
5. กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง
ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เลขประจ้าตวัสอบ
2010500001 นายสุเทพ อิฐคลองครุ
2010500002 นางสาวชุฎาพันธุ์ เชื้อสาย
2010500003 นางสาวจริยา เทศวัง
2010500004 นางสาวกัญญาณัฐ อินทรส
2010500005 นางสาวรมย์ชลี อ า่น้อย
2010500006 นางสาวสุรีรัตน์ รอดบุญฤทธิ์
2010500007 นางสาวยุพาวดี พิทักษ์
2010500008 นางสาวจันทร์จิรา นรสาร
2010500009 นางสาวกฤษณภร ธรรมกูล
2010500010 นางสาวปภาวรินท์ เงินเมือง
2010500011 นางสาวอรอนงค์ เจริญสุข
2010500012 นายกฤติน จันมา
2010500013 นางสาวปุณยนุช จันทร์เพ็ชร
2010500014 นายปฐมพร พุม่โต
2010500015 นางสาวขณิษฐา สายพิน
2010500016 นางสาวรัตนาภรณ์ คงแท้
2010500017 นางสาวเหมือนฝัน กันยามา
2010500018 นางสาวณภัทร นิธิภัทรภัค
2010500019 นางสาวพรชิตา กลางประพันธ์
2010500020 นายชัยพล สายปิน
2010500021 นางสาวนงค์เยาว์ นุราช
2010500022 นางสาวฐิติวรดา สุขใส
2010500023 นางสาวเปรมจิต นวลน้อย
2010500024 นางสาวสุภาวดี วงค์ล้อม
2010500025 นางสาวขวัญชนก นาคจันทึก
2010500026 นางสาวพรพรรณ เชื้อแก้ว
2010500027 นางสาวณัฏฐกาญจน์ เนียว
2010500028 นางสาวสุกัญญา สมบุญ
2010500029 นางจริยา รามศรี
2010500030 นางสาวไทยงาม บุญปก

