
ประกาศกรมทรัพยากรนํ้า

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่๑ (สอบข้อเขียน) 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ตามประกาศกรมทรัพยากรนํ้า ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒(£๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร 
เป็นพนักงานราขการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งนายช่างเทคนิค ซึ่งรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที ่๑๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ ถึงวันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที ่๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

กรมทรัพยากรนั้า จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 

สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปน้ี
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่๑ (สอบข้อเขียน) 

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ ๑) ทั้งน้ี ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว 
แต่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ให้นำหลักฐานการชำระเงิน 

ไปติดต่อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรนั้าภาค ๗ เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที ่๔ ตำบลห้วยไผ ่

อำเภอเมืองราขบุร ีจังหวัดราชบุร ีโทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๙๘๙ ต่อ ๑๐๓ ภายในวันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา 

และสถานที่ในตารางการประเมิน ดังนี ้(สำหรับอาคารสอบและห้องสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)
ตำแหน่ง การประเมินสมรรถนะความรู้ วัน เวลา และสถานที่ วิธีการประเมิน /บุปกรณ์ที่ใช้

เจ้าหน้าที่ ความร้ความสามารถทั่วไป วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม วิธีการประเมิน
วิเคราะห์นโยบาย ประกอบด้วย

- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ 

บริหารจัดการนั้า

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ํา

๒๕๖๓ - สอบข้อเขียนแบบปรนัย
และแผน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (๑๐๐ คะแนน)

อปกรณ์ที่ใช้

- กฎ ระเบีฒที่ยวกับพนักงานราชการ ณ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ - ดินสอดำเบอร ์๒6
ความร้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ต.ห้วยไผ ่อ.เมือง หรือเข้มกว่า

ประกอบด้วย จ.ราชบุรี
- ปากกาหมึกสีน้ัาเงิน

- ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย (ติดกับสำนักงาน - ยางลบ

และแผนงาน การจัดทำแผนงานหรือ 
โครงการ การบริหารแผนงานหรือ 
โครงการ การติดตามประเมินผล 

นโยบายหรือโครงการ

ทรัพยากรน้ัาภาค ๗) - นั้ายาลบคำผิด 

(อนุญาตให้นำอุปกรณ์ 
ข้างด้นเข้าห้องสอบ 
เท่านั้น)

/ตำแหน่ง..
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ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

- ๒ -

การประเมินสมรรถนะความร

- ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ 

พระ ราชบัญญัติ บริหารราชการ 

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

นโยบาย รัฐ แผนบริหารราชการ 

แผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ

- ความรู้ ความสามารถในการใช้

ภาษา และ คอมพิวเตอร ์อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

-ความ รู ้ความ เข้าใจ เกี่ยว กับ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อื่นที่ใฃ้ไนการปฏิบัติงานในหน้าที่

และงานด้านนโยบายและแผนอื่น ๆ
ที่ เกี่ยว ข้อง กับ การ ดำเนิน ชีวิต 

*=) ๘!และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนึ

ความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกอบด้วย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 

บริหารจัดการนํ้า

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ํา

- กฎ ระเบียบเก่ียวกับพนักงาน

ราชการ

ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ประกอบด้วย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้านคอนก่รีต 

เสริมเหล็ก
ความร้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้าน- rid l<W<dbUUNV'l MbMCJ dfl บ V'l เพ

โครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างไม้
- ควาแร้เบื้สงต้นLกี่ผวกัท ด้านความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับ ด้าน 

วัสดุทางวิศวกรรม และการทดสอบ

วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร์ที ่๑๙ ธันวาคม 

๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ โรงเรียนวัดห้วยไผ, 

ต.ห้วยไผ ่อ.เมือง 

จ.ราชบุรี 
(ติดกับสำนักงาน 

ทรัพยากรนํ้าภาค ๗)

วิธีการประเมิน / 
อุปกรณ์ที่ใช้

วิธีการประเมิน

- สอบข้อเขียนแบบปรนัย 

(๑๐๐ คะแนน)
อุปกรณ์ที่ใช้

- ดินสอดำเบอร ์๒6 

หรือเข้มกว่า
- ปากกาหมึกสีนํ้าเงิน

- ยางลบ
- นํ้ายาลบคำผิด 

(อนุญาตให้นำอุปกรณ ์
ข้างต้นเข้าห้องสอบ 
เท่านั้น)

/ตำแหน่ง...



