




เลขประจ ำตวัสอบ

1056110001 นายนิคม จ าปาอูป
1056110002 นายธรรศกร สินธุนาวา
1056110003 นายพิชัย ชัยฮัง
1056110004 นายตันติกร อ่อนโยน
1056110005 นายศักดา พัดไธสง
1056110006 นายเสฐลัทธ์ ปุกค า
1056110007 นายผไท สุริวงษ์
1056110008 นายวรเดช รุทระกาญจน์
1056110009 นายสมศักด์ิ ไกยารัตน์
1056110010 นายอภิศักด์ิตรี สมชัยยา
1056110011 นายนนทวัฒน์ รัตน์มุข
1056110012 นายทศพงศ์ วิสุทธิเวช
1056110013 นายภัทรพงษ์ ด ารงค์พันธ์
1056110014 นายประทีป ศรีบ้านแกร
1056110015 นายพันรพ สุดเทวา
1056110016 นายเอกรัตน์ พรหมประทีป
1056110017 นายนฤพนธ์ ทาวะรัตน์
1056110018 นายศักด์ิสิทธิ์ ชนะกฤษ
1056110019 นายพรชัย สุวรรณรัตน์
1056110020 นายอาทิตย์ ม่อมพะเนาว์
1056110021 นายธนเดช บัวศิริ
1056110022 นายอาทิตย์ มาลิแตง
1056110023 นายชุติมากร กิ่งวงษา
1056110024 นายพิเชษฐ์ นิจเศษ
1056110025 นายปรัชญา สาครสิทธิ์
1056110026 นายอภิวัฒน์ ปัญญาวงค์
1056110027 นายสุภาพ ทาสุ่ม
1056110028 นายศิริพงษ์ เกตุสกุล
1056110029 นายณรงค์วัฒน์ มาเกิด
1056110030 ว่าที ่ร.ต.สุทธิพันธ์ รอดเนียม
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1056110031 นายนวพล มูลลี
1056110032 นายชนน เมฆนิ
1056110033 นายณัฐวุฒิ ข าหินลาด
1056110034 นายซาลาวูดิน อามะ
1056110035 นายอิศสรา พานเสือ
1056110036 นายสุเนตร อินตา
1056110037 นายปิตินันท์ ปรีชาวุฒิวงศ์
1056110038 นายจักรวาล คงจิตรค้า
1056110039 นายวิทยา เมืองทัง
1056110040 นายธีรพงศ์ ธะนะวงศ์
1056110041 นายมงคล อยู่ลือ
1056110042 นายกฤษณะ มีโพธิแ์ก้ว
1056110043 ว่าทีร้่อยตรีธนดล บัวชู
1056110044 นายกฤตศิลป์ โพวิรัตน์
1056110045 นายอดิศร ราชอาจ
1056110046 นายชยพล อ้นน่วม
1056110047 นายคมสัน หาญณรงค์
1056110048 นายโกวิทย์ อาจไพรินทร์
1056110049 นายทนงศักด์ิ ฟักสูงเนิน
1056110050 นายอานนท์ พุม่พวง
1056110051 นายภูริวัฒน์ แสนจิตร
1056110052 นายพรเจต ชัยสวัสด์ิ
1056110053 นายอนุรักษ์ มีมุข
1056110054 นายทนงศักด์ิ แก้วเกิดเคน
1056110055 นายวิชุพงษ์ บุญประดิษฐ์
1056110056 นายศราวุธ ต่ายเพ็ชร
1056110057 นายนรินทร์ จิโนเขียว
1056110058 นายวีรภัทร เกิดม่วง
1056110059 นายสุวิน สอนส าแดง
1056110060 นายอธิภัทร แก้วน้อย

หน้า 2 จาก 5



เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขำ้รับรำชกำรในกรมชลประทำน

5. ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกลปฏิบัตงิำน

ชื่อ – สกุล

แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแขง่ขนั  ลงวันที ่             มกรำคม  พ.ศ. 2561