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล
2010500031 นางสาวณัฐรินีย์ ธราธารกุลวัฒนา
2010500032 นางสาวสุรีย์พร สิงห์งาม
2010500033 นางสาวสุภิญญา กล ่าจันทร์
2010500034 นายณัฐวุฒิ แสงประดับ
2010500035 นางสาวภาณินี บุตรคูณ
2010500036 นางสาวกนกวรรณ นิยะกิจ
2010500037 นางสาวนภาพร บุญช่วย
2010500038 นางสาวทยพร ศรีปาน
2010500039 นางอามร กองสิน
2010500040 นางสาวชลนิชา ปาคุธ
2010500041 นางสาวมณีรัตน์ ขุนเวียงจันทร์
2010500042 นางสาววนิดา เก่งสาริกิจ
2010500043 นางสาวสุภิญญา อินต๊ะวงศ์
2010500044 นางจิราภรณ์ เส้นเกษ
2010500045 นางสาวละมัย สร้อยสมุทร
2010500046 นางสาวสุพัตรา ศรีพรหม
2010500047 นายธนะศักด์ิ เหล็กเพ็ชร์
2010500048 นางสาวธนัชชา อ่อนก้อม
2010500049 นางสาวดวงสมร หลอดแก้ว
2010500050 นางสาวณฐมน เนตรท้วม
2010500051 นางสาวนภาภรณ์ มาตรวงศ์
2010500052 นางสาวเยาวลักษณ์ ชมโฉม
2010500053 นางสาวขันแก้ว นามเสาร์
2010500054 นางสาวปริศนา จ่าลองสอง
2010500055 นางศิริรัตน์ รูปคม
2010500056 นางสาวอารีญา แก่นระ
2010500057 นางสาวสุพรรษา ด่าโอ
2010500058 นางสาวชฎาพร เพ็งเพ็ชร
2010500059 นางสาวชญาลิน อนุวรรณ
2010500060 นางสาวธนัชชา โคตร์ชนะ
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ชื่อ - สกุล
2010500061 นางสาววันวิสาข์ ขันยศ
2010500062 นางสาวศิริวิมล บัวแก้วทอง
2010500063 นางสาวอัญฑิกา แวนาแว
2010500064 นางสาวรวิสรา นิยมธรรม
2010500065 นางสาวสุดารัตน์ สืบสิงห์
2010500066 นางสาวอังศุมาลิน เปรียบกล้า
2010500067 นางสาวจินตหรา สุกแก้ว
2010500068 นางสาวจิรัฐยา พราหมณ์แก้ว
2010500069 นางสาวสิรีธร ทองอ า่
2010500070 นางสาววาสนา แก้วรุ่งเรือง
2010500071 นายเฉลิมพล นาคเสโน
2010500072 นางสาวทิศากร ค่าหวาน
2010500073 นางสาวธพรรษพร พรสีห์ธนยง
2010500074 นางสุกัญญา ปัญญาวงค์
2010500075 นางสาวขนิษฐา เข็มทอง
2010500076 นางสาวมนฑกา เทพนอก
2010500077 นางสาวภาวิณี สุขจิต
2010500078 นางสาววันดี สดใส
2010500079 นางสาวสุดาภรณ์ สังข์กร
2010500080 นางสาวธัญญ์วรัชญ์ สมสิงห์ใจ
2010500081 นางสาวกันตพัฒน์ ศรีพิพิธโภคา
2010500082 นางสาวขวัญฤดี สืบจากสี
2010500083 นางสาววิชุดา บุญเพิ ม
2010500084 นางสาวชญาณ์นันท์ วอสวัสด์ิ
2010500085 นางสาวรัตติกาล คนสนิท
2010500086 นางสาวชโลธร ไชยวรรณ
2010500087 นางสาวนาถภาวี หงษาวงค์
2010500088 นางสาวมยุรี พงษ์จันทร์
2010500089 นางสาวพรทิพย์ ใจตรง
2010500090 นางสาวปทุมพร หนูเกตุ
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ชื่อ - สกุล
2010500091 นางสาวนุชรี บุญยอดศรี
2010500092 นายปิยวัฒน์ ศรีกลับ
2010500093 นางสาวณัฐณิชา พรมยัง
2010500094 นางสาวนฤมล มหาไชย
2010500095 นางสาวจงนภัทร แก้วรัตน์
2010500096 นางสาวรัชนีวรรณ ยอดสกุลณี
2010500097 นางสาวนิภาพร จันทร์เต็ม
2010500098 นางสาวภัทราภรณ์ เปล่งปลั งศรี
2010500099 นางสาวศรสวรรค์ มะลิบู่
2010500100 นางสาวเนติลักษณ์ ดีอุดม
2010500101 นางสาวศิริวรรณ วิทยสุจินต์
2010500102 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีโมรา
2010500103 นางสาวพรรณผกา สีเลิศ
2010500104 นายอนุกูล สีใสยา
2010500105 นางสาวดิษราภรณ์ กืกทอง
2010500106 นางสาวมนัฐกานต์ แสงสว่าง
2010500107 นางสาวทิพย์สุดา ติณสูลานนท์
2010500108 นางสาวนุชนาถ ภิวัฒนกุล
2010500109 นางสาวราวะดี โมกขศักด์ิ
2010500110 นางสาวกัลยา วรสาย
2010500111 นางสาววาสิณี สอนบุญ
2010500112 นางสาวณัฐณิชา ลานไพร
2010500113 นางสาวอินทิรา เเจ่มจันทร์
2010500114 นางสาวอภิญญา พลสว่าง
2010500115 นางสาวกาญจนา ทองหวาน
2010500116 นางสาวอุมาพร ดียิ ง
2010500117 นางสาวนิศากร ประสบสม
2010500118 นางสาวปาลีรัฐ นาวาทอง
2010500119 นายวันเฉลิม โพธานะ
2010500120 นางสาวจารุมน อกอุ่น
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ชื่อ - สกุล
2010500121 นางสาวสุปราณี เทียบซิง
2010500122 นางสาวกนกพร หอมกระโทก
2010500123 นางกฤษณา ไชยชนะ
2010500124 นางสาวทิพย์สุดา มาเรือน
2010500125 นางสาวปิยพร เสือพันธุ์
2010500126 นางสาวน้่าค้าง เนตรจินดา
2010500127 นางสาวพัชรินทร์ เสมเหลือง
2010500128 นางสาวชฎาพร ต่อมแก้ว
2010500129 นางสาวอัญชลิกา อินตา
2010500130 นางสาวสุวิมล สุโน
2010500131 นางสาวรัตนาภรณ์ ค่าศิล
2010500132 นางสาวธนพร วงศ์ธนเดช
2010500133 นางสาวพัทธนันท์ จีมกลาง
2010500134 นายอนุพงษ์ ครุฑน้อย
2010500135 นางสาวสาวิตรี วรรณแก้ว
2010500136 นางสาวรัชนี สุขมณี
2010500137 นายโยธิน กุยลอยทาม
2010500138 นางสาววรรณา ปานใจนาม
2010500139 นางสาวภัทริยา เอี ยมทองค่า
2010500140 นางรุ่งนภา แช่มช้อย
2010500141 นางสาวสุภาพรรณ เพ็ชรณรงค์
2010500142 นายอาทิตย์ พันธ์แก้ว
2010500143 นางสาวฉัตรวิไล ชาแพทย์
2010500144 นางสาวปณิชา วงษ์ถาวรขจร
2010500145 นางสาวศรีประภา รักธรรม
2010500146 นางสาวอนุสรา วิชัยศรี
2010500147 นางสาวสุธิดา นิยมธรรมนิตย์
2010500148 นางสาวรัดเกล้า ช่างทองเก่ง
2010500149 นางสาววรพร แสงคล้าย
2010500150 นางสาวชลธิชา บัวทอง
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ชื่อ - สกุล
2010500151 นางสาวคชาภรณ์ ดาหา
2010500152 นางสาวพนิดา ยารักษ์
2010500153 นางสาวอนุสรา อ่อนสี
2010500154 นางสาวกรกนก ปัญญาวรรณ
2010500155 นางสาวศุภรดา สุวรรณวงษ์
2010500156 นางสาวเบญจมาศ เห็มเงิน
2010500157 นางสาวปภาดา กรวยสวัสด์ิ
2010500158 นางสาวชญาพัฒน์ สุนทร
2010500159 นางสาวรัตนาภรณ์ ภูค่าศรี
2010500160 นางสาวรัตติยากร บุญยัง
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2020500001 นายปรัชณา โรหิตจันทร
2020500002 นายธนณัฐ ศรีภูธร
2020500003 นายกฤษฎ์กร แสงแห่งธรรม
2020500004 นางสาวจริยา ค าขุนนุ้ย
2020500005 นายสมโภชน์ เดชสงค์
2020500006 นางสาวมัสยา จารุโรจน์เนาวรัตน์
2020500007 นางสาวปิยวรรณ จันทร์น้อย