ตำแหน่ง

นายช่างเทคนิค

การประเมินสมรรถนะความร้

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้านการ
สำรวจภูมิประเทศปฐพีกลศาสตร์และ 
การประมาณราคา 

- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ ด้านการ 

ควบคุมงาน การบริหารงานโครงการ 
ก่อสร้าง

- ความร้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้าน'บิ
โปรแกรมการเขียนแบบ

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้าน 

อุทกวิทยา ชลศาสตร์

ความรู้ความสามารถท่ัวไป
ประกอบด้วย

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 

บริหารจัดการนํ้า
- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรนํ้า
- กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน

ราชการ

ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกอบด้วย

- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น
- ความรู้เก่ียวกับช่างเทคนิค
- ความรู้ด้านเคร่ืองกล
- ความรู้ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติ

วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร์ที ่๑๙ ธันวาคม
๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ โรงเรียนวัดห้วยไผ ่

ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง 
จ.ราชบุร ี

(ติดกับสำนักงาน 

ทรัพยากรนํ้าภาค ๗)

วิธีการประเมิน / 
อุปกรณ์ที่ใช้

วิธีการประเมิน 

- สอบข้อเขียนแบบปรนัย 

(๑๐๐ คะแนน)
อุปกรณ์ที่ใช้
- ดินสอดำเบอร ์๒6 

หรือเข้มกว่า
- ปากกาหมึกสีนํ้าเงิน
- ยางลบ
- นํ้ายาลบคำผิด 

(อนุญาตให้นำอุปกรณ ์
ข้างต้นเข้าห้องสอบ 
เท่านั้น)

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร 
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ

A3. แต่งกาย...
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๒. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม โดย สุภาพฝืตร ีสวมเสื้อมีแขน กระโปรงหรือ 
กางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพสุ^ษ สวมเส้ือมีแขน กางเกงผ้าแบบสุภาพ สอดชายเสื้อ 

ไวในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
หากพบว่า ผู้เข้าสอบแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย เช่น สวมเส้ือคอกลม/คอว ีกางเกงขาสั้น กางเกงยืนส์ 

หรือกางเกงลักษณะอื่นใดที่ไม่สุภาพ รองเท้าเปิดส้น กรมทรัพยากรนํ้าขอสงวนสิทธี้ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให ้ซึ่งมีเลขประจำตัว 
๑๓ หลัก และมีรูปถ่ายพร้อมลายมือชื่อหรือลายน้ิวมือ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบ 
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังน้ี

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร Smart watch เป็นต้น รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุ 
อุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได ้เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง 

เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนาทำการทุจริต หากตรวจพบหลังจากเริ่ม 
เวลาสอบแล้วจะต้องยุติการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี ้ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของหรือเครื่องมือสื่อสารไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่รับผิดชอบ 

การสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๒ ควรไปถึงสถานท,ีสอบก่อนเร่ิมเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓0 นาท ีแต่จะเข้าห้องสอบได ้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๔.๓ ต้องเชื่อฟ้ง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม 
การสอบโดยเคร่งครัด

๔.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๔ ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนด ในตาราง 
การประเมิน ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตก และไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก

๔.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่ง และห้องสอบที่กำหนดให ้ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะน้ัน

๔.๗ เขียนชื่อ - นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตำแหน่ง 
ที่สมัคร และเลขประจำตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

๔.๘ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะรับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๔.๙ ภายในเวลา ๑ ชั่วโมง นับต้ังแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบตามตารางสอบจะออกจาก 
ห้องสอบไม่ได ้เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

๔.๑๐ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช่ในการประเมินจะนำออกจากห้องสอบไม่ได ้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น

/๔.๑๑ เมื่อหมดเวลา...



๕-

๔.๑๑ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำตอบ 
จะต้องหยุดทันท ีแต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว

๔.๑๒ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับ 
การสอบและต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๔. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการคัดกรองจุดคัดกรอง (โดยผู้ผ่านจะได้รับสตั๊กเกอร์คัดกรอง) 
ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนเข้าห้องสอบ และต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ผู้เข้าสอบจัดหามาเอง 

ตลอดระยะเวลาการสอบ รวมถึงรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด

๖. สนามสอบจัดให้มีระบบคัดกรองสำหรับผู้เข้าสอบทุกคนโดยไข้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ 
ทางผิวหนังแบบมือถือ (Hand Held Thermometer) กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต ่๓๗.๔ องศาเซลเซียส 

ชื้นไป จะได้รับการแยกตัวมาตรวจซํ้า หากยังมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๔ องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาต 
ให้เข้าห้องสอบ

๗. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต 

อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ 
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๘. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธ ิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ง) กรมทรัพยากรนํ้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

คร้ังที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ ๒ 

(สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที ่๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๓ ณ สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ และทางเว็บไซต์ 
www.dwr.go.th หรือ http://dwr.thaijobjob.com

ประกาศ ณ วันที ่พ) ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ 

/ซ7ิ^

(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ 
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ

http://www.dwr.go.th
http://dwr.thaijobjob.com


(เอกสารแนบ ๑)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธื้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเชียน) 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที ่๑

สังกัดสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๐๗๐๑๐0๐๑ นางสาว ปุญ'ชญา รัตนสังข์
๐๗๐๑๐๐๐๒ นางสาว ฐิติรัตน ์ พันสถิตย์
๐๗๐๑๐๐๐๓ นางสาว ปฐมาภรณ ์ ทัพพทิพย์พร
๐๗๐๑๐๐๐๔ นางสาว นิปัทม ์ บุญแย้ม

๐๗๐๑๐๐๐๔ นาย วุฒิศักดิ ้ วิจิตรเรืองฤทธี้

๐๗๐๑๐๐๐๖ นาย อิทธิเชษฐ์ จริยาภิวุฒิ
๐๗๐๑๐๐๐๗ นางสาว ปวีณา แสงทับทิม

๐๗๐๑๐๐๐๘ นาย ปิยะ เดชธน
๐๗๐๑๐๐๐๙ นางสาว กนกวรรณ พลีดี

๐๗๐๑๐๐๑๐ นางสาว สุณ ี ราชประดิษฐ์

o o (5) o o (5) (5) นางสาว สุดารัตน์ โชติ
๐๗๐๑๐๐๑๒ นางสาว วาสนา ชขุนทด

๐๗๐๑๐๐๑๓ นางสาว ดาราณี พรมจ

๐๗๐๑๐๐๑๔ นางสาว ทิวาพร เพ็งบุบผา

๐๗๐๑๐๐๑๔ นางสาว ชนิสรา กฤษฎาศักดิ้ชัย

๐๗๐๑๐๐๑๖ นางสาว หทัยทิพย ์ พลอยเสงี่ยมพงษ์

๐๗๐๑๐๐๑๗ นางสาว อาทิติญา กิมหวัง

๐๗๐๑๐๐๑๘ นางสาว จุฑารัตน์ บุ้นเฮ้ียน

๐๗๐๑๐๐๑๙ นางสาว ธนพร สุคนธประดิษฐ
๐๗๐๑๐๐๒๐ นางสาว ขนิษฐา ขาวเวียง

๐๗๐๑๐๐๒๑ นางสาว ชนากานต ์ ปลาทอง
๐๗๐๑๐๐๒๒ นางสาว นภัสสร หนคำสวน
๐๗๐๑๐๐๒๓ นาย ศุภวิชญ ์ นาคก

๐๗๐๑๐๐๒๔ นาง สุทธิกานต ์ ชุจันทึก
๐๗๐๑๐๐๒๔ นางสาว สุรีย์พร เจดีย์

๐๗๐๑๐๐๒๖ นาย ณัฐวุฒ ิ พุ่มพฤกษ์
๐๗๐๑๐๐๒๗ นาย ฐิติกร เดชกล้าหาญ
๐๗๐๑๐๐๒๘ นางสาว ศศิธร เยียระยงค์

๐๗๐๑๐๐๒๙ นางสาว กุลยา พุฒหยวก

๐๗๐๑๐๐๓๐ นาย สรัญญ ปินแหวน
๐๗๐๑๐๐๓๑ นางสาว สุภาพร ภัยนิราส

หน้าที ่๑ จาก ๗



ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวผ้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๐๗o๑0๐๓1อ นางสาว ณัฐดา วิวัฒนานนท์พงษ์
๐๗๐๑๐๐๓๓ นางสาว อาภัสสร เฮงทอง
๐๗๐๑๐๐๓๔ นางสาว พิชญาพร ไชยเสริม
๐๗๐๑๐๐๓๔ นางสาว พิมพ์ชนก กออินทร์ศักดี้
๐๗๐๑๐๐๓๖ นางสาว จิรอร พิมพ์โดด
๐๗๐๑๐๐๓๗ นาย ภาวิทย ์ เจริญสุข
๐๗๐๑๐๐๓๘ นางสาว ศริยา พัฒนมานนท์
๐๗๐๑๐๐๓๙ นางสาว วรรณิภา อุ่นภักดิ้
๐๗๐๑๐๐๔๐ นางสาว กนกวรรณ ศิลป้ประกอบ
๐๗๐๑๐๐๔๑ นางสาว สุภาวด ี พุดพริ้ง

๐๗๐๑๐๐๔๒ นางสาว มันตา สุกกํ่า

๐๗๐๑๐๐๔๓ นางสาว ดลพร เพชรทิม
๐๗๐๑๐๐๔๔ นางสาว อารดา อุสาหะ
๐๗๐๑๐๐๔๔ นางสาว อนันตญา มะลิหอม
๐๗๐๑๐๐๔๖ นาย วัชรินทร ์ สมไธสง
๐๗๐๑๐๐๔๗ นางสาว กชกร แก้วลำหัด
๐๗๐๑๐๐๔๘ นางสาว สุบงกช ทิมพิทักษ์
๐๗๐๑๐๐๔๙ นางสาว ชุติมา ศรินโรจน์
๐๗๐๑๐๐๔๐ นางสาว พัชรีวรรณ ขจรอินทร์
๐๗๐๑๐๐๔๑ นางสาว จุฑามาศ เอื้อประเสริฐ

