
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 

เรื่อง  รายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ในตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ  

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ และตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน 

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

ตามที่ไดมีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัคร

สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตําแหนง

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ และตําแหนงนายชางโยธา

ปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 1 – 23 กรกฎาคม 2563 นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครสอบไดเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีผูสมัครสอบท่ีไดดําเนินการสมัครสอบ

ตามข้ันตอนครบถวน ภายในวัน เวลา ที่กําหนด และไดรับเลขประจําตัวสอบแลว ถือวาเปนผูสมัครสอบ 

เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ในตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิชาการ

เผยแพรปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ และตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน ของ

กรมอุตุนิยมวิทยา รายละเอียดตามแนบทายประกาศ 

ใหผูสมัครสอบมีหนาที่ตองตรวจสอบ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ สกุล ให

ถูกตอง หากพบปญหาตอไปนี้ ใหติดตอ กลุมการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการกรม ทางหมายเลข

โทรศพัท 0 2399 4023 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563  ในวันและเวลาราชการ 

1. ผูที่สมัครสอบผานทางอินเตอรเน็ต ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และจายเงิน

คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ไวแลว แตไมมีชื่อเปนผูสมัครสอบแขงขันฯ 

ตามประกาศนี้ ถายืนยันวามีสิทธิเปนผูสมัครสอบหรือเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ให

นําหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง สงทางโทรสารหมายเลข 0 2399 4023 โดยใหยื่นคํารองท่ี 1 ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ภายในวันท่ีกําหนด หากปรากฏวามีสิทธิเปนผูสมัครสอบ กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศรายชื่อเปนผูสมัคร

สอบเพ่ิมเติมตอไป 

2. ผูสมัครสอบที่คํานําหนานาม ชื่อ สกุล ตามประกาศนี้ ไมถูกตองหรือไมตรงกับบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูสมัครสอบ ใหยื่นหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ สงทาง

โทรสารหมายเลข 0 2399 4023 โดยใหยื่นคํารองที่ 2 ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ภายในวันท่ีกําหนด 

เพ่ือกรมอุตุนิยมวิทยาจะไดดําเนินการแกไขใหถูกตองตอไป 

หากผูสมัครสอบ ตามขอ 1 ไมดําเนินการดังกลาว ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 จะ 

ไมมีสิทธิเขาสอบแขงขันฯ ในครั้งน้ี 
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ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบฯ ขางตนนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศตาม 

เอกสารและขอเท็จจริงที่ผูสมัครสอบไดรับรองตนเองในใบสมัครสอบวา เปนผูที่ มีคุณสมบัติทั่วไป 

ไมมีลักษณะตองหาม และมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หาก 

ปรากฏภายหลังวา ผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัคร

สอบ ก.พ. มิไดรับรองวา เปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือวา ผูสมัครสอบรายนั้นเปนผูไมมี

สิทธิสมัครสอบตั้งแตแรก 

ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 นาวาอากาศเอก 

  (สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ) 

 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
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ตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

631001 นางสาว ณัฐชนา บุญฉลวย

631002 นางสาว วิทิตยา รักษศรี

631003 นางสาว อรรัก ตะวันธรงค

631004 นางสาว เสาดะห แวโดยี

631005 นาย ณัฐชนน ยิ่งยศ

631006 นางสาว ศศวิิมล จิตรแกว

631007 นางสาว พัชรี เพ็ชรเจริญ

631008 นางสาว ปาจรีย จุฑามณี

631009 นาย โสภณัฐ เสงโสตะ

631010 นางสาว นนทิชา เหลาจันทร

631011 นางสาว ชนัญยา แสงทองศรี

631012 นาย ณัฐวุฒิ ชูแกว

631013 นาย สราวุฒิ อมรประภา

631014 นางสาว โสมธิดา สินธุกูฏ

631015 นางสาว กมลฉัตร เสนาจิตร

631016 นาย ชยพล ทองสุทธิ์

631017 นาย พรณพัฒน แพงสาย

631018 นางสาว สุกัญญา นิลแกว

631019 นางสาว ปรียา ศรีสุวรรณ

631020 นางสาว เบญญา สุนันทา

631021 นางสาว ณัฐมน ภวังควัฒน

631022 นาย รณชัย เสนาสิงห

บัญชีแนบทายประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่        สิงหาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง รายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ในตําแหนงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

 ตําแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

และตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน

1
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

631023 นาย สาธิต ตาแกว

631024 นางสาว จีรนันท ผลโพธิ์

631025 นางสาว ณิชากร พงษสุวรรณ

631026 นางสาว ศุทธหทัย พ่ึงพุม

631027 นาย อาทิตยกุล ไชยวรรณ

631028 นางสาว นริศรา ภารา

631029 นางสาว วธุกา ดิษเจริญ

631030 นางสาว นิธิพร ธรรมวงศ

631031 นางสาว ศศธิร หอประสงค

631032 นางสาว กัญทิมา พัฒนราช

631033 นางสาว ทรรศนีย มะลิลา

631034 นาย วรวิทย วงษางาม

631035 นาย ชัยวัฒน บุญรักษา

631036 นางสาว จิตราภรณ จิตวรางคณา

631037 นาย ปรเมศวร ออนนอม

631038 นางสาว สุรัตนา แสงจันทร

631039 นาย ปฏิวัติ พินิจสุวรรณ

631040 นางสาว ปาลิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร

631041 นางสาว หทัยภัทร ศักดิ์กิจจรุง

631042 นาย ศรัณย ภูแสงสั่น

631043 นางสาว วัชราภรณ มูลทรัพย

631044 นาย กุมรินทร ไพบูลย

631045 นาย อภินันท พรหมดนตรี

631046 นาย เมธี พิมขาลี

631047 นาย คุณานนต หมื่นโฮง

631048 นางสาว รัชฎาพร บัวศรี

631049 นางสาว ปทุมพร โงวเจริญ
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

