
 

 

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

เขารับราชการ  

เปนพนักงานราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2562 

 



กําหนดการสอบภาควิชาการ 

ใหผูท่ีมีสิทธิ์สอบภาควิชาการมาดาํเนินการตามขั้นตอน ดังนี้.- 

๑. สอบภาควิชาการ ในวันที่ 18 มิ.ย. 62 
- เวลา  ๑๐.3๐ น.   ใหผูที่มีสิทธิส์อบ  มารายงานตัว ณ   โรงพลศึกษา พนับริการ  

กองบริการ กรมการทหารชาง คายภาณุรังษ ีอําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี   เพื่อรับฟงคําชี้แจง
การปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ และดําเนินการดานธุรการ (หากไมมารายงานตัวตามเวลาที่
กําหนด ถือวาสละสิทธิ์) 
 - สอบภาควิชาการ ตั้งแตเวลา 13.00 น. (เมื่อเริ่มทําขอสอบแลว ผูที่เขาหองสอบชา
กวาเวลาที่กําหนด 15 นาทีจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ) 

๒. การแตงกาย 
 - ชุดสุภาพ 

๓. สิ่งที่สามารถนําเขาหองสอบได 
     - บัตรประจําตัวสอบ  

- บัตรประชาชน 
 - ปากกา    

- นาฬิกาขอมือแบบอนาล็อก (แบบเข็ม)  เทานั้น 
 

หมายเหต ุ :  ใหผูสมัครสอบตรวจสอบความถูกตองของ  ชื่อ  –  สกุล  และ
หมายเลขประจําตัวสอบ   หากไมถูกตอง  หรอืมีรายการแกไข  ใหแจงที่หมายเลข
โทรศัพท 032 – 337014  ตอ  53125 หรือมาตดิตอดวยตนเองท่ี กองกําลังพล 
กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี ในวันและเวลาราชการ 

 