๐๗๐๑๐๐๔๒ นาย วีรศักดี ๋ ตันประเสริฐ

๐๗๐๑๐๐๔๓ นางสาว พิลาศลักษณ์ เพชโรภาส
๐๗๐๑๐๐๔๔ นาย พลช อินทรเนตร
๐๗๐๑๐๐๔๔ นางสาว ณัฏนวัลย ์ กองทรัพย์
๐๗๐๑๐๐๔๖ นางสาว ธัญญรัตน ์ ดวงแก้ว
๐๗๐๑๐๐๔๗ นางสาว เกตุพาลดา เสียงเอก
๐๗๐๑๐๐๔๘ นางสาว กมลพัชร บุตรโคษา

๐๗๐๑๐๐๔๙ นางสาว ฉัตรวรินทร ์ รินนานนท์
๐๗๐๑๐๐๖๐ นางสาว ชนธร วัฒนพานิช

๐๗๐๑๐๐๖๑ นาย วิชณ์วีร ์ เจียรธนากุล
๐๗๐๑๐๐๖๒ นางสาว จีรวรรณ สุธาพจน์
๐๗๐๑๐๐๖๓ นางสาว โกสัญญา พานเพชร

๐๗๐๑๐๐๖๔ นางสาว ศศิธร ลิ้มอารีย์

๐๗๐๑๐๐๖๔ นางสาว อทิตา คุณเจริญ
๐๗๐๑๐๐๖๖ นางสาว ปรืยาวัลย์ ไชยากุลสรากร

๐๗๐๑๐๐๖๗ นางสาว สุติยา ทำสะอาด
หน้าท ิ๒ จาก ๗



ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกล หมายเหตุ
๐๗๐๑๐๐๖๘ นาย พัสกร คุณารักษ์
๐๗๐๑๐๐๖๙ นาย พรวิทย ์ เกรอด

๐๗๐๑๐๐๗๐ นาย เดชาธร บัวงาม

๐๗๐๑๐๐๗๑ นางสาว สิริวิมล เส่มือแม่

๐๗๐๑๐๐๗๒ นางสาว วรรณา อ่วมศรี

๐๗๐๑๐๐๗๓ นาย อานุภาพ ไพบลย์

๐๗๐๑๐๐๗๔ นางสาว ทิชานันท ์ สมสกุล

๐๗๐๑๐๐๗๔ นาย พิเชษฐ์ นารี

๐๗๐๑๐๐๗๖ นางสาว วริยา ชาติชศักดิ้

๐๗๐๑๐๐๗๗ นางสาว วิสาข ์ จันทร์สมวงค์

๐๗๐๑๐๐๗๘ นาง พนิดา พวงมาลา

๐๗๐๑๐๐๗๙ นางสาว นัทนิกร สุธนาอนวัช

๐๗๐๑๐๐๘๐ นาย สุขพัฒน ์ แดงสั้น

๐๗๐๑๐๐๘๑ นางสาว ศุภจิรัตน ์ ศรีนวลจันทร์

๐๗๐๑๐๐๘๒ นางสาว ขนิษฐา พลัดภัยพาล

๐๗๐๑๐๐๘๓ นางสาว พนิดา นกแก้ว

๐๗๐๑๐๐๘๔ นางสาว ดวงแก้ว หุ่นทอง

๐๗๐๑๐๐๘๔ นางสาว ศรีวรรณ ประโมทนังค์

๐๗๐๑๐๐๘๖ นางสาว พลอยไพลิน ครองยุทธ

๐๗๐๑๐๐๘๗ นาย สุทัศน์ นาคนุ่ม

๐๗๐๑๐๐๘๘ นางสาว ศศิโสภิณ ทาน้อย

๐๗๐๑๐๐๘๙ นางสาว ลักขนาถ ปลื้มจิตต์

๐๗๐๑๐๐๙๐ ว่าที ่ร.ต. ทศพล เทียมเทศ

๐๗๐๑๐๐๙๑ นางสาว ณัฏฐณิชา พินโน

๐๗๐๑๐๐๙๒ นาย คนินพัฒน ์ วัฒนกุล

๐๗๐๑๐๐๙๓ นาย วิทวัส ทั่งทอง

๐๗๐๑๐๐๙๔ นางสาว ชนัญชิดา ผึ่งผาย

๐๗๐๑๐๐๙๔ นางสาว จันทิมา บัวงาม

๐๗๐๑๐๐๙๖ นางสาว อลิสรา วันแก้ว

๐๗๐๑๐๐๙๗ นางสาว อนงค์นาถ ระไวกลาง

๐๗๐๑๐๐๙๘ นาย ศิรชัช นาชัยเพ็ชร

๐๗๐๑๐๐๙๙ นาย อุทัย เฉลิมไชย

๐๗๐๑๐๑๐๐ นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค

๐๗๐๑๐๑๐๑ นางสาว ชยามร กลัดทรัพย์

๐๗๐๑๐๑๐๒ นาย รังสิมันต์ ป้องกัน

๐๗๐๑๐๑๐๓ นางสาว วสุพร หิรัญสิทธี้
หนาท ๓ จาก ๗



ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๐๗๐๑๐๑๐๔ นางสาว มัธณา สืบทับ