631050 นาย วรภัทร ตั้งประสมสุข

631051 นางสาว ปโยรส ธรรมขันธ

631052 นางสาว ชุดาภรณ ภูผิว

631053 นาย พัฒนพงศ มยุโรวาท

631054 นางสาว ปาณิสรา คูณอนันต

631055 นางสาว พิชชาภา เนื่องศรี

631056 นาย เชาวลิตย ทาเสน

631057 นาย จิราวุฒิ มาศสุข

631058 นางสาว ภัทรวิจิตรา เจตจอหอ

631059 นางสาว ณัชชา ลิขิตบุญฤทธิ์

631060 นางสาว พิราวรรณ จานิมิตร

631061 นางสาว เปรนิกา มณทีาโพธิ์

631062 นาย กฤษฎา จันทรอุไร

631063 นางสาว ฐิติกา ทางดี

631064 นางสาว พีระนันทน วงศรัตน

631065 นาย จตุรงค กลิ่นปรุง

631066 นางสาว ณฐมน อินทะวงค

631067 นาย อภิชัย ฟูแกว

631068 นางสาว ฐิติชญา บุญหา

631069 นางสาว ชุติกาญจน ชุมแกว

631070 นาย กวิน เหลืองโสภาพันธ

631071 นาย นิรันดร ปญญานุน

631072 นาย ภัทรพงศ งานสกุล

631073 นาย ฤทธิเกียรติ หลอมทอง

631074 นาย อนุชิต เชื้อประเสริฐศักดิ์

631075 นางสาว ปนัดดา แนมมณี

631076 นางสาว พิชชาภา เขมะวานิช
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

631077 นางสาว กนกวรรณ สืบสายเจริญ

631078 นาย ยศพณธ ลิ้มเพียรชอบ

631079 นางสาว กชพร วานิชชัง

631080 นาย พงศภัค เกิดปญญา

631081 นางสาว ดาลัด มรสุม

631082 นางสาว อุรัสยา ลิ้มจิระวัฒนา

631083 นาย เอกชา ตนานนทชัย

631084 นาย นฤสรณ สุริยฉาย

631085 นางสาว นฤมล ทีระฆัง

631086 นางสาว ชลกานต ดอนกลาง

631087 นางสาว ธีรพร สุวรรณเวช

631088 นางสาว ธันทิชา ออนจันแกว

631089 นาย ราชัน ชุมแวงวาป

631090 นาย ชูชาติ เขตเวียง

631091 นาย ภูวนาถ บุญมี

631092 นาย เจนภพ สีแดง

631093 นางสาว เจษฎาพร คาํคง

631094 นาย คําภีร โสนาอุน

631095 นางสาว สุธาศินี รื่นเริง

631096 นาย กิตติพัทธ อภิวงษา

631097 นางสาว ณัฐสุดา จันทรพฤกษา

631098 นางสาว เบญจพร ศิริ

631099 จ.อ. อิทธิชัย คํามูล

631100 นางสาว พิมผกา บุโพธิ์

631101 นางสาว ชลดากร สูงงาม

631102 นางสาว วิลาสินี อินโองการ

631103 นาย คมกริช เพชรสงค
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

631104 นาย ธัญพิชชา โสภิณ

631105 นางสาว ปรมาภรณ ฉิมทับ

631106 นาย ณัฐภัทร พรมเสน

631107 นางสาว กันยสินี วงศใหญ

631108 นางสาว โชติฬญา สุวัฒนารักษ

631109 นาย กิตติพงษ เหลาวอ

631110 นางสาว ปยะธิดา ราตรี

631111 นางสาว ศิริเพ็ญ ถาวรรณา

631112 นาย วงศธร มีพันธุ

631113 นางสาว ศิณนีาถ เครือเตียว

631114 นางสาว ศุภนันท วุฒิธาดา

631115 นางสาว สุวรรณี คุมถนอม

631116 นาย ชัยวิชญ คําตา

631117 นาย ฉัตรชัย เพชรประดับสุข

631118 นาย ธีรวิทย ดีสอน

631119 นางสาว ธัญพร พฤทธิสาริกร

631120 นาย นิคม เต็งเจียง

631121 นางสาว ดาริณ ซินพรมราช

631122 นางสาว วิรัญญา เตจะ

631123 นาย ศุภกร เทกมล

631124 นางสาว วรณัน สายบุตร

631125 นางสาว อุมาพร วชิรโรจนประภา

631126 นางสาว นรกมล ฟกทองอยู

631127 นางสาว วรรณรัช เทศวัฒน

631128 นางสาว เรณู ไชยเทพ

631129 นาย อัฐพงค สงนุย

631130 นาย ชยุตม พลสยม
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

631131 นางสาว จีรนันท มณีวรรณ

631132 นางสาว นริศรา นาคแสงทอง

631133 นาย ธนัท ทมโยธา

631134 นาย สิริพงศ วรรธนะทรงสิน

631135 นาย ธเนศ พูนพิพัฒน

631136 นาย ศุภการ จันทรแฟง

631137 นางสาว ชัชชญา สกุลนิธิเมธา

631138 นางสาว พิไลพร มูลสาคร

631139 นางสาว นัฐธิดา สารสวัสดิ์

631140 นางสาว พิไลพรรณ กามี

631141 นาย ปฏิภาน พรหมรักษ

631142 นางสาว วรรณิศา ภักษาหาร

631143 นางสาว ศุภนันต เผือกสูงเนิน

631144 นาย จารุกิตติ์ แสนพลสิทธิ์

631145 นางสาว จิราภรณ เหมืองอินตะ

631146 นางสาว ณัฐชยา จันทรวิไชย

631147 นางสาว สุคนธธา เอ่ียมสะอาด

631148 นางสาว สิวารัตน รัตนะโคน

631149 นางสาว ชณัฐศกิานต หวยหงษทอง

631150 นาย เมธัส นอยเล็ก

631151 นางสาว ลัดดา ทะสะโส

631152 นาย ธนิต นวลอุทัย

631153 นางสาว ชลธิชา บุญรอด

631154 นางสาว วราภรณ จันทโรกร

631155 นางสาว เนตรชนก พิพัฒนพงษ

631156 นาย สรวิชญ สุขยวง

631157 นาย ศุภฤกษ ตั้งรุงวงษธนา
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

