
 

 

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล 

เข้ารับราชการ 

เป็นพนักงานราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(ภาควิชาการ) 

 



ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติ 
 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ มารายงานตัวเพ่ือสอบคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป ดังนี้.- 
1. การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มิ.ย. 62 
 - รายงานตัว เวลา 0830  ณ  สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี 
 - สิ่งที่ต้องน ามา 
  -> ปากกา -> บัตรประจ าตัวประชาชน  -> บัตรประจ าตัวสอบ 
  -> แฟ้มสะสมผลงานและประวัติส่วนตัว (Portfolio)   
 - การแต่งกาย   
  - หญิง 
   -> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีด ายาวคลุมเข่า และรองเท้าหุ้มส้น 
  - ชาย 
   -> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีด า และรองเท้าหุ้มส้น 
2. การสอบปฏิบัติ วันที่ 25 มิ.ย. 62 
 - รายงานตัว เวลา 1300  ณ  สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี 
 - สิ่งที่ต้องน ามา 
  -> ปากกา -> บัตรประจ าตัวประชาชน  -> บัตรประจ าตัวสอบ   
 - การแต่งกาย   
  - หญิง 
   -> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีด ายาวคลุมเข่า และรองเท้าหุ้มส้น 
  - ชาย 
   -> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีด า และรองเท้าหุ้มส้น หรือ 
       ชุดช่างตามสาขางาน 
3. การตรวจร่างกาย วันที่ 26 มิ.ย. 62 
 - รายงานตัว เวลา 0800  ณ  โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 
 - สิ่งที่ต้องใช้ 
  -> ปากกา   -> บัตรประจ าตัวประชาชน  
  -> บัตรประจ าตัวสอบ  -> เงินสด 690 บาท (เตรียมให้พอดี) 
 - การแต่งกาย   
  - หญิง 
   -> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีด ายาวคลุมเข่า และรองเท้าหุ้มส้น 
  - ชาย 
   -> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีด า และรองเท้าหุ้มส้น 
 



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑๐๐๒ นางสาว วันทนา สนธิ

๑๐๐๕ นางสาว สุภัสสร ชื่นทวี

๑๐๐๙ นางสาว ตวงพร รอดผล

๑๐๑๐ นางสาว นิตยา อัศวธีระมั่นคง

๑๐๒๔ นางสาว โชติมา คงเพ็ชร

๑๐๔๔ นางสาว บุณยาพร แกวยิ้ม

๑๐๔๕ นางสาว วันดี คงสกุล

๑๐๖๒ นางสาว สุนิสา อุยนาคธรรม

๑๐๖๔ นางสาว สุภัทรา สุภาพพรชัย

๑๐๖๙ นางสาว ธิดารัตน เชื่อมนาค

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ

ประจําปงบประมาณ 2562 (ภาควิชาการ)

ตําแหนง พนักงานบริการ

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



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๒๐๐๒ นางสาว พรพัชร สันติสุข

๒๐๑๐ นางสาว มุทิตา เขมสิริจินดา

๒๐๑๒ นางสาว ชุติมา มีประเสริฐ

๒๐๒๑ นางสาว ภรณทิพย จิรยุทธนศกัด์ิ

๒๐๒๒ นางสาว ศภุรดา กระจาง

๒๐๒๓ นางสาว มุกดา ศรีสงคราม

๒๐๒๖ นางสาว ชยามร กลัดทรัพย

๒๐๖๑ นางสาว อติยา อารียรบ

๒๐๗๕ นางสาว บุศยา บุญเปย

๒๐๗๙ นางสาว จิราภรณ นวลวิลัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ

ตําแหนง พนักงานธุรการ

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ประจําปงบประมาณ 2562 (ภาควิชาการ)

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



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๓๐๐๑ นาย วัฒนพงษ เอมโอด

๓๐๐๒ นาย ณัฐวรรธน พุทธา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ

ประจําปงบประมาณ 2562 (ภาควิชาการ)

ตําแหนง ชางกลโรงงาน

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

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



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๕๐๐๑ นาย สุรศักดิ์ บุญเรือง

๕๐๐๒ นาย ทวีสุข ทารักษ

๕๐๐๓ นาย ภัทราวุธ ปานอยู

๕๐๐๔ นาย ศักดา ดีรื่น

๕๐๐๕ นาย ธนกาญจน พาทัน

๕๐๐๖ นาย ณัฐพล ปรองดอง

๕๐๐๗ นาย พีรพล อุดมผล

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ

ประจําปงบประมาณ 2562 (ภาควิชาการ)

ตําแหนง ชางซอมเครื่องยนต

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

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


