
 

 

 

ประกาศผลสอบคดัเลือกบุคคล 

เขารับราชการ 

เปนพนักงานราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2561 

(ภาควิชาการ) 

 



คําแนะนําในการปฏิบัต ิ

 ใหผูท่ีผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ มารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือกในขั้นตอนตอไป ดังนี้.- 

1. การสอบสัมภาษณ วันที่ 24 พ.ค. 61 

 - รายงานตัว เวลา 0800  ณ  สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี 

 - สิ่งที่ตองนํามา 

  -> ปากกา -> บัตรประจําตัวประชาชน  -> บัตรประจําตัวสอบ   

 - การแตงกาย   

  - เพศหญิง 
   -> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีดํายาวคลุมเขา และรองเทาหุมสน 

  - เพศชาย 
   -> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา และรองเทาหุมสน 

2. การสอบปฏิบัติ วันที่ 24 พ.ค. 61 

 - รายงานตัว เวลา 1300  ณ  สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี 

 - สิ่งที่ตองนํามา 

  -> ปากกา -> บัตรประจําตัวประชาชน  -> บัตรประจําตัวสอบ   

 - การแตงกาย   

  - เพศหญิง 
   -> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีดํายาวคลุมเขา และรองเทาหุมสน 

  - เพศชาย 
   -> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา และรองเทาหุมสน หรือ 

       ชุดชางตามสาขางาน 

3.การตรวจรางกาย วันที่ 25 พ.ค. 61 

 - รายงานตัว เวลา 0800  ณ  โรงพยาบาลคายภาณุรังษี 

 - สิ่งที่ตองใช 

  -> ปากกา   -> บัตรประจําตัวประชาชน  

  -> บัตรประจําตัวสอบ  -> เงินสด 690 บาท (เตรียมใหพอดี) 

 - การแตงกาย   

  - เพศหญิง 
   -> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีดํายาวคลุมเขา และรองเทาหุมสน 

  - เพศชาย 
   -> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา และรองเทาหุมสน 

 



๑๐๐๒ นางสาว ณฐัวรรณ บุญมีพิพิธ

๑๐๐๙ นางสาว นภัสวรรณ โพธิ์ประสาท

๑๐๑๒ นางสาว สมฤทัย ฤดี

๑๐๓๓ นางสาว ภูษณิศา สวัสดี

๑๐๓๗ นางสาว ปณฑิตา ครุฑนอย

๑๐๔๘ นางสาว ธันยพร แกวดวง

๑๐๕๒ นางสาว ธัญลักษณ ตากอง

๑๐๖๐ นางสาว ภัทราภา มาระเนตร

๑๐๖๑ นางสาว นฤมล แยมสรวล

๑๐๗๙ นางสาว จิราภา บุญนอย

๑๐๘๒ นางสาว เพ็ญพิชชา อินทรสุวรรณ

๑๐๘๗ นางสาว อิษยา จันทนะโสต

๑๑๒๑ นางสาว ลลินธร เอ่ียมแดง

๑๑๒๒ นางสาว จารุณี อินทรแกว

๑๑๓๔ นางสาว รัตติกร บวรเวศ

๑๑๕๔ นางสาว พิมผกา ศุขเกษม

๑๑๖๓ นางสาว อัญชิสา สืบชัย

๑๑๖๖ นางสาว นันธิญา ไกรเพชร

๑๑๗๐ นางสาว สิริรัตน แกวนุย

๑๑๗๕ นางสาว อารียา สมบุญศรี

๑๑๘๑ นางสาว บุญฑริกา พูลเพ่ิม

๑๒๑๓ นางสาว ณฐัวรรณ ทับนอย

๑๒๑๘ นางสาว วราภรณ บัวผัน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบคุคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ

ประจําปงบประมาณ 2561 (ภาควิชาการ)

หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ตําแหนง พนักงานบริการ

พล.ต. ................................................................ ประธานกรรมการฯ



๒๐๒๓ นางสาว สุนิสา ศรีจินดา

๒๐๔๘ นางสาว นายหญิง สงจันทร

๒๐๕๘ นางสาว สิรินภัส เสารหงษ

๒๐๕๙ นางสาว ดวงพร อินทรแปลง

๒๐๗๒ นางสาว มานิตา ผดุงชุติไชย

๓๐๐๑ นางสาว ขนิษฐา พุทธรักษี

๓๐๐๓ นางสาว ปติญา หอมเชย

๓๐๐๔ นางสาว บุญญรัตน ปลิดดอก

๓๐๐๕ นางสาว วิชุดา ผูอาด

๓๐๐๗ นางสาว วันทนา สนธิ

๓๐๑๐ นางสาว ภัทธิยา เหมาะชาติ

๓๐๑๑ นางสาว กนกกร จันทรมณี

๓๐๑๕ นางสาว นิรชา แปนโคกกรวด

๓๐๑๖ นางสาว อภิญญา แจมจันทรา

ตําแหนง พนักงานสูทกรรม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบคุคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ

ประจําปงบประมาณ 2561 (ภาควิชาการ)

หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ตําแหนง พนักงานธุรการ

พล.ต. ................................................................ ประธานกรรมการฯ



๔๐๐๑ นาย ธนวัฒน พันชะสูตร

๔๐๐๒ นาย จรินทร แสนสี

๕๐๐๒ นาย จักริน ไกรเพ็ชร

๕๐๐๔ นาย ปราณัท ชูวงศ

๕๐๐๕ นาย เดชาทร เจริญภักดี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบคุคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ

ตําแหนง ชางโลหะ

ตําแหนง ชางกลโรงงาน

ประจําปงบประมาณ 2561 (ภาควิชาการ)

หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

พล.ต. ................................................................ ประธานกรรมการฯ