631158 นางสาว สาลินี ดวงเกลี้ยง

631159 นางสาว ณัฐกมล เข็มเงิน

631160 นางสาว พิมพสิริ ธัมนิภา

631161 นาย สุจรัฐ สายวารี

631162 นางสาว ไอยเรศ คงเลิศ

631163 นางสาว จันทิรา ฉิมเลิศ

631164 นางสาว สุวพิชญ ชางคาํ

631165 นาย เจนพิชญะ นิธิเรวดีพร

631166 นางสาว ภาณิชา พรหมทอง

631167 นางสาว สุวิมล สุขแสวง

631168 นาย เจตวิทย ศวิาโมกข

631169 นางสาว พรนภา เพ็ชรอําไพ

631170 นางสาว รุงนภา ทวีชัย

631171 นาย ปภาวิน ดวงจิต

631172 นาย วีรวุฒิ ชังอิน

631173 นางสาว พรพิมล ส.กาญจนะชัย

631174 นางสาว หนึ่งฤทัย จันทรหอม

631175 นางสาว ประภาพร เกษสวาง

631176 นางสาว ปภัสรา อินทรครอง

631177 นาย ปภินวิช เปยมแสง

631178 นางสาว วชิรา เทพจันทร

631179 นางสาว วิลาวัณย เกตุโต

631180 นางสาว จิดาภา เดชภูมี

631181 นาย ธนพัชร ดาอาษา

631182 นาย วรลักษณ ศรีภิรมย

631183 นางสาว จันทิมา นุราช

631184 นางสาว เพชราภรณ เขื่อนพันธ
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

631185 นางสาว ฉัตรสุรางค ถาวรนิวัตน

631186 นาย กฤษกร โพถาวร

631187 นาย เอกชัย พลธรรม

631188 นาย กฤต ติรกิจพงษพันธ

631189 นางสาว บุญชรัสมิ์ สนจิตร

631190 นาย ทักษดนัย เชื้อสะอาด

631191 นาย ณัฐกิตติ์ งามหมู

631192 นาย เอกพงษ พุทธัง

631193 นาย โชคชัย วงศชางเงิน

631194 นาย ธนเสฏฐ ธิติธนันตชัย

631195 นาย ศรทรรศณ กวินนิธิพันธ

631196 นาย ธนาคาร ทาสิงหคํา

631197 นางสาว พัชรมน สุนทะโก

631198 นางสาว อมรรัตน โขลนกระโทก

631199 นางสาว นิภาพร หงษาบาล

631200 นาย ชินกฤต จันทรคง

631201 นาย รัฐธนินท วัฒนะศิริโกศล

631202 นางสาว นราภรณ อินดาฤทธิ์

631203 นาย อิทธิกร ทองละมุล

631204 นาย โยธิน กอนแกว

631205 นางสาว ภัทรภา วิทยชาญวิฑูร

631206 นาง อรไพลิน จันทรภูมิ

631207 นางสาว นิรมล ถึงแสง

631208 นาย ศุภโชค ศตะกูรมะ

631209 นาย กิตติพิชญ อวมทอน

631210 นางสาว เปรมวดี แสนจิตต

631211 นางสาว มนทิพย ตั้งชัยมงคล
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

631212 นางสาว พจมาน รักชวย

631213 นางสาว ธาราทิพย สมบัติเชื้อ

631214 นางสาว นภาพร กันทุกข

631215 นางสาว มาลิสา อินรักษา

631216 นาย ประดิษฐถา ประดับสี

631217 นาย ธงชัย คาํเผา

631218 นาย กายสิทธิ์ สิงหกาล

631219 นางสาว นรรฐพร ชัยพูน

631220 นาย อภิชาติ มีผลกิจ

631221 นางสาว อภิชญา ไชยสิทธิ์

631222 นางสาว พาฝน ภูครองทอง

631223 นางสาว มาลิน อยูสบาย

631224 นางสาว มาศฤดี หนูแปน

631225 นาย กฤษณภัสร สวิง

631226 นาย สรวิชญ ใจยม

631227 นางสาว ธารา รัตน ทว ีกุล 

631228 นางสาว สลิลทิพย สุขสวาง

631229 นาย ภัคพล สวัสกมล

631230 นาย อาพันดี มะนุ

631231 นางสาว เกวลิน อินลวง

631232 นาย ศุภชัย ศตะกูรมะ

631233 นาย ปณณธร ธนดลเมธาพร

631234 นางสาว ธัมญลักษณ ใจไว

631235 นางสาว ปรียนิตย บัวเพ็ชร

631236 นาย พัฒนพงศ เจือจันทร

631237 นางสาว ชนาพร ตามกลาง

631238 นางสาว ติชิลา ศรีใหม

9



เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

631239 นางสาว ณิชนันทน นันตาวงค

631240 นาย พีรพล จันเกษม

631241 นางสาว จิราวรรณ คํามา

631242 นางสาว ณัฏฐฐมุนิน สอดแสง

631243 นาย ศุภกิตติ์ แกวผัด

631244 นาย จีระศักดิ์ ก่ิงสีเสียด

631245 วาที่ร.ต.หญิง กมลรัตน โพธิกุล

631246 นางสาว ชลิดา สิทธิราษฎร

631247 นางสาว บุศรินทร พิจอมบุตร

631248 นางสาว พรพิพัฒน สางาม

631249 นาย ณัฐพงษ ภุมรินทร

631250 นางสาว บุปผา วงษแกว

631251 นางสาว เบญจมาภรณ พิมพกะภีร

631252 นางสาว ศิริรัตน สุลา

631253 นาย ฤทธิกุล มูลอํามาตย

631254 นางสาว พูลทรัพย พลอยนิล

631255 นาง ประภัสสร ผงปง

631256 นาย วรเชษฐ ขันทอง

631257 นางสาว ศุภางค งามสม

631258 นาย สืบชาติ กันธิยะ

631259 นาย สรศกัดิ์ รุงดี

631260 นาย ธนวัฒน รักษเฮงกุล

631261 นาย ไตรภพ กันตโสภณานนท

631262 นางสาว ธนพร แกวบังวัน

631263 นาย รเตชะวิทย เปาอินทร  เจริญฤทธิ์

631264 นางสาว ดวงเดือน ดวงดีทิพย

631265 นางสาว อริสรา ทิพยพิมานชัยกร
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631266 นาย อภิสร นาทอง