1056110061 นายเอกสิทธิ์ สายศร
1056110062 นายสรินทร์ ตินนะศรี
1056110063 นายบัญชายุทธ เพิม่เจริญ
1056110064 นายณัฐวุฒิ พุทคง
1056110065 นายธนกฤต เหมือนมี
1056110066 นายทนงศักด์ิ ปัน๋จาย
1056110067 นายปิยะ โก๊ะกัง
1056110068 นายธนิต กึ่งกลาง
1056110069 นายพิพัฒน์ชัย สุวรรณภูมิ
1056110070 นายพงษ์ศักดา แก้งค า
1056110071 นายชัยวัตร ชัยขุนพล
1056110072 นายจิรายุ จันทร์เพ็ชร
1056110073 นายสุรศักด์ิ ปินตาไฝ
1056110074 นายจีรศักด์ิ ฝ่ังมณี
1056110075 นายจีระ หอมเนียม
1056110076 นายอานนท์ แก้วสะอาด
1056110077 นายสมโชค หลานหมาด
1056110078 นายพงษ์พันธ์ หาวอ
1056110079 นายอาทิตย์ แสงวงค์
1056110080 นายอภิวัฒน์ ระหา
1056110081 นายจักริน รุ่งเรือง
1056110082 นายพรสถิต ทองศรี
1056110083 นายธนากร อาภรรัตน์
1056110084 นายเจนวิทย์ พรมส้มซ่า
1056110085 นายไพศาล วงศ์สิริวิริยะกุล
1056110086 นายนิยม กันทะเขียว
1056110087 ว่าทีร้่อยตรีชัยวิชิต เฟือ่งทอง
1056110088 นายจิรัฐิติ ประภาการ
1056110089 นายพยัคฆ์ แสงพา
1056110090 นายเทพชน ผ่องแผ้ว
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1056110091 นายสรชาติ รุ่งเรือง
1056110092 นายชนภัทร เกิดสิน
1056110093 นายธีระศักด์ิ นกมั่น
1056110094 นายพยนต์ ซานอก
1056110095 นายวรกิจ พายุพล
1056110096 นายกิตติพงศ์ ทองจีน
1056110097 นายสรรภาโรจน์ เสนอินทร์
1056110098 นายวิทยา ค าหวาน
1056110099 นายวรวรรษ หลาวมาเวชวงษ์
1056110100 นายธนฤทธิ์ แสงกระจุย
1056110101 นายสุรชาติ ระย้าทอง
1056110102 นายสุวัฒน์ชัย ยังเฟือ่ง
1056110103 นายบุญญฤทธิ์ เอี่ยมจะโร
1056110104 นายปริญญา ดวงใหญ่
1056110105 นายภาณุพงศ์ เจรีรัตน์
1056110106 นายจตุพล สุริวงค์
1056110107 นายปิยะ ทีรั่กษา
1056110108 นายกอบชัย ไกรเทพ
1056110109 นายตะวัน ศรีเหรา
1056110110 นายอุลิตร เฆพ้วง
1056110111 นายชาญชัย หลวงวรรณา
1056110112 นายสมชาย อินทะ
1056110113 นายฤกษ์ณรงค์ อุปลา
1056110114 นายสุรขาติ นพดล
1056110115 นายเนติธรรม แก้วเพชร
1056110116 นายปฐมพงษ์ โสมโสรส
1056110117 นายอัฐพล อินต๊ะพรม
1056110118 นายธวัชชัย ติดธรรม
1056110119 นายวรัญญ บุญนิธิ
1056110120 นายชินธวัฒน์ ขรวนรัมย์
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1056110121 นายเกรียงไกร น  าทองดี
1056110122 นายภาณุวัฒน์ เผือกแสง
1056110123 นายยศภัทร ดอกไผ่
1056110124 นายอนุทพงค์ ทุนดี
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