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑๐๐๑ นางสาว ปติญา หอมเชย

๑๐๐๒ นางสาว วันทนา สนธิ

๑๐๐๓ นางสาว สิรินดา นุชนารถ

๑๐๐๔ นางสาว ภัณภาพร วัณวัฒนกุล

๑๐๐๕ นางสาว สุภัสสร ชื่นทวี

๑๐๐๖ นางสาว ศศชิา ทองอาภรณ

๑๐๐๗ นางสาว วรรนาพร ครองบุญ

๑๐๐๘ นางสาว พลอยรุง คดืนอก

๑๐๐๙ นางสาว ตวงพร รอดผล

๑๐๑๐ นางสาว นิตยา อัศวธีระมั่นคง

๑๐๑๑ นางสาว ฉัตรทอง ไชยออน

๑๐๑๒ นางสาว ธนภรณ บุญผองศิริชัย

๑๐๑๓ นางสาว ภัคจิรา บํารุงสินทรัพย

๑๐๑๔ นางสาว นฤมล ไชยอวน

๑๐๑๕ นางสาว ณฐันรี พระจันทร

๑๐๑๖ นางสาว ภัสรศศิร แสนสี

๑๐๑๗ นางสาว นิภาภรณ ออนละมัย

๑๐๑๘ นางสาว ศริิลักษณ ถิ่นทับไทย

๑๐๑๙ นางสาว รวิวรรณ เลงฮอ

๑๐๒๐ นางสาว วิมลวรรณ สวางอารมย

๑๐๒๑ นางสาว ทุติยาภรณ ทองสามสี

๑๐๒๒ นางสาว ปฐวี แฉลมนงนุช

๑๐๒๓ นางสาว สุชารัตน หนูคง

๑๐๒๔ นางสาว โชติมา คงเพ็ชร

๑๐๒๕ นางสาว พัชราภรณ เจริญธนากร

๑๐๒๖ นางสาว ปทมวรรณ พ่ึงแจง

๑๐๒๗ นางสาว ราชาวดี สุขนา

๑๐๒๘ นางสาว บุษกร ตันวิรัตน

๑๐๒๙ นางสาว อังควรา พึ่งแจง

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ 2562

ตําแหนง พนักงานบริการ



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๐๓๐ นางสาว ศศริาช สีสุพัฒน

๑๐๓๑ นางสาว กันทิมา กลอมจิตร

๑๐๓๒ นางสาว สโรชา เดชวัน

๑๐๓๓ นางสาว เกศริน คําเทศ

๑๐๓๔ นางสาว บุศรวี นูมหันต

๑๐๓๕ นางสาว ศศนิันท ศาลานิยะธรรม

๑๐๓๖ นางสาว กัญญาณัฐ ศรีทอง

๑๐๓๗ นางสาว อรทัย ปุญญธรรม

๑๐๓๘ นางสาว สิริรัตน กรีธาพล

๑๐๓๙ นางสาว สุภาพร คลายลี

๑๐๔๐ นางสาว สมฤทัย ฤดี

๑๐๔๑ นางสาว ภมรพรรณ จันขะ

๑๐๔๒ นางสาว นัทธมน สุนทรศักดิ์สิทธิ์

๑๐๔๓ นางสาว นภัสวรรณ โพธิ์ประสาท

๑๐๔๔ นางสาว บุณยาพร แกวยิ้ม

๑๐๔๕ นางสาว วันดี คงสกุล

๑๐๔๖ นางสาว ศรชนก อริยทัศน

๑๐๔๗ นางสาว ปุณญนุช หมื่นพรานคีรี

๑๐๔๘ นางสาว รัญชิดา แยมถนอม

๑๐๔๙ นางสาว จามจุรี มาเยอะ

๑๐๕๐ นางสาว ฐิติมา เย็นใจ

๑๐๕๑ นางสาว จารุวรรณ วิบูลยกลาง

๑๐๕๒ นางสาว อันตา ทองศกัด์ิ

๑๐๕๓ นางสาว ชลิตา ศรีเดช

๑๐๕๔ นางสาว วริศราภรณ กฤษณเศรณยี

๑๐๕๕ นางสาว ศริินภา เมฆขลา

๑๐๕๖ นางสาว วราภรณ วัดแยม

๑๐๕๗ นางสาว ธิติมา ทิมพิทักษ

๑๐๕๘ นางสาว ปทมา กินลา

๑๐๕๙ นางสาว เพ็ญนิพา อรุณรักษา

๑๐๖๐ นางสาว พิมพา จันทรชิต

๑๐๖๑ นางสาว สุกัญญา อินสวน

๑๐๖๒ นางสาว สุนิสา อุยนาคธรรม



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๐๖๓ นางสาว สุภาภรณ เหลากุล

๑๐๖๔ นางสาว สุภัทรา สุภาพพรชัย

๑๐๖๕ นางสาว กนกพร สุขกระบิล

๑๐๖๖ นางสาว จันทิมา สะทานวงค

๑๐๖๗ นางสาว นาฏยา หอมชิต

๑๐๖๘ นางสาว รัชฌา สรอยสวัสดิ์

๑๐๖๙ นางสาว ธิดารัตน เชื่อมนาค

๑๐๗๐ นางสาว นิภาพรรณ เนื้อนา

๑๐๗๑ นางสาว วรทิพย บัวใจ

๑๐๗๒ นางสาว ชไมพร รักษาดี

๑๐๗๓ นางสาว ปยนันท อินทรมณี

๑๐๗๔ นางสาว เบญจมาภรณ ปลอดดี

๑๐๗๕ นางสาว วาสนา เปรมรัตน

๑๐๗๖ นางสาว มุทิตา ชมนก

๑๐๗๗ นางสาว ปวีณา รอดวรรณโน

๑๐๗๘ นางสาว รัตติกาล พงษพิทักษนุกูล

๑๐๗๙ นางสาว พัชรินทร วังวร

๑๐๘๐ นางสาว มัณฑนา บรรณาการ

พ.อ............................................................. กรรมการ/เลขานุการ