631267 นางสาว เสาวลักษณ ทิพันธ

631268 นางสาว จิฎากาญจน จิรพงศวิเศษ

631269 นางสาว อินทุอร อินทองคํา

631270 นางสาว พรพรรณ รื่นเริง

631271 นาย ไตรรัตน จันทรมาศ

631272 นาย ภัทรพล กล่ําทอง

631273 นาย วีรภัทร ทวีทรัพย

631274 นางสาว สุกัญญา สาวะนอย

631275 นางสาว จิราพัชร ประเสริฐทรัพย

631276 นาย พิชญ อรัณยะพันธุ

631277 นาย อนุพงศ วีระพันธ

631278 นางสาว ณัฐธภา มีศรี

631279 นางสาว สุณาทิพย เบญมาตย

631280 นาย เอกพันธ เจียมพิจิตรกุล

631281 นางสาว พิชชาวีร หอมแกนจันทร

631282 นาย พงษศักดิ์ บุญชู

631283 นางสาว วรรณลดา มงคลธง

631284 นาย เดชาโชติ อินตะพรม

631285 นางสาว สุพิชชา ลิ่มตระกูล

631286 นางสาว วิชชุดา ชลพรมงคล

631287 นาย นัตพล จีระภา

631288 นาย ศราวุธ สายแสน

631289 นาย กรปณต ทัพพพันธ

631290 นางสาว จารุวรรณ เพ่ิมเจริญ

631291 นางสาว อภิชญา จงชาญสิทโธ

631292 นางสาว ทิพาพรรณ ดําเกาะ
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631293 นางสาว ทิพยวิมล พิมพันธ

631294 นางสาว ณัฐนรี ยอดแกว

631295 นาย อัครวิทย เหลาทองสาร

631296 นางสาว เกวลิน คงทอง

631297 นางสาว ธารารัตน แสงวรรณธีระ

631298 นางสาว พรชนกวนันท ปญญาวิจารณ

631299 นางสาว ธันยพร ทองดวง

631300 นางสาว อมรประภา เพ็ญสุวรรณ

631301 นาย นพณัฐ เดชะคําภู

631302 นางสาว นฤภร คงทอง

631303 นางสาว มนพร อุนเจริญ

631304 นาย จิรานุวัฒน ฤกษมงคล

631305 นาย อรรถสิทธิ์ สาหรับ

631306 นาย สุริยฉาย ฉายสุริยา

631307 นาย สาธิน คงแสนคํา

631308 นาย รณชัย สําลีวอง

631309 นางสาว พัชรินทร โสมคํา

631310 นาย วรศักดิ์ ประโรกิจจักร

631311 นางสาว กานตธิดา มาเหร็ม

631312 นางสาว ชฎาพร เกิดทอง

631313 นาย ศุภณฐั แสงพงศานนท

631314 นางสาว ปวริศา สืบมา

631315 นางสาว นภาพร ติ๊บผัด

631316 นางสาว มัชฌิมา ทวีศรัณยพงศ

631317 นางสาว นันทวัน หมื่นเดช

631318 นาย กรวิชญ ดอนชัย

631319 นาย อดุลยฮากิม ซามะ
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631320 นางสาว พลอยพรรณธร โตน้ํา

631321 นางสาว บุษรา หอมสุวรรณ

631322 นาย อภิเดช จินดาอุดมศักดิ์

631323 นาย อุทัย สีแสง

631324 นาย ทัชชน วงษาเนาว

631325 นางสาว นภัสสร เดชสําราญ

631326 นาย จิรภัทร วงศเสถียร

631327 นางสาว ประภัสรา สาระรัตน

631328 นางสาว กรกนก บุญภา

631329 นาย วริศ นวมนิ่ม

631330 นางสาว ขวัญวิมาน หวานดี

631331 นางสาว ชญานิน อินกวาง

631332 นาย ทัตธนา พงษแขก

631333 นางสาว สุภาภรณ บรรลุสันต

631334 นางสาว กนิษฐา ปรารมย

631335 นางสาว ศิริพรรณ แนวทอง

631336 นางสาว ฐิติมา วีระกุล

631337 นาย นัฐวุฒิ อรุณพูลทรัพย

631338 นางสาว ศิวพร สวนอยู

631339 นางสาว ชุติปภา ชุติเชาวน

631340 นาย ธนบดี ภักดีสังข

631341 นาย วิสุทธิ์ ชีพอุดม

631342 นาย อภิสิทธิ์ ธรรมศรี

631343 นาย วรพัชร บุญสม

631344 นางสาว ศุภนุช ทองพบ

631345 นาย เสฎฐวุฒิ จันธิมา

631346 นางสาว ลดาวรรณ สุกใส
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631347 นางสาว อักษร รักสกุล

631348 นางสาว ธฤษวรรณ บรรดาจันทร

631349 นาย ศุภวิชญ เรืองเดช

631350 นาย ศิรเศรษฐ อภิชนังกูร

631351 นางสาว สุธาทิพย ชางเพชร

631352 นางสาว ทัณฑิมา พรมเพียงชาง

631353 นางสาว สุชานันท สายเนตร

631354 นางสาว มณทิญา เรืองหนาย

631355 นาย วรัชญพงศ จันทรเพ็ญ

631356 นางสาว จุฑามาศ จันแปงเงนิ

631357 นาย ไกรวิชญ วิไชยยา

631358 นาย ภูมิชัย มหาวงศ

631359 นางสาว ชลนิภา ฝากเซียงซา

631360 นาย นรวัชร สิริปญญาแสง

631361 นาย ธีรโชติ แซทึ่ง

631362 นางสาว กฤศกรณัฎฐ ภมรกูล

631363 นางสาว ผกาวรรณ อุตมงค

631364 นาย วีรพล สมราง

631365 นางสาว วิภาวี                 วิลัยสิทธิ์

631366 นาย จักรพงศ คชูลธารา

631367 นาย อนุรักษ เกตุเลขา

631368 นางสาว โชติกา ยอดชมภู

631369 นาย ศิวะ ฉิมพลี

631370 นางสาว ณิษฐนิดา หันสัง

631371 นาย ธีรธัช คงสกุล

631372 นางสาว จรรยพร ภูมิอมร

631373 นางสาว พิชญาภรณ ศรีบุญลือ
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631374 นางสาว ณฤดี สายกระสินธุ

