๔ สสก. ๗๐๓๐๑๓๙
๒๕ สสก. ๗๐๓๐๑๔๐
๒๖ สลก. ๗๐๓๐๑๕๑
๒๗ สสก. ๗๐๓๐๑๖๗
๒๘ สสก. ๗๐๓๐๑๗๑
๒๙ สสก. ๗๐๓๐๑๗๒
0 4-*

ซอ - นามสกุล
93 93
ธรรมจั93กร*
นางสาว หทัยภัทร
นาย
ธนไกเศศ
ธนภัทร
V 0
นางสาว มณธิชา
นางสาว ชนัดดา
วรดาสิ
จอยจารูนธร
ญ
นางสาว 93
แจ่มฉาย
93
1=1
มนสชญา
นางสาว ฬชร
คมขำ
นางสาว พรรษธกานต
ญาวระ
93 89
เหมวสดกจ
นางสาว ชมพูนชุ
81 8เมรนทร
นาย
เมธา
นางสาว อเร
สารคณา
(3 (1
แกว
เจบุญ
นางสาว จิรภา
93 8=1
นางสาว ภัลยาณ
ระถาพล
นางสาว เรญ
กุญแจทอง
93
89 8"
ขยมงคลสถตย
นางสาว พิมพํชนก
93
*
บั0ารุง89จตร่*
นางสาว ภัทราภรณ
89 8ด่1านพาณชย่
นางสาว อิษณาดี
ถ๊ง93ดวง
นางสาว พรพิมล
88 93
ศรีสวัสดี
นางสาว อรอิรยิ า
เที831ยนจ่1าง
นางสาว วาสนา
89 *
นางสาว จุฑาหพย่
เปรยบปราง
ภั93ทรกจไสภณกุล
นางสาว ภาพิมล
นางสาว หฤทัย
คำภา
นางสาว ธันย์นลิน
คุ้มทรัพย์
นาย
สุขเหมือน
ศรัณญ์
นางสาว สรญาณ์
เกตุมาขม
นางสาว ลันชนา
เปาะอะเดะ
นางสาว พรจักรี
ข้างขาว
นางสาว วภาดา
อมประนาม
นางสาว นุษยา
อักษรครบุรี
8*

89

1 7

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๑.
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

สลก.
สลก.
สลก.
สลก.
สลก.
3616111.
คภ

สลก.
สลก.
สลก.
สลก.
สลก.
สลก.
สลก.

๗๐๓๐๑๗๓
๗๐๓๐๑๘๗
๗๐๓๐๑๙๐
๗๐๓๐๑๙๖
๗๐๓๐๒๐๗
๗๐๓๐๒๑๓
๗๐๓๐๒๑๘
๗๐๓๐๒๒๘
๗๐๓๐๒๓๓
๗๐๓๐๒๕๑
๗๐๓๐๒๕๘
๗๐๓๐๒๖๖
๗๐๓๐๒๗๐

๗.๒ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
สำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
๑ กกบ. ๗๐๓๐๐๐๒
๒ กกบ. ๗๐๓๐๐๐๗
๓ กกบ. ๗๐๓๐๐๐๘
๔ กกบ. ๗๐๓๐๐๑๖
๕ กกบ. ๗๐๓๐๐๒๕
๖ กกบ. ๗๐๓๐๐๒๗
๗ กกบ. ๗๐๓๐๐๒๘
๘ กกบ. ๗๐๓๐๐๒๙

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

วิภาวี
สุณีสา
ปานทิพย์
สราวงศ์
พรรณคิริ
วไลลักษณ์
กัณฑ์อเนก
ปริยากร
อัมรัตน์
จนันดา
กัลยา
ทิพย์สดา
ชนกนันห์

อมประนาม
แก่นมณี
นพแดง
บูนนาค
ไกรสุภาพ
บูรพาพันธ์
โ!รติโชติ
ยิ่งมหาศาล
รัมมะยาน
เชอื โพธพัก
บุษมงคล
พลชำนิ
พรปกเกล้า

ชื่อ - นามสกุล
นางสาว นฤมล
ศรีสุข
นางสาว อิชย์ญาดา
รักกลาง
89 89 5*
นางสาว จราพชญ
ประนัดทา
นาย
คุ้มเสม
นฤ ชิต
นางสาว กฤษณา
ศรีตะรัตน์
สชาดา
1
นางสาว 1
บญธรรม
จ 10.1301

51๓0110ศ
' ง า \ เม 111

นางสาว จุฑามาศ

ตำแหน่งนายซ่างโยธา
๘.© กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
สำดับที่
เลขประจำดัวสอบ
นาย
๑ กกบ. ๗๐๕๐๐๐๙
นาย
๒ กกบ. ๗๐๕๐๐๑๑
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ก่องเมือง

- นามสกุล
รวีอร่ามวงศ์
ภัทรพงษ์
สาฟิมราช
โยธิน
ชื่อ

-๗๙. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
๙.๑ กองก'อสร้างและบำรุงรักษา
ลำดับที่
เลขประจำดัวสอบ
๑ กกบ. ๗0๖0๐๐๑
๒ กกบ. ๗๐๖๐๐๐๕
๓ กกบ. ๗๐๖๐๐๐๗
๔ กกบ. ๗๐๖๐๐๑๙
๕ กกบ. ๗๐๖๐๐๒๖
๖ กกบ. ๗๐๖๐๐๒๘

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

๑๐. ตำแหน่งนายช่างเครือ่ งกล
๑๐.๑ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
® กกบ. ๗๐๗๐๐๑๗ นาย
๒ กกบ. ๗๐๗๐๐๓๔ นาย
๑๑. ตำแหน่งพน'กงานขับรถยนตํ
๑๑.๑ กองคลง
ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
๑
๒
๕
๗
๘
๑๑
๑๒.

กคง.
กคง.
กคง.
กคง.
กคง.
กคง.

๗๐๒๐๐๐๑
๗๐๒๐๐๐๒
๗๐๒๐๐๐๕
๗๐๒๐๐๐๗
๗๐๒๐๐๐๘
๗๐๒๐๐๑๑

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

ตำแหน่งช่างซ่อมบริภณั ฑ์
๑๒.๑ กองคสัง
ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
๑ กคง. ๗๑๓๐๐๐๒ นาย

ชื่อ - นามสกุล
นัหธพงศ์
สัมพันธ์
ภานุพงศ์
สุรดักดิ๋
นพดล
อรรธพล

ฉิมปลอด

1งทอง

ก้อนนาค
หวัน่ อินตา
เครือสุวรรณ์
ฤกษ์ดี

ข๊อ - นามสกุล
น้อยนอนเมือง
รัตน์ขานนท์
ยะงาม
ณิฐพล

ชื่อ - นามสกุล
อนุสรณ์
ธีระวุฒิ
สุรพันธ์
อรรถกร
พชร
ศุภวิชญ์

ทองสุวรรณ
นุญนะรา
สวนนิม่
ทองเอม
ชัญญวัชรธนภณ
ฝอยทอง

ช่อ - นามสกุล
ชยากร

เย็นสมุทร