o ตเ o (9) o (5) o (^ นาย สุรยุทธ์ ตันติกำธน

๐๗๐๑๐๑๐๖ นางสาว รังสีตา ขำเปีย

๐๗๐๑๐๑๐๗ นางสาว สาวิตรี รัตนรัตน์

o 6ว1 o (9) o (9) o C9 นางสาว ศุภดา เพซรไทย

o 6ว1 o (5) o (ร) o G^! นางสาว ธาดารัตน์ นาคสังข์

๐๗๐๑๐๑๑๐ นาย บัณฑิต จันทรศรี

o 6ว1 o <9) o (5) (5) (5) นาย วรทัต หงษ์ทอง

๐๗๐๑๐๑๑๒ นาย ยุทธพล ตวันนา

o ต/o (5) O 6) <ร) สไ นางสาว นภัสวรรณ บรรจบปี

o o ร) o (9) (9) Ct นาย รัชพล พบสุขในธรรม

o go/o ร) o (สด นาย พงศธร ประสาทเขตรการ

๐๗๐๑๐๑๑๖ นาย ชญานนท์ เจริญกิตติธรรม

๐๗๐๑๐๑๑๗ นางสาว ชุติมา ชวดชัยภมิ

o ต/o (5) O ด ด ^ นางสาว สุมณฑา สุขจิต

o GT/o ด o ด (9) นางสาว ณภัทรจิรา ทองพรม

๐๗๐๑๐๑๒๐ นาย พีรภัทร คำเปรม

๐๗๐๑๐๑๒๑ นางสาว พรรณนารา เหล่าพลายนาค

๐๗๐๑๐๑๒๒ นาย มนชัย คงมาก

๐๗๐๑๐๑๒๓ นาย จิรัฏฐ ์ สวัสดึ๋เล้ก

๐๗๐๑๐๑๒๔ นาย สิทธิเขษฐ ์ ทองคำ

๐๗๐๑๐๑๒๔ นาง สุพรรณี ล้อทอง

๐๗๐๑๐๑๒๖ นางสาว รุ้งรัศม ี ศุภกิจชัยศิลป็

๐๗๐๑๐๑๒๗ นางสาว ฟ้ฏฐณิชา แสงสุระธรรม

๐๗๐๑๐๑๒๘ นางสาว ฤทัย เข็มวัตร์

๐๗๐๑๐๑๒๙ นาย วัชรพงศ์ ภมิรินทร์

๐๗๐๑๐๑๓๐ นางสาว ทิพย์สิน ี ดอนเมฆ

O ต/o (ส o (9) ส') (9) นางสาว สุวารี ยิ้มละมัย

๐๗๐๑๐๑๓๒ นางสาว ณัฐชุตา ชุนทอง

๐๗๐๑๐๑๓๓ นางสาว ดวงหทัย สังข์ทอง

๐๗๐๑๐๑๓๔ นาย ยมนา ต์องเรียน

๐๗๐๑๐๑๓๔ นางสาว เปมิกา สุวรรณขาตรี

๐๗๐๑๐๑๓๖ นาย ธนากร ยลละออ

๐๗๐๑๐๑๓๗ นาย เกรียงไกร วงศ์เงินเพชร

๐๗๐๑๐๑๓๘ นางสาว ชลธีชา ประทีปโกมุท

๐๗๐๑๐๑๓๙ นาย อนันต ์ สายเสมา
หนาท ๔ จาก ๗



ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๐๗๐๑๐๑๔๐ นาย รัฐวุฒิ พิมพ์เพ็ง