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๒๐๐๑ นางสาว ณชิกมล แคนดา

๒๐๐๒ นางสาว พรพัชร สันติสุข

๒๐๐๓ นางสาว ณฐัฐา เมืองเกษม

๒๐๐๔ นางสาว ลักษิกา รับสมบัติ

๒๐๐๕ นางสาว รุจิภา แกวพรอมตึก

๒๐๐๖ นางสาว ธัญวลัย หมวดนุม

๒๐๐๗ นางสาว ธัญพร ธรรมสาลี

๒๐๐๘ นางสาว ธัญลักษณ ตากอง

๒๐๐๙ นางสาว กนกลักษณ นวมนา

๒๐๑๐ นางสาว มุทิตา เขมสิริจินดา

๒๐๑๑ นางสาว สุภัทรา พึ่งแพง

๒๐๑๒ นางสาว ชุติมา มีประเสริฐ

๒๐๑๓ นางสาว อัญรัตน วิจิตรภู

๒๐๑๔ นางสาว อภิสมัย รื่นยาน

๒๐๑๕ นางสาว เพ็ญศิริ ทองเนียม

๒๐๑๖ นางสาว สุพรรษา อารมยดี

๒๐๑๗ นางสาว จิราพร เปรมสุข

๒๐๑๘ นางสาว อุษณา พุมกร

๒๐๑๙ นางสาว รุงอรุณ ทวีมาก

๒๐๒๐ นางสาว สุกัญญา วิชิตชาญ

๒๐๒๑ นางสาว ภรณทิพย จิรยุทธนศกัด์ิ

๒๐๒๒ นางสาว ศภุรดา กระจาง

๒๐๒๓ นางสาว มุกดา ศรีสงคราม

๒๐๒๔ นางสาว นาตยา วรกิติโอภาส

๒๐๒๕ นางสาว พชรมน จันทรชิต

๒๐๒๖ นางสาว ชยามร กลัดทรัพย

๒๐๒๗ นางสาว อรวรรณ พยัคฆ

๒๐๒๘ นางสาว วราภรณ อ่ิมอาบ

๒๐๒๙ นางสาว สุรีพร จันดาหาร

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตําแหนง พนักงานธุรการ

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

เขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕62



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๒๐๓๐ นางสาว ชนัญชิดา ฉายไธสง

