




เลขประจ ำตวัสอบ

1026110001 นายวุฒิธรรม สิริบ าเพ็ญทาน
1026110002 นายนิพล วงค์วิวงค์
1026110003 นายกฤตติน มานุช
1026110004 นายเจษฎา ลินทอง
1026110005 นายกฤษฎา พ่วงสน
1026110006 นายจิรศักด์ิ กรสวัสด์ิ
1026110007 นางสาวสุรีพร พูลฉนวน
1026110008 นายเอกสิทธิ์ แก้วเบีย่ง
1026110009 นายพงษ์ชัย บุญช่วง
1026110010 นายไพรมาศ เหม่นครบุรี
1026110011 นายณรงค์ บุญประกอบ
1026110012 นายอิสระ เปร่ืองปราช
1026110013 นายนฤเบธศ์ กลยณีย์
1026110014 นายอภิลักษณ์ ทศพร
1026110015 นายสัญชัย กมลบูรณ์
1026110016 นายสุชาติ นวลมิ่ง
1026110017 นายชาญณรงคื แจ่มอึ่ง
1026110018 นายอนุรักษ์ บุญชูพันธ์
1026110019 นายสิทธิพร ใจแจ่ม
1026110020 นางสาววรรณภา แสงกลาง
1026110021 นางสาวช่อผกา ดวงมาตพล
1026110022 นายธีรเชษฐ์ วิจิตรรัฐกานต์
1026110023 นายวินัย เรืองหิรัญ
1026110024 นายธเนศ คงดี
1026110025 นายธันวา แสนวิไล
1026110026 นายอิทธิพล อ่อนพูล
1026110027 นายภานุพงษ์ เพ็ชรคง
1026110028 นายสาธิต สันหมุด
1026110029 นายเจษฎา สินทรัพย์
1026110030 นางสาวศศิวัลย์ วัชรชีวะ

รำยชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขำ้รับรำชกำรในกรมชลประทำน

2. ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำนปฏิบัตงิำน(ดำ้นก่อสร้ำง)