631375 นางสาว โสรยา สุทธหลวง

631376 นาย อัฌชานนท ทัศนานุพรม

631377 นางสาว นรารัตน นาเชียงใต

631378 นางสาว พิจิตรา บุตรศรีภูมิ

631379 นางสาว ดารินทร นนทิตบุตร

631380 นางสาว พัชรดา อุดมเวช

631381 นาย บุญประสิทธิ์ ทับพร

631382 นางสาว ศุภษร เหลืองสุวรรณ

631383 นาย วงศกร ทองเดช

631384 นางสาว ปยะภรณ จันทรสอง

631385 นาย ณัฏฐ นุชนารถ

631386 นางสาว ศิรินภา หวยทราย

631387 นางสาว พรรษพร ทําทัน

631388 นาย จิรวัฒน กันทะโล

631389 นาย อภิชัย อินทะนิน

631390 นาย ภานุพงศ อุนทรัพยวิไล

631391 นางสาว เบญญาภา วรรคตอน

631392 นาย รุงธรรม อินทับทัน

631393 นางสาว เจนจิรา แสนจันทร

631394 นางสาว นุชนาฎ อินทชัย

631395 นางสาว ปานฝน กุลทอง

631396 นางสาว เรวดี มีประสิทธิ์
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ตําแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

632001 นางสาว ภูษิตาภรณ มะลิวัลย

632002 นาย เฉลิมชน ภูสมศรี

632003 นางสาว สุกัญญา แปนแกว

632004 นาย ทวีทอง ทองทวี

632005 นาย อนันต หลีสวัสดิ์

632006 นางสาว รุงรวี ปณณวลี

632007 นางสาว วัลภา วีระสม

632008 นางสาว ณัฐธิดา ละมายพันธ

632009 นาย ชินวุฒ สระแกว

632010 นาย ชุติเทพ ลาภมา

632011 นาย สิวริศร บุญแลน

632012 นางสาว รวิวรรณ พูลสวัสดิ์

632013 นางสาว กัลยา เล็กกัลยา

632014 นางสาว เบญจวรรณ รอดโรคะ

632015 นาย นันนวัฒน บารมี

632016 นางสาว จิตติมา ชูกลิ่น

632017 นาย ธนะภัทร เทียมภู

632018 นาย นครนิทร นพสงค

632019 นางสาว กมลชนก นวลศรีไพร

632020 นางสาว วิชชุดา ชวยพิชัย

632021 นางสาว กัญญาณัฐ เทวงษา

632022 นางสาว พลอยชนนี สุขปานประดิษฐ

632023 นางสาว กัญจรัศ ดีสมุทร

632024 นาย ณัฐภัทร อภิวงคงาม

632025 นาย กติกา สุขนิวัฒนชัย

632026 นางสาว ปฐมา เจริญพระธรรมดี

632027 นาย ญาณกร เทือกเถาว
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

632028 นางสาว ปยนันท จันทร

632029 นางสาว ศรัญญา สืบสายหาญ

632030 นางสาว วีรยา ศรีพรหม

632031 นางสาว นรารัตน นาคะสุวรรณ

632032 นางสาว ดารารัตน จันทรอินทร

632033 นาย สมจิต เกียรติไพบูลย

632034 นางสาว จุติมา เกิดหนู

632035 นางสาว อภิรนันท พงจิตภักดิ์

632036 นางสาว ปาริชาภัทท ลีลา

632037 นางสาว ยุวดี โพธิกุล

632038 นางสาว สุชาดา เกตุแกว

632039 นางสาว กัณฐรัตน กลางประพันธ

632040 นางสาว จามรี เกติมา

632041 นางสาว ศิรมนต โสภา

632042 นางสาว ปภารัตน มุทิตามงคล

632043 นางสาว มนัสนันท ดานมงคลทิพย

632044 นาง จิรัญภรณ ศาสตรเสริม

632045 นาย ภูวภัสสร อินอาย

632046 นาย กองสกล ทองภักดี

632047 นาย วีรพจน สรรพากิจวัฒนา

632048 นางสาว ธิดาภรณ อาวรณ

632049 นางสาว วันวิสา เทพอวยชัย

632050 นางสาว ธาริณี ขาวสอาด

632051 นางสาว ขวัญกมล ชื่นสนธิพันธุ

632052 นางสาว ภัทรภร ปงแปง

632053 นาย ชินวัตร พงศกรธนวัฒน

632054 นางสาว ประภาพันธ อินทกรอุดม

632055 นางสาว พิลาศลักษณ เพชโรภาส
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