o o (5) o (5) (ริ^ (5) นางสาว ปีนมนัส วิโสรัมย์

๐๗๐๑๐๑๔๒ นางสาว มานิตา พุทธานนท์

๐๗๐๑๐๑๔๓ นางสาว นิลุบล พลอยชุม

๐๗๐๑๐๑๔๔ นางสาว วริศรา หลวงละ

o 6ว1 o (ร) O (5) (ริ^ นางสาว สายธาร กิฬาวิทย์

๐๗๐๑๐๑๔๖ นาย วัชรพงศ์ บุตรแสงดี

๐๗๐๑๐๑๔๗ นางสาว มัยพิราภา ตุ้มทอง

๐๗๐๑๐๑๔๘ นางสาว สุธีมา ไชยโย

๐๗๐๑๐๑๔๙ นางสาว ธนิดา สองเมือง

๐๗๐๑๐๑๔๐ นางสาว มาริษา เพ็งโตวงษ์

o 6ว10 (5) o (5) (ร^<9) นางสาว ปีนแก้ว สืบประดิษฐ์

๐๗๐๑๐๑๔๒ นาย มงคล โคกแก้ว

๐๗๐๑๐๑๔๓ นางสาว พลอยประภัส โนนพะยอม

๐๗๐๑๐๑๔๔ นางสาว นภาลัย บริรักษ์

๐๗๐๑๐๑๔๔ นางสาว จริยา ยะภูมิน

๐๗๐๑๐๑๔๖ นางสาว พิไลวรรณ ผลจันทร์

๐๗๐๑๐๑๔๗ นางสาว เบญญาภา ถมยา

๐๗๐๑๐๑๔๘ นางสาว ดวงพร เลี้ยงรักษา

๐๗๐๑๐๑๔๙ นางสาว ธัญวลัย วิรัชกุล

๐๗๐๑๐๑๖๐ นางสาว วรางคณา อภิชาตมานนท์

๐๗๐๑๐๑๖๑ นาย ไพรัตน์ ประครองพันธ์

๐๗๐๑๐๑๖๒ นางสาว มนัสนันท์ ฐาธนกุลพิสิฐ

๐๗๐๑๐๑๖๓ นาย ชโยดม อินบำรุง

๐๗๐๑๐๑๖๔ นาย ทรงพล ขันธ์เครือ

๐๗๐๑๐๑๖๔ นางสาว นันทนา ทองกล่ัน

๐๗๐๑๐๑๖๖ นางสาว กมลพร พฤกษ์พนาสันต์

๐๗๐๑๐๑๖๗ นาย ปฐมพร บุญธรรม

๐๗๐๑๐๑๖๘ นางสาว อรดา ราชนิยม

๐๗๐๑๐๑๖๙ นางสาว เกษร สมบุรณ์

๐๗๐๑๐๑๗๐ นางสาว ปรียาภรณ์ เฮงเจริญ

๐๗๐๑๐๑๗๑ นาย เทพฤทธิ ๋ เทพบุรี

๐๗๐๑๐๑๗๒ นางสาว จิราภรณ ์ ถาวงษ์กลาง

๐๗๐๑๐๑๗๓ นางสาว ศาลิน บุญลิ่มเต็ง

๐๗๐๑๐๑๗๔ นางสาว กัญญาณัฐ อึ่งไพร

๐๗๐๑๐๑๗๔ นางสาว นิภาพร รอดขาว
หน้าท (ะ จาก ๗



ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๐๗๐๑๐๑๗๖ นางสาว ธิดาพร คเชนทร์