ชื่อ – สกุล

แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแขง่ขนั  ลงวันที ่             มกรำคม  พ.ศ. 2561
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1026110031 นายวัชระ กอบเกตุ
1026110032 นายศุภชัย พิมพิศาร
1026110033 นายศิวนาถ ธิวงศ์ษา
1026110034 นายพรชัย ปวงรัตน์
1026110035 นายพิชัยยุทธ บุราคร
1026110036 นางสาวกิตติมา นิภาธร
1026110037 นางสาวพรพิมล เอมโอช
1026110038 นายปัญญา ตุ้มแสง
1026110039 นายพรชัย ธนะนิรันดร์
1026110040 นายสุเมธ แจ้งพันธุ์
1026110041 นายกฤษกร ภูถาดลาย
1026110042 นายพร้อมพงศ์ วรรณาลัย
1026110043 นางสาวพิมลพรรณ รักสุจริต
1026110044 นางสาวกสมา แพงงา
1026110045 นายศราวุธ อนุสุเรนทร์
1026110046 นางสาวธมลรัชฎ์ ปิตุเกียรติธ ารง
1026110047 นายชัชกิจ หนูแก้ว
1026110048 นายอภิเดช ดีพา
1026110049 นายก าชัย อัศดรกาญจน์
1026110050 นายดนัย ดูพร้อม
1026110051 นายกฤษดากร ก้อเฝือ
1026110052 นายไพโรจน์ อินต๊ะกัน
1026110053 นายวีระพงษ์ โพธิอ์าศัย
1026110054 นายชานนท์ บุญสวัสด์ิ
1026110055 นายอิทธิพัทธ์ สกุลพันธ์ไชย
1026110056 ว่าทีร้่อยตรีก่อเกียรติ พันธ์ฤกษ์
1026110057 นายณัฐวุฒิ ดวงมาลัย
1026110058 นางสาวกุสุมา พีรจรูญรุ่งเรือง
1026110059 นายแทนพงษ์ ขลิบทอง
1026110060 นายสุรชาติ สมบุญโสด
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1026110061 นายอุดร ปุยวงศ์
1026110062 นายจักรกฤษ หอมจันทร์
1026110063 นายรัฐพล พิพัฒพงค์ชัย
1026110064 นายประมวล วะราหะ
1026110065 นายณัฐพนธ์ จีนอ่ า
1026110066 นายวีระชัย จันทะขึ้น
1026110067 นายธนเดช น้อยสุข
1026110068 นายปิยะพงษ์ ทาบัว
1026110069 นายชาญวิทย์ กิ่งแก้ว
1026110070 นายวีระยุทธ พันธุส์ง่า
1026110071 นายวุฒิชัย ปัททุม
1026110072 นายจีระศักด์ิ จรัลพงค์
1026110073 นายอาทิตย์ ริมสกุล
1026110074 นายนายรณชัย โพธิศ์รี
1026110075 นายเทิดศักด์ิ พนมภู
1026110076 นายสมหมาย เมืองใจ
1026110077 ว่าทีร่.ต.อดุลย์ วินทะไชย
1026110078 นางสาวศศิธร ศรีกรติ
1026110079 นายณรงค์ศักด์ิ เข็มศรี
1026110080 นายคมสันต์ ค าหล้าทราย
1026110081 นายจิรายุทธ อัดแสน
1026110082 นางสาวจุฬาภรณ์ แสนมงคล
1026110083 นายจเร พลการ
1026110084 นายอภิชาติ คงกะพันธ์
1026110085 นางสาวอารีรัตน์ บุญสวัสด์ิ
1026110086 นางสาวนิศารัตน์ ศรีวิพัฒน์
1026110087 นางสาวศุภลักษณ์ สมผัด
1026110088 นายเอกวิน เสมอเชื้อ
1026110089 นายธนาธิป ทองศิริ
1026110090 นายสุทธิไพศาล นวนมะโน
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1026110091 นายศักด์ิสิทธิ์ ศรีปาน
1026110092 นายอัศวิน ไหมมาลา
1026110093 นายนที ใจชมภู
1026110094 นายเกียรติศักด์ิ แพ่งโยธา
1026110095 นายอดิศักด์ิ ทิมแหง
1026110096 นายวัลลภ จันทร์หอม
1026110097 นายรุ่งธวัช อบจีน
1026110098 นายวุฒิไกร อินทร์บัว
1026110099 นายศุภ เหมันต์
1026110100 นางสาวนิภาพร พรมจาด
1026110101 นางสาวสายชล เหลาแพง
1026110102 นายวัชรพล ไชยณรงค์
1026110103 นายนคเรศ วิลาดลัด
1026110104 นายนายทวีศักด์ิ ปิยจันทร์
1026110105 นางสาวนพชนา วงศ์วิเศษสิริกุล
1026110106 นางสาวจินดาพร เขื่อนมั่น
1026110107 นางสาวสุภัสสร บุญเป็ง
1026110108 นายมนตรี อุ่นนาภิวัตน์
1026110109 นายวรัญญู หอมชะเอม
1026110110 นายนริศ ผิวอ่อน
1026110111 นายบุญอนันต์ เดชศรี
1026110112 นายณพล ราชมี
1026110113 นายพิริยะ อุปทะ
1026110114 นายอ านาจ ดวงอินทร์ฉาย
1026110115 นายอมรฤทธิ์ สิงห์โยธิน
1026110116 นายสุริยะ สังวรณ์
1026110117 นายนนทชาติ โนโชติ
1026110118 นายวารุพงศ์ พ่อค้า
1026110119 นายบุญสิน ชนะภัย
1026110120 นายธีรศักด์ิ สุประกอบ

หน้า 4 จาก 7



เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขำ้รับรำชกำรในกรมชลประทำน

2. ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำนปฏิบัตงิำน(ดำ้นก่อสร้ำง)

ชื่อ – สกุล

แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแขง่ขนั  ลงวันที ่             มกรำคม  พ.ศ. 2561