๒๐๓๑ นางสาว คณญัญาภรณ พูลสวัสดิ์

๒๐๓๒ นางสาว วิมลรัตน คลังศริิ

๒๐๓๓ นางสาว บุณยานุช ไพบูลย

๒๐๓๔ นางสาว โศจิรัตน แกวเจริญ

๒๐๓๕ นางสาว นนทกร เทียนเหลือง

๒๐๓๖ นางสาว พรรณริน ยิ่งทวีศักดิ์

๒๐๓๗ นางสาว ชนพร ชาวเมือง

๒๐๓๘ นางสาว จรรยพร ศรีคาํ

๒๐๓๙ นางสาว จันจิรา จอมวัน

๒๐๔๐ นางสาว วาสนา เสมออิ่ม

๒๐๔๑ นางสาว สุภาวดี แกวทอง

๒๐๔๒ นางสาว ณษิาภัสส ทิพยมณฑาทอง

๒๐๔๓ นางสาว กฤตมุข นากสกุล

๒๐๔๔ นางสาว ภูริชญา ปรีเปรม

๒๐๔๕ นางสาว ตรองทอง มีตองปน

๒๐๔๖ นางสาว สุรางคนา สวัสดี

๒๐๔๗ นางสาว กนกวรรณ วรรณาเจริญ

๒๐๔๘ นางสาว อัญมณี สุรัตน

๒๐๔๙ นางสาว จิราภรณ ปุยชุม

๒๐๕๐ นางสาว ปรียานุช คําปวนสาย

๒๐๕๑ นางสาว วิภารัตน บัวขาว

๒๐๕๒ นางสาว วิวรรณ ศรีวิจิตร

๒๐๕๓ นางสาว จุรีภรณ คชเสนีย

๒๐๕๔ นางสาว เบญจพร จุลเจิม

๒๐๕๕ นางสาว ปณณพร สุขเกษม

๒๐๕๖ นางสาว สุกัญญา เจาพิทักษวงศ

๒๐๕๗ นางสาว กรกนก ศรีโสม

๒๐๕๘ นางสาว สุธิดา หมุยจินดา

๒๐๕๙ นางสาว วณิชยา แคลวคลอง

๒๐๖๐ นางสาว กฤตยาภรณ อุดมสิน

๒๐๖๑ นางสาว อติยา อารียรบ

๒๐๖๒ นางสาว กัลยา พูลเกตุ



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๒๐๖๓ นางสาว ประกายกานต ปานวงศ