632056 นาย จิรวัชร อุนแสงจันทร

632057 นางสาว ชมพูกุญช ฉัตรดอน

632058 นาย สยมภู จีรัตน

632059 นางสาว สิริพร ลวนงาม

632060 นางสาว หยาดทิพย ใจพาใจฝน

632061 นางสาว สุวรรณประภา เผือกนาโพธิ์

632062 นาย นิรัน กลากลางดอน

632063 นางสาว วรรณนิภา ภูมิถาวร

632064 นางสาว วริศรา พงษวิจิตร

632065 นางสาว ราตรี รักษาสกุล

632066 นางสาว ปณิธาน พฤฑฒิกุล

632067 นางสาว พุธิตา เดชสูงเนิน

632068 นาย ประมุข แกวยวน

632069 นาย ภูมิใจ กระแสรนุช

632070 นางสาว วรวรรณ เครือกลอม

632071 นางสาว สุรัชดา จุฑานันท

632072 นางสาว ปยวดี ศริิรูป

632073 นางสาว ธัญลักษณ อภิญญาวรรธนะ

632074 นาย กิตติ ชาญชลยุทธ

632075 นาย อากร ขวัญทอง

632076 นางสาว เจรุนันท สวัสดิ์วาทิน

632077 นาย สุรัชพงศ อินทร

632078 นาย นเรศ รมลมูล

632079 นาย นัฏฐกรณ โพธิสาขา

632080 นางสาว จิราวรรณ เลาเจริญฤทธิกุล

632081 นาย ธีระธรรม เทพราช

632082 นาย นฤพนธ วงศวิลัย

632083 นางสาว วรัชยา จําปา
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

632084 นางสาว นิภาภัทร เสือดารา

632085 นาย พิษณุ ตระการฤทธา

632086 นางสาว ชอเอ้ือง กินบุญ

632087 นาย กนกพล มงคล

632088 นางสาว อาภาวรรณ สอนจะบก

632089 นางสาว วรรณพร ฤทธิ์มหันต

632090 นางสาว มทินา จันทรทิมา

632091 นางสาว ประพิมพพร ประสารกก

632092 นางสาว ภัทราภรณ จักรแกว

632093 นางสาว ณัฐกมล พลคชา

632094 นางสาว สุภารัตน พริกเบ็ญจะ

632095 นาย กนก อํานวยพร

632096 นางสาว ปาณิสรา เชาวพอง

632097 นางสาว วิภาวี รัตนานุกูล

632098 นางสาว วันวิสา ปานบุญลือ

632099 นางสาว สิรภัทร ศรีฟา

632100 นางสาว ชนาภา เดละ

632101 นางสาว ศิริกาญจน วงษสุรภินันท

632102 นาย ธเนศ ปทุมานนท

632103 นาย สุภัทร จันทรตะลิ

632104 นางสาว สมบูรณ ทองพวง

632105 นางสาว รุงตะวัน เตียพานิช

632106 นาย ภาณุพงศ วงศหาญ

632107 นางสาว กมลวรรณ โกมุทสกุณี

632108 นาย ยศพงศ สิทธิภาคยธัญธร

632109 นางสาว ภิชญา พุฒมาเล

632110 นางสาว วราพร ไตรมาศ

632111 นางสาว รังสิมา พวงเงนิ
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

632112 นาย ชาติชาย ประสพอารยา

632113 นางสาว พรพิมล ชัยทร

632114 นาย กองเกียรติ สังขรัตน

632115 นางสาว นิธิกาญจน จตุรโยธิน

632116 นางสาว พรรณราย ปานเล็ก

632117 นางสาว วิภารัตน เหล็งสา

632118 นาย สุวนัส สินธุเทพรัตน

632119 นาย สาริน รูปทอง

632120 นางสาว ปวริศา ขุนเหล็ง

632121 นาย ธีรชัย หุนวัน

632122 นางสาว สปริ้นท พรหมเกษ

632123 นางสาว แพรรินทร มุณีรัตน

632124 นาย อศิยวุธ ธนพิทักษ

632125 นางสาว คัทรียา โยธี

632126 นางสาว อัญเชิญ สุวรรณประสิทธิ์

632127 นางสาว ยศุเนตร ธรรมปาน

632128 นางสาว วณิชยา คลี่เกษร

632129 นางสาว รัตนา บุญชู

632130 นาย ณรงคฤทธิ์ กรีอารี

632131 นางสาว ขนิษฐา เมฆขยาย

632132 นางสาว รวิวรรณ วรดิลก

632133 นาย พิสุทธิพนธ พวงมาลัย

632134 นางสาว เพชรรัตน แสงศริิ

632135 นางสาว ณัฏฐวดี ถุงทรัพย

632136 นางสาว พจนารถ ทองโรย

632137 นาย ทิวัฒน นามงาม

632138 นาย กนก ตันวิบูลย

632139 นางสาว สายฝน เติมตัวรัมย
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

632140 นางสาว ลักขิตา ศาสตรานุรักษกุล

632141 นางสาว จุฑาทิพย งามพริ้ง

632142 นาย ธนากร โสมดํา

632143 นาย วัชรภูมิ โรจนพร

632144 นางสาว ศิติภา นักขัตระ

632145 นาย ภัศวราเชณ สมบัติทา

632146 นาย สิทธิพล โตสกุล

632147 นาย ชานนท กุลศรี

632148 นางสาว พัชริกา วรสิทธิกร

632149 นางสาว เจนจิรา นาปุก

632150 นางสาว กิ่งฟา นิสายัง

632151 นางสาว อาจรีย การะเกตุ

632152 นาง ศศชิา ทองสิน

632153 นางสาว โชติกานต วรรธนะชีพ

632154 นาย วีระยุทธ วีระ พันธ

632155 นางสาว มิตตา บุญเลิศ

632156 นางสาว กนกวรรณ นามวัฒนโสภณ

632157 นางสาว สุชาวดี ขําแจม

632158 นาย ภัทรวุฒิ สมุทถา

632159 นางสาว พลอยตะวัน จงคุมไกรสร

632160 นางสาว โสรยา อินทรเกษตร

632161 นางสาว สุวิมล สินธวาชีวะ

632162 นางสาว กรศิรัศม หรายเจริญ

632163 นางสาว กรกนก เจือจันทนศักดิ์

632164 นางสาว แพรวพรรณ จันทรสุพัฒน

632165 นางสาว ศุภนิดา มาพบ

632166 นางสาว กานตพิชชา บุรินทอง

632167 นางสาว ณัฐพัชร โกศลเรืองนนท
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