1026110121 นายณัฐวุฒิ สายราช
1026110122 นายสุรเสกข์ เล่ืองลือ
1026110123 นายนโรดม ระเมียดดี
1026110124 นายกรรตวรรษ สุภาวงค์
1026110125 นางสาวพลอยดาว คงสมบูรณ์
1026110126 นายประสิทธิ์ อุดม
1026110127 นายพัฒพงษ์ นันทราช
1026110128 นายพีรวัฒน์ วิทยาขาว
1026110129 นายปพน พิลาสมบัติ
1026110130 นายธีรนาท แก้วสว่าง
1026110131 นายสิทธิโชค ซ่ือวาจา
1026110132 นายนิรุตต์ิ ค ายา
1026110133 นายเอกลักษณ์ ถุงออด
1026110134 นายคุณากร นาคศรี
1026110135 นายนฤพล สวัสด์ิวิชัยโสภิต
1026110136 นายกิตติวัฒน์ สมดีตี
1026110137 นางสาวเพชรระภี ระหารนอก
1026110138 นายกรกช ม่วงไตรรัตน์
1026110139 นายเอกราช นิลใจพงษ์
1026110140 นายวรินทร รักกลัด
1026110141 นายชัยพิชิต วิทยาพาสุข
1026110142 นายสุขสันต์ ยิ้มสมบูรณ์
1026110143 นายวีระยุทธ ยอดสง่า
1026110144 นายจตุรงค์ บุญวงศ์
1026110145 นางสาวจีระภัฏ นามบุตรดี
1026110146 นายเชาวลิต เนตรสกุล
1026110147 นายชัยพงษ์พันธ์ สาแก้ว
1026110148 นายสืบสกุล ว่าชื่น
1026110149 นายมารุต บินสุอะหวา
1026110150 นายอนิรุทธ์ สืบสกุล
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1026110151 นายธนสรณ์ หมุนเกตุ
1026110152 นายสุรภาพ ดีน้ าจืด
1026110153 นางสาวพิชญา วงษ์ญาติ
1026110154 นายถนอมศิลป์ สุพล
1026110155 นางสาวนิศากร หันประดิษฐ์
1026110156 นางสาวประกายมาศ แตงแก้ว
1026110157 นายณัฐพงศ์ ปัญญาแดง
1026110158 นางสาวอลิสา หอมเฮ้า
1026110159 นายสุริยา แสงเขียว
1026110160 นายโยธิน ขัติพิบูลย์
1026110161 นายวรวุฒิ แพวขุนทด
1026110162 นายพิทักษ์พงษ์ เตียนพลกรัง
1026110163 นายสุทัศน์ จินสมัคร
1026110164 นางสาวปุญชรัสมิ์ เวฬุวนารักษ์
1026110165 นางสาววรางคณา จิตจันทร์
1026110166 นายรัฐศักด์ิ โกษะโยธิน
1026110167 นายธวัชชัย หน่อค าบุตร
1026110168 นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง
1026110169 นายอนุรัตน์ โสภา
1026110170 นายอภิษญา รักเครือ
1026110171 นายเมธี มณีโชติ
1026110172 นายจเร บัวทอง
1026110173 นายธวัชชัย ชูสุวรรณ์
1026110174 นางอริศรา ทิมเกล้ียง
1026110175 นายศรายุทธ์ บุตรราช
1026110176 นางสาวศิริกุล สอนทองค า
1026110177 นางสาวระอองแก้ว นิลหลา
1026110178 นางสาววิชชุดา บวรเกษมสุข
1026110179 นายพีระพงศ์ กล่ าเจริญ
1026110180 นางสาวศิวพร ค าใบ
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1026110181 นายชนะพล รักบุรี
1026110182 ว่าที ่ร.ต.หญิงฐิติรัตน์ ขาวผ่อง
1026110183 นายพงศกร คงเมฆา
1026110184 นายอธิภัทร กรสมบัติ
1026110185 นายชัชพงศ์ บัวเขียว
1026110186 นางสาวเกศสุดา สุขยานุดิษฐ
1026110187 นายทรงสิน ชมภูศรี
1026110188 นายกรวิทย์ เพ็ชรอาวุธ
1026110189 นางสาวสิรภัทร เสน่หา
1026110190 นายอ านาจ ซาวทองค า
1026110191 นางสาวปริศนา ไหวดี
1026110192 นายอนิรุตต์ิ กระแสลาภ
1026110193 นายศิวาวุธ กล่ินหอม
1026110194 นายอยุทธ์ ตะพัง
1026110195 นายนภดล นิ่มนวล
1026110196 นายศุภกิตต์ิ ทองจุ้ย
1026110197 นายอัทธภพ บุญศิริ
1026110198 นายจรูญ คงสัตย์
1026110199 นางสาวภัทร์พิชชา ก้อนค า
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