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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5. กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง
ต้าแหน่งนายชา่งชลประทาน

เลขประจ้าตวัสอบ
2040500001 นายสมโพธิ์ ค าต้น
2040500002 นายบุริศร์ คิรินทร์
2040500003 นายนัทธพงศ์ เพ็งชัย
2040500004 นายอาจินต์ นีละเสวี
2040500005 นายติยจุล ประจวบสงเคราะห์
2040500006 นายสุริยะ ปัญญา
2040500007 นางสาวฐิดารัตน์ พรมเพ็ญ
2040500008 นายธเนศ ผิวเหลือง
2040500009 นายระพีพัฒน์ รัศมีหิรัญ
2040500010 นางสาวภัสชนุช ไชยยุทธ
2040500011 นายพิเชษฐ์ สร้อยนาค
2040500012 นายภานุวัฒน์ เกตุนุช
2040500013 นางสาวอาทิตยา ค าปลิว
2040500014 นายประเสริฐ จันทร์น้อย
2040500015 นายณัฐกานต์ ตามีปลูก
2040500016 ว่าทีเ่รืออากาศตรีโกสินธิ์ มโนรัตน์สกุล
2040500017 นายสุริยันต์ กุศล
2040500018 นางสาวเพชรระภี ระหารนอก
2040500019 นายทศพล จันทร์ผัดดี
2040500020 นายไพศาล เสนาดี
2040500021 นายเสฏฐวุฒิ ชินะ
2040500022 นายกล้าณรงค์ ศรีเมืองบุญ
2040500023 นายณัฐวุฒิ นาวาพัสดุ
2040500024 นายณัฐสรุจน์ ทนะขว้าง
2040500025 นางสาววารุณี ขนพราน
2040500026 นายนนท์ปวิธ รัตนส าเนียง
2040500027 นายอมรเทพ ทองรอด
2040500028 นายอาณัตชัย รอสมิง
2040500029 นายทรงชัย แจ้งสว่าง
2040500030 นายสุรสิทธิ์ ประจันตะเสน