๐๗๐๑๐๑๗๗ นาย ปฐม รุ่งพราน

๐๗๐๑๐๑๗๘ นางสาว ธารทิพย ์ จวนอาจ

๐๗๐๑๐๑๗๙ นางสาว วิไลวรรณ ชแก้ว

๐๗๐๑๐๑๘๐ นางสาว นฤมล พิกุลทอง

o o (9) o 6) Gs (5) นางสาว ลลิตา ศรีประสิทธี้

๐๗๐๑๐๑๘๒ นางสาว ยามีละห์ กาเร็ง

๐๗๐๑๐๑๘๓ นางสาว ธนิยา สังข์ทิตนุ

o o (5) o (5) Cfl ธ^ นางสาว มาลิน ี ทรัพย์เงิน

o ต! o (5) o (9) Ga (รึ^ นางสาว อารยา ทองสรรพ์

๐๗๐๑๐๑๘๖ นางสาว อรปรียา ถังเงิน

๐๗๐๑๐๑๘๗ นางสาว พรสิน ี รอดวินิจ

๐๗๐๑๐๑๘๘ นางสาว ชุติมณฑน์ มัชณิมวงศ์

๐๗๐๑๐๑๘๙ นาย ณัฐวุฒ ิ บริตธรรม

๐๗๐๑๐๑๙๐ นางสาว พนิดา จงประสิทธิ้

๐๗๐๑๐๑๙๑ นางสาว กรรณิการ์ เอี่ยมจินดา

๐๗๐๑๐๑๙๒ นางสาว ธนินี มีเนียม

๐๗๐๑๐๑๙๓ นาย ศุภวัชร วรรโณภาศ

๐๗๐๑๐๑๙๔ นางสาว ศรัณญา ศรีนวลจันทร์

๐๗๐๑๐๑๙๔ นาย โสภณัฐ คณารักษ์สันติ

๐๗๐๑๐๑๙๖ นางสาว ณิชาทิพย์ ภุขา

๐๗๐๑๐๑๙๗ นางสาว อรวลัญช์ ศรีพิบุลย์

๐๗๐๑๐๑๙๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรารถนา ทองคงอ่วม

๐๗๐๑๐๑๙๙ นาย ต้องชนะ เหลืองอมรนารา

๐๗๐๑๐๒๐๐ นาย วชิระ วงศ์สว่าง

๐๗๐๑๐๒๐๑ นาย บัณฑิต ทากิละ

๐๗๐๑๐๒๐๒ นาย ธนวิทย ์ เป็กธนุ

๐๗๐๑๐๒๐๓ นางสาว ชิดชนก สารภิรมย์

๐๗๐๑๐๒๐๔ นางสาว ภัคจิรา เลิศชัยปรีชากุล

๐๗๐๑๐๒๐๔ นางสาว วรัทยาภรณ์ คงสมบูรณ์

๐๗๐๑๐๒๐๖ นาย วัทธิกร บุญชุวงศ์

๐๗๐๑๐๒๐๗ นางสาว ชลธิชา ชุสุวรรณ

๐๗๐๑๐๒๐๘ นางสาว สุภารัตน ์ ป้อมปล่ัง

๐๗๐๑๐๒๐๙ นางสาว ปาณิสรา เชาว์พ้อง

๐๗๐๑๐๒๑๐ นาย ธีร ์ พึ่งฉิมรุจ

๐๗๐๑๐๒๑๑ นางสาว ธัญญลักษณ์ ชุขาว
หนาท ๖ จาก ๗



ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ชีอ - สกุล หมายเหตุ
0๗0๑0๒๑๒ นางสาว นันทมาศ อินทร์ฉาย

0๗0๑0๒๑๓ นาง เจมจิรา เมฆน้อย

0๗0๑0๒๑๔ นางสาว พิสมัย ส่วนบุญ

หน้าที ่๗ จาก ๗



(เอกสารแนบ ๑)

บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิ'เข้ารับการประเมินความ!ความสามารฏ ทักษร; และสมรรถนะ ครังที ่๑ (สอบข้อเชียน) 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความ!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที ่๑

สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗ 

ตำแหน่งนายช่างโยธา

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
0๗0๘๐0๐๑ นาย ณัฏฐศักดิ' บุญโ!
๐๗๐๘๐๐๐!ร นางสาว สุรัตวดี ชมภวิเศษ
๐๗๐๘๐๐๐๓ นาย จีระศักดิ' วุฑฒิธันยากร
๐๗๐๘๐๐๐๔ นาย นพเก้า ทองคำดี
๐๗๐๘๐๐๐๔ นาย ศักดิดา โพธา
๐๗๐๘๐๐๐๖ นาย สุวิชชา มากมิตร
๐๗๐๘๐๐๐๗ นางสาว ณัชชา เสนาะคำ
๐๗๐๘๐๐๐๘ นาย นครินทร์ ชุมพงศ์
๐๗๐๘๐๐๐๙ นาย ฐปนัท ปัญโญ

๐๗๐๘๐๐๑๐ นาย สิทธิศักดิ' อินอิ่ม

๐๗๐๘๐๐๑๑ นาย อาทิตย์ นิ่มนวล

๐๗๐๘๐๐๑๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิง อนัญลักษณ์ เขมรแดง
๐๗๐๘๐๐๑๓ นาย นิรัน สนธิศรี
๐๗๐๘๐๐๑๔ นาย กรกต แสงภู่วงษ์
๐๗๐๘๐๐๑๔ นาย ทรงวุฒิ ผาดำ

หน้าที่ ๑ จาก ๑



(เอกสารแนบ ๑)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธี้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่๑ (สอบข้อเขียน) 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที ่๑

สังกัดสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ 

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๐๗๐๙๐๐๐๑ นาย ทศพล เผือกสีมา
๐๗๐๙๐๐๐๒ นาย สุธิวัส ชจันทึก
๐๗๐๙๐๐๐๓ นาย ทัตพงค์ สถาพร
๐๗๐๙๐๐๐๔ นาย ปรัชญา คลังทรัพย์
๐๗๐๙๐๐๐๔ นาย เทพพร ศรีวิชัย
๐๗๐๙๐๐๐๖ นาย ณัฐชนน เกตุเพ็ง
๐๗๐๙๐๐๐๗ นาย พงษ์พันธ ์ ศรีเมือง
๐๗๐๙๐๐๐๘ นาย พุทธิพงศ์ ศรีสนิท
๐๗๐๙๐๐๐๙ นาย อนุชา บันทะโย
๐๗๐๙๐๐๑๐ นาย วรเชษฐ ์ วรรณวงศ์
๐๗๐๙๐๐๑๑ นาย พงศธร เมืองประเทศ
๐๗๐๙๐๐๑๒ นาย อนันท์ บุญเทพ
๐๗๐๙๐๐๑๓ นาย ณัฐรักษ์ แสนขัน
๐๗๐๙๐๐๑๔ นาย ยศกร อ่วมมี
๐๗๐๙๐๐๑๔ นาย ภาณุวิชญ ์ สุวรรณพันธ์
๐๗๐๙๐๐๑๖ นาย จิรเดช เจริญสุข
๐๗๐๙๐๐๑๗ นาย อำนาจ ทวิลาภ
๐๗๐๙๐๐๑๘ นาย ภริทัต พูลกล่ัน
๐๗๐๙๐๐๑๙ นาย กฤษณะ สามกำปัง
๐๗๐๙๐๐๒๐ นาย สุธีร ์ สาลี
๐๗๐๙๐๐๒๑ นาย ภากรณ์ เสือลู่
๐๗๐๙๐๐๒๒ นาย เอกลักษณ ์ กลัดแก้ว
๐๗๐๙๐๐๒๓ นาย ประสิทธิ ้ คิดคุ้มคำ
๐๗๐๙๐๐๒๔ นาย กรวิชญ์ ชุมชอบ
๐๗๐๙๐๐๒๔ นาย นันทวุฒ ิ วงศ์วิสุทธ๋ิวัฒนา
๐๗๐๙๐๐๒๖ นาย ชุดิพงษ ์ ปทุมทอง
๐๗๐๙๐๐๒๗ นาย สุธ ี เนธิบุตร
๐๗๐๙๐๐๒๘ นาย กฤษฎา หนักทอง

หน้าที ่๑ จาก ๑



(เอกสารแนบ ๒)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที ่๑ (สอบข้อเขียน)

วันเสาร์ที ่๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สถานที่สอบ โรงเรียนวัดห้วยไผ, หมู่ที ่๔ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี๗๐๐๐๐

ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตัวสอบ
จำนวน
(คน)

สถานที่/อาคารสอบ
ห้อง
สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 0๗0๑๐๐๐๑ - ๐๗๐๑๐๐๒๐ ๒๐ อาคารเรียน ๕ (สปช.๒/๘) ชั้น ๓ ๑
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๗๐๑๐๐๒๑ - ๐๗๐๑๐๐๔๐ ๒๐ อาคารเรียน ๕ (สปช.๒/๘) ชั้น ๓ ๒
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๗๐๑๐๐๔๑ - ๐๗๐๑๐๐๖๐ ๒๐ อาคารเรียน ๕ (สปช.๒/๘) ชั้น ๓ ๓
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๗๐๑๐๐๖๑ - ๐๗๐๑๐๐๘๐ ๒๐ อาคารเรียน ๕ (สปช.๒/๘) ชั้น ๓ ๔
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๗๐๑๐๐๘๑ - ๐๗๐๑๐๑๐๐ ๒๐ อาคารเรียน ๕ (สปช.๒/๘) ชั้น ๓ ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๗๐๑๐๑๐๑ - ๐๗๐๑๐๑๒๐ ๒๐ อาคารเรียน ๕ (สปช.๒/๘) ชั้น ๒ ๖
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๗๐๑๐๑๒๑ - ๐๗๐๑๐๑๔๐ ๒๐ อาคารเรียน ๕ (สปช.๒/๘) ชั้น ๒ ๗
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๗๐๑๐๑๔๑ - ๐๗๐๑๐๑๖๐ ๒๐ อาคารเรียน ๕ (สปช.๒/๘) ชั้น ๒ ๘
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๗๐๑๐๑๖๑ - ๐๗๐๑๐๑๘๐ ๒๐ อาคารเรียน ๕ (สปช.๒/๘) ชั้น ๒ ๙
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๗๐๑๐๑๘๑ - ๐๗๐๑๐๒๐๐ ๒๐ อาคารเรียน ๕ (สปช.๒/๘) ชั้น ๒ ๑๐
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๗๐๑๐๒๐๑ - ๐๗๐๑๐๒๑๔ ๑๔ อาคารเรียน ๕ (สปช.๒/๘) ชั้น ๒ <9)<5)

นายช่างโยธา ๐๗๐๘๐๐๐๑ - ๐๗๐๘๐๐๑๕ ๑๕ อาคารเรียน ๒ (สปช.๑๐๕/๒๙) ชั้น ๑ ๑๒
นายช่างเทคนิค ๐๗๐๙๐๐๐๑ - ๐๗๐๙๐๐๑๔ <9)(ริ^ อาคารเรียน ๒ (สปช.๑๐๕/๒๙) ชั้น ๑ ๑๓
นายช่างเทคนิค ๐๗๐๙๐๐๑๕ - ๐๗๐๙๐๐๒๘ ๑(ริ^ อาคารเรียน ๒ (สปช.๑๐๕/๒๙) ชั้น ๑ ๑๔


