
16. ส ำนักเครื่องจักรกล
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
2071600001 นายณัฐพงศ์ เพิม่ทองค า
2071600002 นายธนัตถ์ กล้าแท้
2071600003 นายพีรวัส มงคลชัยใจยาสาร
2071600004 นายรณชัย พิกุลศรี
2071600005 นายสกุลวุฒิ บุตรเพชร
2071600006 นายวัฒนโชติ วรรณจิตจรูญ
2071600007 นายรณชัย พลซา
2071600008 นายไพฑูรย์ เสียงสูง
2071600009 นายสุภาพ ขาวเสน
2071600010 นายวีรศักด์ิ พิมพ์ประสาน
2071600011 นายวรพล บรรดาศักด์ิ
2071600012 นายภาคภูมิ สอนเสนา
2071600013 นายคุณิน ธมรัตน์
2071600014 นายจตุรณต์ นิลวิเวก
2071600015 นายฺ์กิตติศักด์ิ ตามประสี
2071600016 นายปฎิภณ อรัญไสว
2071600017 นายชัยวัฒน์ มาทวี
2071600018 นายโกวิทย์ จุมพิศ
2071600019 นายพงศกร วิหก
2071600020 นายเลิศฤทธิ์ ผาลา
2071600021 นายสุชาติ เอี่ยมมูล
2071600022 นายสุชาติ สุวรีย์
2071600023 นายสานิต พูลทรัพย์
2071600024 นายเสกสิทธิ์ บรรจง
2071600025 นายพิพัฒน์พงศ์ ภูฆงั
2071600026 นายธนากร นิลภาทย์
2071600027 นายวสันต์ สมสวย
2071600028 นายสุทัศน์ ปานสมบูรณ์
2071600029 นายศรายุทธ เจริญวาที
2071600030 นายปัญญา มาลัย