632168 นาย ชัชชล พิมลศรี

632169 นางสาว พนิดา พยัฆโส

632170 นางสาว อติกานต พิมพาศ

632171 นาย สุทัศ ยิ้มเนียม

632172 นางสาว พิมพชนก เก้ือธรรมคณุ

632173 นางสาว สุภาพรรณ สดแสงสุก

632174 นางสาว ภควรรนต โชติชัยวงศ

632175 นาย คุณากร คณฑา

632176 นางสาว สมิทธินี ขาวศรี

632177 นาย กมนทัต วันทานุ

632178 นางสาว เสมอใจ ทองอรุณ

632179 นางสาว สิตานันท อิ่มเที่ยง

632180 นางสาว พรศิริ ปนปลื้มจิตต

632181 นางสาว มัณฑิกา ภูมาลี

632182 นางสาว ชรินรัตน สินไชย

632183 นางสาว สินีนาถ สุดสี

632184 นางสาว พิสินี มลิวัลย

632185 นาง ทิพาพรรณ ชมสินทรัพย

632186 นางสาว อรริญดา งามมงคลชัย

632187 นาย ประมุข ดวงแกว

632188 ร.ต.ท.หญิง ณฤณัฐ ชัญนันทชน

632189 นางสาว ณัฐสุดา รับแสง

632190 นาย ณัฐวุฒิ มวงทอง

632191 นาย โกสินทร รัตนคร

632192 นางสาว ธนาภา พวงทอง

632193 นางสาว ธารินี แสงทอง

632194 นางสาว หริตา หัตถา

632195 นางสาว ณัตจฐวรรณ คงคาอินทร
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

632196 นางสาว ภัทรี ดิสมาน

632197 นาย อภิสิทธิ์ รัชชากร

632198 นางสาว นริศรา ทัศวงศ

632199 นางสาว ธารีรัตน ภูเพชร

632200 นางสาว กรกนก พรพิสุทธิ์

632201 นางสาว ทินประภา แสนซื่อ

632202 นาย สิริ เชาวนวาณิชยกุล

632203 นาย สุรศักดิ์ ไชยฤกษ

632204 นาย พิเชฐ เกล็ดงูเหลือม

632205 นาง พรทิพย ทองประเสริฐ

632206 นางสาว ธนพร เอมฤกษ

632207 นาย ณรงค พรมภิไชย

632208 นางสาว วิมลมาศ เจียรมาศ

632209 นางสาว สุภาสินี สุวรรณโชติ

632210 นางสาว ปทมพร ศรีจิตรพงศ

632211 นาง อรอนงค รวมสูงเนิน

632212 นางสาว อรุโณทัย เสนาะ

632213 นางสาว ณิชชา คุมเพชรรัฐ

632214 นางสาว ณัฐชยา สงสุวรรณ

632215 วาที่รอยตรี ศักดา มาลาศรี

632216 นางสาว พลอยไพลิน ยอดสุรางค

632217 นาย ธีรดล พาระสนธิ

632218 นางสาว มลธิดา ชัยยางกุล

632219 นางสาว กรัณฑรัตน หัสจํานงค

632220 นางสาว จิราพรรณ โคตรชุม

632221 นางสาว รุงไพลิน อินทรีย

632222 นางสาว สุธามาศ แกวของแกว

632223 นางสาว ธนันพัชร จงธนสารสมบัติ
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

632224 นางสาว วิลาสินี แกวพิทักษ

632225 นางสาว ณัฐมน สุนทรารักษ
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ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบตัิการ

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

633001 นาย อัตตกนต กิตติวรรธโนทัย

633002 นางสาว สหัทยา กุลมาลา

633003 นาย อมรเทพ สืบสาย

633004 นาย อานันท มากบัวแกว

633005 นางสาว นิตยา ลามี

633006 นาย พันธศักดิ์ พึ่งงาม

633007 นาย ณัฐชนน แกวกัลยา

633008 นางสาว ชิดชนก หลีเกษม

633009 นาย จิรวัฒน ศรเพ็ชร

633010 นางสาว สาลิกา เสนานิคม

633011 นางสาว ธนพร งามสําเร็จ

633012 นาย ภาณุพงศ อุณฑพันธุ

633013 นาย ชัยวุฒิ สมัครเขตรการณ

633014 นาย อธิวัฒน สื่อสวัสดิ์วณิชย

633015 นางสาว รัญชนา อารยรุงโรจน

633016 นาย ชนะชาติ ชางเผือก

633017 นางสาว กาญจนา โพนภาค

633018 นาย ณโชต มโนภักดี

633019 นาย พีรณัฐ จริยรักษวรกุล

633020 นาย ธนดน พัฒนะโภไคย

633021 นาย สิทธิโชค วรนิติเยาวภา

633022 นางสาว สุปราณี คําโสม

633023 นาย นพรัตน บุญปลูก

633024 นาย ทนงศกัดิ์ ธรรมขันคํา

633025 นาย อลงกต การะพัด

633026 นาย เกรียงไกร สมใจ

633027 นาย สุชัจจ นนตกร
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633028 นาย มกุฎทวิ ฉัตรเจริญวัยวุฒิ

633029 นาย พงษพัฒน ศรัณยานุรักษ

633030 นาย พศวีร จงอยูสุขสันต

633031 นาย วิชิต ลักษณะวิลาศ

633032 นางสาว เกศสุดา นามแดง

633033 นางสาว พิมพชนก พรหมวัง

633034 นาย พุทธรัฐ ศลิาพันธ

633035 นาย คมกฤช เงินคาํ

633036 นางสาว โศภิตา วรยศเมธิน

633037 นางสาว ศุภาพิชญ แคหอม

633038 นางสาว ธนาทิพย ลิขิตเจริญกุล

633039 นาย ศรนรินทร วุฒิเฟย

633040 นาย นันทพล พุมไสว

633041 นางสาว อมรรัตน พามา

633042 นางสาว พิมพกมล ดวงสอนยา

633043 นาย รังสรรค มุลทา

633044 นาย ณัฐพล อุทธา

633045 นาย ปรีดี กิมานนท

633046 นาย ณัฐชนน ตุมวารีย

633047 นาย อุกฤษฎ เพ็ชรขาว

633048 นางสาว กนกพรรณ สงเคราะหราษฎร

633049 นาย ธนโชติ คุมเจริญ

633050 นาย ภาณุพงศ ทับทิมไทย

633051 นาย ภัทรพล บุญมั่น

633052 นาย ชัชวัฒน ใจศิริ

633053 นาย สยาม ธนัตวรานนท

633054 นางสาว ชฎาธาร บัวอิน

633055 นาย ชาติชาตรี แสวง

633056 นางสาว บุณยวีร กฤษสูงเนิน
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633057 นาย ณฐภพ ณ นครพนม