๒๐๖๔ นางสาว มินตรา จันทรโคตร

๒๐๖๕ นางสาว กุลธิดา เหมาะชาติ

๒๐๖๖ นางสาว จีรนันท ครุฑดํา

๒๐๖๗ นางสาว จุฑามาศ หมูจันทร

๒๐๖๘ นางสาว วรัญญา จินดาขันธุ

๒๐๖๙ นางสาว ฐานมาศ พุมทอง

๒๐๗๐ นางสาว ปภัสรา สักการะ

๒๐๗๑ นางสาว สิริวิมล ยงศรีปญญฤทธิ์

๒๐๗๒ นางสาว ไพลิน สุทธิเชษฐ

๒๐๗๓ นางสาว ประภัทวดี ตุนบุตร

๒๐๗๔ นางสาว ปริยาภัทร เรือนงาม

๒๐๗๕ นางสาว บุศยา บุญเปย

๒๐๗๖ นางสาว ฐานมาศ ศรัทธาผล

๒๐๗๗ นางสาว นิศาชล คําสุข

๒๐๗๘ นางสาว กัญญารัตน ปานลา

๒๐๗๙ นางสาว จิราภรณ นวลวิลัย

๒๐๘๐ นางสาว พิมพประภา แสงมณี

๒๐๘๑ นางสาว พัชราภรณ บุญธรรม

๒๐๘๒ นางสาว เจนจีรา ราษฏรดํารง

๒๐๘๓ นางสาว ภวิกา มีถาวร

๒๐๘๔ นางสาว จิดาภา พฤกษาโรจนกุล

๒๐๘๕ นางสาว ณฐัริกา บัวกรด

๒๐๘๖ นางสาว ขนิษฐา ธํารงคสุด

๒๐๘๗ นางสาว พิมพชนก สําเริง

๒๐๘๘ นางสาว ฟุงฟา สุขแสง

๒๐๘๙ นางสาว เมวิกา บุญมา

๒๐๙๐ นางสาว ฐิติมน บุญเคลือบ

๒๐๙๑ นางสาว กานดา อินทศร

๒๐๙๒ นางสาว ศริิลักษณาวลัย วงศคาํ

๒๐๙๓ นางสาว อัญศฎามณี หมอทิพย

๒๐๙๔ นางสาว ปยพร ชุณหวัตร

๒๐๙๕ นางสาว ภาวิณี ทีปน



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๒๐๙๖ นางสาว ณชันี อินทรคํา

๒๐๙๗ นางสาว กัญญาภัค ชํานาญนาวา

๒๐๙๘ นางสาว พิมลพรรณ ตอนะรักษ

๒๐๙๙ นางสาว สุริยาพร เล็บครุฑ

๒๑๐๐ นางสาว ธิดารัตน กาลพัฒน

๒๑๐๑ นางสาว รื่นฤทัย อินทรโพธิ์

๒๑๐๒ นางสาว วชิรา พลับวังกล่ํา

๒๑๐๓ นางสาว ปทมาพร กุลอภิรักษ

๒๑๐๔ นางสาว สโรชา บัวขาว

๒๑๐๕ นางสาว สุปราณี ลิ้มติ้ว

๒๑๐๖ นางสาว กมลชนก หองริ้ว

๒๑๐๗ นางสาว ศศธิร ศรปีญญา

๒๑๐๘ นางสาว ลลนา แคมงคลสุข

๒๑๐๙ นางสาว ประวีรณัฐ บุญคุม

๒๑๑๐ นางสาว จิรประภา สมบัติวงศขจร

๒๑๑๑ นางสาว ภัทราพร จริยะปญญา

๒๑๑๒ นางสาว ปริชญา วงศวิเศษศักดิ์

๒๑๑๓ นางสาว ธนัชชา บุญเทียม

๒๑๑๔ นางสาว ศริิพลอย สุขาภิรมย

๒๑๑๕ นางสาว เกวลิน กลิ่นชู

๒๑๑๖ นางสาว ณชิกมล อัศวินพินิจกุล

๒๑๑๗ นางสาว ชลาลัย ไผทอง

๒๑๑๘ นางสาว จิราภรณ ภูบาล

๒๑๑๙ นางสาว วิไลวรรณ แสนสุข

๒๑๒๐ นางสาว แพรวพิมล ออนม่ัน

๒๑๒๑ นางสาว สุกัญญา สวัสดี

๒๑๒๒ นางสาว นีราพรรณ สงแสง

๒๑๒๓ นางสาว ภัทราภา มาระเนตร

๒๑๒๔ นางสาว ธัญญารัตน อรุณรักษา

๒๑๒๕ นางสาว ณฐตะวัน กันกลับ

๒๑๒๖ นางสาว พีรยา วงษทอง

๒๑๒๗ นางสาว อมรกานต เรือนประสาร

๒๑๒๘ นางสาว วรกานต พัดทอง



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๒๑๒๙ นางสาว อาทิตยา พลสัมฤทธิ์

๒๑๓๐ นางสาว จริยา ชั้นสูง

๒๑๓๑ นางสาว ณฐัณิชา กาฬภักดี

๒๑๓๒ นางสาว สิริพร กุมรัมย

๒๑๓๓ นางสาว สุวนันท ภูโทถ้ํา

๒๑๓๔ นางสาว รุงนภา เย็นใจ

๒๑๓๕ นางสาว ประภัสสร เชี่ยวอุดมรัตน

๒๑๓๖ นางสาว นพวรรณ เพชรมณีวงศ

๒๑๓๗ นางสาว สมฤดี อวมเอิบ

๒๑๓๘ นางสาว ชุติมณฑน ศรีสกุล

๒๑๓๙ นางสาว ภัทรา ศรีบุญรอด

๒๑๔๐ นางสาว ปฐมาวดี แซลี้

๒๑๔๑ นางสาว ศริินทิพย สิมศิริวัตร

พ.อ............................................................. กรรมการ/เลขานุการ



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๓๐๐๑ นาย วัฒนพงษ เอมโอด

๓๐๐๒ นาย ณัฐวรรธน พุทธา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕62

ตําแหนง ชางกลโรงงาน

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

พ.อ............................................................. กรรมการ/เลขานุการ



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

ไมมีผูสมัคร

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕62

ตําแหนง ชางโลหะ

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

พ.อ............................................................. กรรมการ/เลขานุการ



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

๕๐๐๘ นาย ธีรภัทร ศรีสาหราย

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕62

ตําแหนง ชางซอมเครื่องยนต

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

พ.อ............................................................. กรรมการ/เลขานุการ