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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2071600031 นายณภัทร คชนิล
2071600032 นายบุรินทร์สิทธิ์ รักษ์มณี
2071600033 นายจิรวัฒน์ บุญมาก
2071600034 นายวรพจน์ ด ารงภู่
2071600035 นายกมล พึง่สีใส
2071600036 นายธนากร สมหวัง
2071600037 นายกิตติ นรินรัมย์
2071600038 นายพิทักษ์ ปันยุทโท
2071600039 นายชญานนท์ ธรรมปัต
2071600040 นายเวคิน วังคะฮาต
2071600041 นายอุกฤษฏ์ อัครกุล
2071600042 นายธีรพันธ์ โบกระณี
2071600043 นายทศพล วชิรมโนวาทย์
2071600044 นายกฤติน พลทะศรี
2071600045 นายพงษ์ศิริ โสดสงฆ์
2071600046 นางสาวปิยธิดา เหลาต้น
2071600047 นายอนันต์ อานนท์
2071600048 นายสิทธิศักด์ิ วงศ์โห้
2071600049 นายศตวรรษ ศรีสวัสด์ิ
2071600050 นายโกศล อินทร์ประสงค์
2071600051 นายพงศธร จงเลิศปัญญา
2071600052 นายมนัสวี เพิม่แก้ว
2071600053 นายอาทิตย์ ทองพินิจ
2071600054 นายจตุพล บูรณะจารุ
2071600055 นายวีระพงษ์ สายป่าน
2071600056 นายวินัย นกแอนหมาน
2071600057 นายไชยวัฒน์ ศักย์สยาม
2071600058 นายกิตติโชติ สุวรรณรัตน์
2071600059 นายภาณุพงศ์ มณีสาย
2071600060 นายธีระพงษ์ เนตรนี
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2071600061 นายธงไชย ชอบสอาด
2071600062 นายกิติศักด์ิ ทองเชื้อ
2071600063 นายอ าพล แข็งแรง
2071600064 นายบัญชา อุงคุนา
2071600065 นายณัฐวุฒิ สาครเจริญ
2071600066 นายชวลิต กาต๊ิบ
2071600067 นายธนวัฒน์ อุทุมภา
2071600068 นายธนเดช ฉุยฉาย
2071600069 นายชัชชัย ชุดขุนทด
2071600070 นายหัสฐชัย จุลภักด์ิ
2071600071 นายกฤติพงษ์ สนตุ่น
2071600072 นายวรรธนะ วรรณบุษปวิช
2071600073 นายนนทนันท์ จันทะเมธิ
2071600074 นายพงษ์ศักด์ิ ทองคล้าย
2071600075 นายธวัชชัย ฤกษ์นอก
2071600076 นายสิทธิศักด์ิ อินทร์ทอง
2071600077 นายณัฐพงษ์ บุญเติร
2071600078 นายฐากรณ์ เนื่องจากอินทร์
2071600079 นายอธิศักด์ิ เพ็ชรพา
2071600080 นายพิรุณ ภิรมกิจ
2071600081 นายจิรายุส ทาโคตร
2071600082 นายธีระวัช ค ามาหล้า
2071600083 นายประเดิม เนียมหอม
2071600084 นายด ารงค์ ตันวานิช
2071600085 ว่าที ่ร.ต.ณัฏฐพล ภูทะวัง
2071600086 นายวัสันต์ แก้วมี
2071600087 นายพิษณุ จิตแสง
2071600088 นายชาญยุทธ แก้วล้วน
2071600089 นายบุญฤทธิ์ น้อยจันทร์
2071600090 นายตรีเทพ ธีระชาติ
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2071600091 นายชิตธนะ ตวงอิทธิกุล
2071600092 นายณัฐพงษ์ ส าเภา
2071600093 นายธวัชชัย วงถวิล
2071600094 นายชัยวิเชษฐ ทองฤทธิ์
2071600095 นายณัฐพล ไฝขาว
2071600096 นายภาคีนัย ค าภูแสน
2071600097 นายอัครชัย ปิงเมือง
2071600098 นายณัฐวุฒิ ศุภวาสน์
2071600099 นายนิพนธ์ศักด์ิ เวชกามา
2071600100 นายวิธวินท์ วงษ์วิจารณ์
2071600101 นายสมสิทธ กันณุรา
2071600102 นายชัยวัฒน์ สาลี
2071600103 นายอนุพงส์ วรรณค า
2071600104 นายภูริทัต แก้วทอง
2071600105 นายณรงค์เดช วงศ์พันธ์
2071600106 นายวัชระ จีนหลักร้อย
2071600107 นายอนุวัติ บัวงาม
2071600108 นายวันพิทักษ์ สองศรี
2071600109 นายวรชิต อินทร์ทรัพย์
2071600110 นายสุธรรม ลักษณะ
2071600111 นายศรายุทธ ใกล้แก้ว
2071600112 นายภาณุวัฒน์ ทริรัมย์
2071600113 นายอรรถพล แก้วโก
2071600114 นายปิยะพงษ์ ผาทอง
2071600115 นายศักรินทร์ พรมบุรี
2071600116 นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์
2071600117 นายวรกานต์ คงสมโอษฐ
2071600118 นายอุกกริช รอดทุกข์
2071600119 นายศิวะพงษ์ บุญประคม
2071600120 นายอาทิตย์ จีนศรีคง
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2071600121 นายวรัญญู ประสานทอง
2071600122 ว่าที ่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ชุ่มแจ่ม
2071600123 นายไกรภพ ประเสริฐพงศ์
2071600124 นายวสันต์ เสิงก าปัง
2071600125 นายสุธีรพงษ์ จ ารัส
2071600126 นายณัฐวุฒิ ง้ึมนันใจ
2071600127 นายปิยะชาติ ลลิตมงคล
2071600128 นายศตวรรษ ชนะพล
2071600129 นายอดิศร เปรมทา
2071600130 นายสุทิวัส เทพวรุธ
2071600131 นายศักดิพงษ์ ศรีหาวัตร์
2071600132 นายกฤษติศักด์ิ ชาตรีทัพ
2071600133 นายธนกฤต เหมือนมี