633058 นางสาว พิชชากร สุกแกว

633059 นาย พีรวิชญ สามารถ

633060 นางสาว ภัทรพร อาชะนะชัย

633061 นางสาว ธัญยพร วาสสามัคคี

633062 นางสาว ชอหทัย ไวดี

633063 นางสาว อรญา สุวานิโช

633064 นาย บุญสง ศรีจันทร

633065 นาย ยุทธพงษ โถตันคํา

633066 นาย กัมปนาท ธรรมชัย

633067 นาง นรินทร แกวแฉลม

633068 นางสาว เพชรรัตน ชื่นทรวง

633069 นางสาว อมรรัตน สอนสา

633070 นาย ธเนศ เหมะรักษ

633071 นาย ณฐกร ศรีธรรม

633072 นาย วิฑุรย แกวชา

633073 นาย เชาวลิต เศรษฐสุข

633074 นาย สุทัศน ประนัดเถ

633075 นาย อติพล ลิ้มสุวรรณ

633076 นางสาว ชิดสุภางค แกวนาสวัสดิ์

633077 นางสาว นทีชา กลิ่นหวล

633078 นาย รัชพงศ สัญญา

633079 นางสาว วรรณวณัช โนนสัง

633080 นาง ณัฐรภัทร สิริพัชรทิตาธร

633081 นาย นริศ ชลังสุทธิ์

633082 นาย ศรัญยู อํ่าสกุล

633083 นาย เกียรติศักดิ์ แกวเขียว

633084 นางสาว ชนาภา สิงหกุล

633085 นางสาว ปุณิกา พันธรังษี
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633086 นางสาว ณัฐนันท ศุภศิวะศิษฐ

633087 นางสาว โสมวิภา ประเสริฐศรี

633088 นาย ปริญญา โยอินทร

633089 นางสาว มาลีทิพย ปลัดคุณ

633090 นางสาว ณัฐสุดา ดิลกนวฤทธิ์

633091 นาย พงศธร กันทะวัง

633092 นางสาว ภัทธิรา รมโพธิ์ทอง

633093 นางสาว ฐรดา ไพบูลย

633094 นาย ณภัทร ตาละลักษมณ

633095 นาย รัตตกร พูนแกว

633096 นางสาว ธัญญาภรณ เจริญวัฒนะมงคล

633097 นาย บริรักษ บริพันธ

633098 นาย ธนพนธ รัตนพันธ
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ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

634001 นาย ศุภรัตน ตาดํา

634002 นาย สุวัฒน โพธิ์เสนา

634003 นาย พันรพ สุดเทวา

634004 นาย วชิรวัฒน ไชยเมืองชื่น

634005 นาย ภัทรศักดิ์ ชาตะพา

634006 นาย สุรจักษ ใบสุข

634007 นาย ศักดิ์ดา จันธิยะ

634008 นาย จิรายุทธ อัดแสน
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แบบคํารองขอเปนผูเขาสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล 

เขารับราชการในตําแหนง……………………………… 

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

เขียนท่ี............................................................... 

วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ.......... 

เรียน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

        ตําแหนง………………………………………………… 

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................................................................. 

เลขประจําตัวประชาชน.......................................................................หมายเลขโทรศัพท..............................

ไดชําระเงินเพ่ือสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการตําแหนง………………………… 

ไดรับเลขชําระเงินเลขท่ี (Ref NO.1).....................................................พรอมท้ังไดกรอกใบสมัครเรียบรอย

แลว แตปรากฏวาไม มีชื่อเปนผู เข าสอบแขง ขันเ พ่ือบรรจุและแตงตั้ งบุคคลเขารับราชการ ใน

ตําแหนง……………………………………… ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันท่ี …………………………………….. 

จึงขอยื่นคํารองตอคณะกรรมการฯ เพ่ือขอเปนผูเขาสอบแขงขันฯ ในครั้งนี้ โดยสงหลักฐานประกอบมาเพ่ือ

โปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. เอกสารหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมสมัครสอบ

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตน และเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ เปนความจริง 

ทุกประการ  หากมีการตรวจสอบแลว ขอความและเอกสารดังกลาวเปนเท็จ ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาด

คุณสมบัติในการสอบครั้งนี้ และจะไมขอเรียกรองสิทธิใดๆ ท้ังสิ้น จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

(ลงชื่อ)...............................................................ผูสมัคร 

       (...............................................................) 
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แบบคํารองขอแกไขขอมูล และรับรองตนเองวาเปนผูเขาสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล 

เขารับราชการในตําแหนง…………………………………………. 

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

เขียนท่ี............................................................... 

วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ.......... 

เรียน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

        ตําแหนง………………………………………………….. 

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................................................................. 

เลขประจําตัวประชาชน.......................................................................หมายเลขโทรศัพท..............................

ไดยื่นใบสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการตําแหนง……………………………………… 

ขาพเจาไดรับเลขประจําตัวสอบท่ี ............................................................หองสอบท่ี...................................... 

ขอมูลท่ีขอแกไข 

รายการท่ีขอแกไข ขอมูลเดิมตามประกาศรายช่ือผูสอบ ขอมูลท่ีขอแกไข 

1. ช่ือ

2. นามสกุล

3. คํานําหนา

4. อ่ืน ๆ................................

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตน และเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ เปนความจริง

ทุกประการ หากมีการตรวจสอบแลว ขอความและเอกสารดังกลาวเปนเท็จ ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาด

คุณสมบัติในการสอบครั้งนี้ และจะไมขอเรียกรองสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้น จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

(ลงชื่อ).......................................................ผูสมัคร 

 (......................................................) 

ความเหน็ของประธานกรรมการสนามสอบ.................................................................................................. 

   อนุญาตใหเขาหองสอบได    ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ (ระบุเหตุผล).................................. 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการสนามสอบ 

  (................................................................) 
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