2071600134 นายบรรพต พวงประเสริฐ
2071600135 นายธนา จันทศิลา
2071600136 นายสิโรดม แก้วสุกแสง
2071600137 นายนพรุจน์ นาโสก
2071600138 นายวุฒิไกร อุ่นวิเศษ
2071600139 นายปัญญา วงษ์ทองดี
2071600140 นายพัฒน์พงษ์ จันทร์แก่น
2071600141 นายภานุวัฒน์ สงวนภักร์
2071600142 นายภาสกร ชูเดช
2071600143 นายสหรัฐ จ าปาเฟือ่ง
2071600144 ว่าที ่ร.ต.ศักดิเดช จรัสตระกูล
2071600145 นายจาตุรนต์ ดิษโร
2071600146 นายวัชรพงศ์ เจริญสุข
2071600147 นายชวลิต เจริญศรี
2071600148 นายปฏิวัติ ตอสี
2071600149 นายธีรพล ทองย้อย
2071600150 นายวัชระพงศ์ วาโยบุตร
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2071600151 นายสมโชค เขียวบุญจันทร์
2071600152 นายบุญรอด จันทร์น้อย
2071600153 นางสาวภาวิณี สีดาสอน
2071600154 นายอภิสิทธิ์ นนท์จิ๋ว
2071600155 นายพงษ์พัฒน์ โพธิพรม
2071600156 นายอดิศร ห้วยหงษ์ทอง
2071600157 นายศุภชัย อยู่ศรี
2071600158 นายด ารงศักด์ิ จันทร์ธิมา
2071600159 นายเฉลิมวุฒิ ทับบ ารุง
2071600160 นายทรงยศ คุ้มกิจ
2071600161 นายณัฐกาณฑ์ หาญกล้า
2071600162 นายนายสุขเกษม วงษ์น้อย
2071600163 นายธีรพงษ์ คลังพรมอินทร์
2071600164 นายสมควร มากศรี
2071600165 นายสุเมธ ดุมกลาง
2071600166 นายอาริยะ สุขนุ่ม
2071600167 นายอรรถพล เหนือทอง
2071600168 นายปพนธีร์ นิพัทตระกุล
2071600169 นายมงคล เรืองแสง
2071600170 นายอภินันท์ ดรุณพันธ์
2071600171 นายปณิธาน ขันติยะชัย
2071600172 นายอรรถพล มีสมมนต์
2071600173 นายจักรกริช สุขาบูรณ์
2071600174 นายสุทธิกรณ์ เต็มโคตร
2071600175 นายฐานทัพ ศรีเดช
2071600176 นายนราศักด์ิ ธัญญาติ
2071600177 นายอภิศักด์ิ ศรีลุ่มไต้
2071600178 นายวัฐวุฒ มาลัยแดง
2071600179 นายอธิวัฒน์ จานทอง
2071600180 นายทวีศิลป์ อุทัยทา
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2071600181 นายณรงค์ศักด์ิ จันทานิตย์
2071600182 นายธีระพล เรียนทิพย์
2071600183 นายประนพ เอี่ยมโสต
2071600184 นายศุกลวัฒน์ ผลผลิตดี
2071600185 นายนนท์สิน ช านาญกิจ
2071600186 นายธรรมรัตน์ คะชะเสน
2071600187 นายวุฒิพงษ์ บุตรทอง
2071600188 นายธนวัฒน์ เทพเสนา
2071600189 นายณัธพงษ์ วงษ์เพ็ญ
2071600190 นายอมรเทพ เพชรโสม
2071600191 นายนพดล พลเยี่ยม
2071600192 นายพงศา ชุ่มชิต
2071600193 นายอาคม สุวรรณรัตน์
2071600194 นายธีระ บูชาศรี
2071600195 นายกิตติพันธ์ สุขวิญญาณ
2071600196 นายสมโภชน์ รัตนเรืองสี
2071600197 นายปฐมพร หมอศรี
2071600198 นายสมชาย สินศิริ
2071600199 นายณัฐพงค์ ไชยบุญทา
2071600200 นายถวัลย์ พูลเสนา
2071600201 นายวิวัฒน์ ลาทอง
2071600202 นายทรงยศ ปราณีตพลกรัง
2071600203 นายอัคริศ ก๋งเส้ง
2071600204 นายอริสสร จุทะแสง
2071600205 นายพชรพล ธนทองค าเหลือ
2071600206 นายอมรเทพ ล่องหน
2071600207 นายชญานนท์ ศรีรัตน์
2071600208 นายยุทธพล แสนมาตร
2071600209 นายพลวัฒน์ ภักดี
2071600210 นายชัยชาญ สิงห์ใหญ่
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ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2071600211 นายกฤษณะ ศรีพรม
2071600212 นายพิชญ์พล จูทอง
2071600213 นายธนภัทร เจสา
2071600214 นายสุรศักด์ิ แก้วสาระ
2071600215 นายยุทธิชัย ไชยราช
2071600216 นายสัตตาวาส ทองสงคราม
2071600217 นายวุฒิชัย ทองมะลิ
2071600218 นายสุทินกร ชาวห้วยหมาก
2071600219 นายอานนท์ สังข์แก้ว
2071600220 นายพรชัย ผันแปรจิตร
2071600221 นายภาณุเดช แก้วจินดา
2071600222 นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร
2071600223 นายพุทธพล พิณพิมาย
2071600224 นายปริญญา บุตรดาจักร
2071600225 นายอนุวรรตน์ เอียดปราบ
2071600226 นายชัยภัทร แสนเหลา
2071600227 นายณัฐพล เครือนวล
2071600228 นายนัฐพล สุพล
2071600229 นายวรัตม์ อินทร์ลี
2071600230 นายอนุวัตร ชอบอาษา
2071600231 นายอัคเดช หมอบอก
2071600232 นายศุภกิจ กองทอง
2071600233 นายนันตพร สุขสุมิตร
2071600234 นายศราวุฒิ ค าแพง
2071600235 นายอรรถพล มั่นแก้ว
2071600236 นายพีรวัฒน์ ฤทธิรงค์
2071600237 นายอนุชา เนยสูงเนิน
2071600238 นายประภากร ศรีรัตนอารักษ์
2071600239 นายนพวิชญ์ สุวรรณบุตร
2071600240 นายชวัล ศรีสุวรรณ

หน้า 8 จาก 12



16. ส ำนักเครื่องจักรกล
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2071600241 นายนัฐวุฒิ พันธุเดช
2071600242 นายวราวุฒิ บุญเรืองรอด
2071600243 นายโสภณ บุญแจ่ม
2071600244 นายศุภมงคล รัตนศฤงค์
2071600245 นายณัชพล หนูฉ่ า
2071600246 นายดิเรก จันทร์เพ็ง
2071600247 นายปัฐวี ธีรภาพมงคล
2071600248 นายพัลลภ ชาญธัญการณ์
2071600249 นายวัชระ มณีเศวต
2071600250 นายณรงค์ฤทธิ์ นาพา
2071600251 นายวัชวุฒิ จันทร์บุญแก้ว
2071600252 นายมงคล บุญแช่มชู
2071600253 นายภักดี ถาพรผาด
2071600254 นายอนุสรณ์ แสนทวีสุข
2071600255 นายสนธยา นามวงษา
2071600256 นายบุญพิทักษ์ อินตะนัย
2071600257 นายคมชิต จุทสิงห์
2071600258 นายวีระวัฒน์ ทองแก้ว
2071600259 นายยุทธนา วิเวกวินย์
2071600260 นายวัชระ ด าดี
2071600261 นายนันทวัฒน์ ขุมทอง
2071600262 นายธีร์ชานนท์ สายใจ
2071600263 นายธรณินทร์ ปิยะแสน
2071600264 นายชนม์เกษม สมถวิล
2071600265 นายคมคิด พูนผล
2071600266 นายนพณัฐ พระโสภา
2071600267 นายณัฐพงศ์ ส าราญกาย
2071600268 นางสาวสายใย เอี่ยมสะอาด
2071600269 นายเจริญรัตน์ เกศเส้ง
2071600270 นายปัญญา ทิมโคกกรวด

หน้า 9 จาก 12



16. ส ำนักเครื่องจักรกล
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2071600271 นายวัฒนา สร้อยนาค
2071600272 นายธีรพัฒน์ แดงดง
2071600273 นายสิทธเดช หนูสุวรรณ์
2071600274 นายชายณรงค์ ยาจาติ
2071600275 นายศิริชัย ศรีวิชา
2071600276 นายสฤษด์ิ ศรีชัยตุง
2071600277 นายยิ่งยง สวัสด์ิผล
2071600278 นายพิชัย อาษาขันธ์
2071600279 นายสันทัด จันทริมา
2071600280 นายสิทธิพร รัตนวิชัยกุล
2071600281 นายธัชดิฐ แว่นดี
2071600282 นายกฤตภัค แปลงดี
2071600283 นายคมกริช มัยวงค์
2071600284 นายชวลิต ผลยลาภ
2071600285 นายอนิรุทธ์ บุญยะหัต
2071600286 นายประสาน ภูมิดล
2071600287 นายปริญญา บกสูงเนิน
2071600288 นายอภิวัฒน์ บุญบัวสิม
2071600289 นายภาคิน รักสุข
2071600290 นายชานนท์ จ้อยชู
2071600291 นายภานุพงศ์ ชุณห์กุล
2071600292 นายธวัชชัย สวรรค์มงคล
2071600293 นายพัฒนพงษ์ ว่องไว
2071600294 นายปกป้อง แตงจันทึก
2071600295 นายอนุสรณ์ ข าเหลือ
2071600296 นายพลากร อยู่ภักดี
2071600297 นายต้องเพชร ทับทิมศรี
2071600298 นายอรุณ เทศสงศ์
2071600299 นายอรรถพล ค าเทศ
2071600300 นายวุฒิชัย พรมรักษ์
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16. ส ำนักเครื่องจักรกล
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2071600301 นายศตวรรษ แซ่ต๊ัง
2071600302 นายกฤษฎากร เศษวงศ์
2071600303 นายพงศธร เทศรังษี
2071600304 นายจิรพงค์ เนติเจียม
2071600305 นายสิทธิกร สมณกิจ
2071600306 นายกฤษฎากร สมควร
2071600307 นายสมพงศ์ หะระติ
2071600308 นายชวลิต ยุบลใส
2071600309 นายกฤษติวัตร์ ฤทธิโชติ
2071600310 นายทวีป แสนย่าง
2071600311 นายสหชาติ ชาวนา
2071600312 นายวิริยะ บุคคลากร
2071600313 นายปฐมพร แตงเงิน
2071600314 นายฉัตรชัย เยาวะ
2071600315 นายเจนณรงค์ ศรีสารคาม
2071600316 นายไชยรัตน์ นวนิรมล
2071600317 นายวัชรพงษ์ วรรณะ
2071600318 นายณรงค์ชัย ล้อมวงศ์
2071600319 นายกฤษณะ วิเชียร
2071600320 นายอานนท์ ดวงใย
2071600321 นายชาคริต กองผล
2071600322 นายฟีรมัน ตอฮา
2071600323 นายพงษ์ศักด์ิ เสืออยู่
2071600324 นายธนากร พิมมงคล
2071600325 นายอภิชาติ ใบโพธิ์
2071600326 นายกฤษฎารัฐ ขยันงาน
2071600327 นายวีระชัย ศรีรัง
2071600328 นายโชคอนันต์ นาคเอี่ยม
2071600329 นายทักษ์ดนัย เอี่ยมประโคน
2071600330 นายมารุต เคนดี

หน้า 11 จาก 12



16. ส ำนักเครื่องจักรกล
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2071600331 นายอนุชา วิลุน
2071600332 นายนิพิฐ ปัน้อุบล
2071600333 นายวัฒนา กลับสุวรรณ
2071600334 นายกฤษฎา สังข์ทอง
2071600335 นายสุริยา จิระวรกิจบัญชา
2071600336 นายกิตติธัช คงคาหลวง
2071600337 นายรุ่งโรจน์ สังข์ข า
2071600338 นายธนภัค ภูพิมพ์
2071600339 นายอธิปัตย์ พลประถม
2071600340 นายธนากร เปล้ืองกลาง
2071600341 นายคเชนทร์ มิ่งโอโล
2071600342 นายชัยวรรณ รสธรรม
2071600343 นายธนานัย นุ่นสุวรรณ
2071600344 นายจักรพงษ์ อังคะเวย์
2071600345 นายอรรถวุฒิ มนูเนตร์
2071600346 นายภาณุศร ถิ่นกลาง
2071600347 นายปัญญา ชูศรีเอี่ยม
2071600348 นายธรรมนูญ หนุนวงศ์
2071600349 นางสาวเครือวัลย์ ภูนาหา
2071600350 นายจ าลอง แสนจันทร
2071600351 นายทรงเดช เพียรดวงศรี

หน้า 12 จาก 12



16. ส ำนักเครื่องจักรกล
ต ำแหน่งพนักงำนขบัเครื่องจักรกลขนำดกลำง

เลขประจ ำตวัสอบ
2121600001 นายพิเชษฐ์ โอทอง
2121600002 นายพลกฤษณ์ ค้าข้าว
2121600003 นายดิเรก ชุ่มโชคดี
2121600004 นายวีระ เพียรทอง
2121600005 นายสังวาลย์ แจ่มใส
2121600006 นายธนกฤต ดีอินทร์
2121600007 นายสายันต์ กองเงิน
2121600008 นายนครินทร์ วิชิตนันทน์
2121600009 นายนิธิฐปรมัตถ์ ลาภิศไรวิณศ์
2121600010 นายนิวัฒน์ พุฒซ้อน
2121600011 นายเอก คงจุล
2121600012 นายชนินทร์ พึง่มาก
2121600013 นายอาเขตร พุดพัด
2121600014 นายนันทวัฒน์ อุดชาชน
2121600015 นายไพฑูรย์ บุญหล้า
2121600016 นายสุวรรณ ศรีอ านวย
2121600017 นายสุทิน กล้าหาญ
2121600018 นายรวมมิตร จุทานิตย์
2121600019 นายวรธรรม โพธิเ์พชร์
2121600020 นายธรรมนูญ เขียวละม้าย
2121600021 นายเกรียงไกร ฟักเหลือง
2121600022 นายปฏิวัติ แสงศรี
2121600023 นายปราโมทย์ ศรีทัยแก้ว
2121600024 นายศุภฤกษ์ ขวัญนุ้ย
2121600025 นายชัชชัย สุกเปล่ง
2121600026 นายสนอง แก้วอ้น
2121600027 นายเกรียงไกร เป็นสุข
2121600028 นายสุราษฎร์ หนองภักดี
2121600029 นายอนันต์ แก้วสุวรรณ
2121600030 นายสุบิน ด้วงค า

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 2



16. ส ำนักเครื่องจักรกล
ต ำแหน่งพนักงำนขบัเครื่องจักรกลขนำดกลำง

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2121600031 นายสิทธิพงศ์ กาลวงศ์
2121600032 นายเกรียงศักด์ิ โต๊ะทอง
2121600033 นายอุเทน พุกจันทร์
2121600034 นายกฤษฎา เย็นกลม
2121600035 นายนิรุต กิ่งวัน
2121600036 นายชญานิน พุม่พุทรา
2121600037 นายมานิตย์ อัคนาน
2121600038 นายวิวัฒน์ แดงประเสร็จ
2121600039 นายวิญญู ละน้อย
2121600040 นายดนุพร นิลพัฒน์
2121600041 นายณัฏฐชัย โพธิเ์จริญ

หน้า 2 จาก 2



16. ส ำนักเครื่องจักรกล
ต ำแหน่งพนักงำนขบัเครื่องจักรกลขนำดหนัก

เลขประจ ำตวัสอบ
2131600001 นายวีระยุทธ ก้อนน่วม
2131600002 นายเดวิด เงินแจ่ม
2131600003 นายอนุชา เงินแจ่ม
2131600004 นายโกวิทย์ หนูนอ
2131600005 นายมงคล คืนดี
2131600006 นายธนบดี ขิยะพัฒน์
2131600007 นายสมจิตร อิ่มค า
2131600008 นายไพโรจน์ วงษ์อัยรา
2131600009 นายสมชาย ไลยรัตน์
2131600010 นายวัชระ เสนาจันทร์
2131600011 นายกรวิทย์ ศิลานิล
2131600012 นายก าธร ศรีเสมอ
2131600013 นายณัฐพล เต๊ะแห
2131600014 นายสุกฤษ ปาต๊ิบ
2131600015 นายเมธา ยะวังคะ
2131600016 นายพิพัฒน์ ค  าชู
2131600017 นายณรงค์ พลหินกอง

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1