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 4



5. กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง
ต้าแหน่งนายชา่งชลประทาน

เลขประจ้าตวัสอบ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2040500031 นายเจตพล คงยอด
2040500032 นายศักด์ิชัย ฝักฝ่าย
2040500033 นายเกียรติศักด์ิ ช่างเกวียน
2040500034 นายพันธวิศ พรนิคม
2040500035 นายณัฐภัทร ศรีน้อย
2040500036 นายกมล สังข์ทอง
2040500037 นายสุธน สุนทรนนท์
2040500038 นางสาวเบญญาภา บุญผดุง
2040500039 นายยศกร แสนสุพรรณ
2040500040 นายณรงค์ชัย แชเชือน
2040500041 นายณัฐปกรณ์ จริยะกุลเดโช
2040500042 นายสุริยา วังวงค์
2040500043 นายสุรพงษ์ จันทนา
2040500044 นายเดชณรงค์ บุญสูง
2040500045 นายวิษณุ ภูบ ารุง
2040500046 นายสถาพร พังทุย
2040500047 นางสาวพัชรา ศรีค า
2040500048 นายนิติพร วราชิต
2040500049 นายทวีวิทย์ ช่วยรอด
2040500050 นายนายธีรภัทร์ รัชชนะ
2040500051 นายสัญชัย นะทเวสน์
2040500052 นายขจรศักด์ิ เอี่ยมสะอาด
2040500053 นายภานุวัฒน์ กันทะวงค์
2040500054 นายจักราวุฒิ เตไช
2040500055 นายวรรณชล ร้อยหมื่น
2040500056 นายวัชรินทร์ แป้นหมึก
2040500057 นางสาวหรรษา สุมา
2040500058 นายชาญวิทย์ พงศ์จันทรเสถียร
2040500059 นายณัฐพงศ์ พรมชัย
2040500060 นายสิทธิพงศ์ พันแตง

หน้า 2 จาก 4



5. กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง
ต้าแหน่งนายชา่งชลประทาน

เลขประจ้าตวัสอบ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2040500061 นายณัฐวัตร นวลนรนารถ
2040500062 นายสถาบัน สายศักดา
2040500063 นายเชิดศักด์ิ บุตรชา
2040500064 นายพิษณุ สนธิเณร
2040500065 นายวุฒิชัย เทพประสิทธิ์
2040500066 นางสาววรภัทร พรรคพล
2040500067 นายนิติพร เจริญสุข
2040500068 นายณัฐเดช ทองเกตุ
2040500069 นายอีล์ยะส์ มาเละ
2040500070 นายแท้จริง แก้วเอียด
2040500071 นายอัฐพล จงรัตน์
2040500072 นายภัทรพล มีอนันต์
2040500073 นายไตรภูมิ แดงยา
2040500074 นายศิลา กุชะนันท์
2040500075 นายทัชชากรณ์ มูณีย์
2040500076 นายฮาริส กะลูแป
2040500077 นางสาวศิริพร ด าสนิท
2040500078 นายณัฐวุฒิ ชาตรี
2040500079 นายวุฒิชัย อุไรวรรณ
2040500080 นายสุรชาติ จันทร์พูล
2040500081 นายศักดนัย ส าเริง
2040500082 นายธีระศักด์ิ ทาเครือ
2040500083 นายเทียนชัย วงค์สุฤทธิ์
2040500084 นายสิรภพ ปัญญาเครือ
2040500085 นายณฐพงศ์ ตาวงษ์
2040500086 นายณัฐวุฒิ มากมณี
2040500087 นายอิศราพงค์ รัตนค า
2040500088 นายนันทวุฒิ หนูนุ้ย
2040500089 นายปารเมศ ทอง ดอนแอ
2040500090 นายธวัช ล่ างาม

หน้า 3 จาก 4



5. กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง
ต้าแหน่งนายชา่งชลประทาน

เลขประจ้าตวัสอบ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2040500091 นายน าโชค แช่มชื่น
2040500092 นายศราวุธ ศศิธร
2040500093 นายคชศร ศรีหาบุตร
2040500094 นายปฏิภาณ สุวรรณพล
2040500095 นายจตุรงศ์ หอมไม่หาย
2040500096 นายอภิสิทธิ์ กวีกิจวาทิตย์
2040500097 นายฐานันดร์ ขาวสุด
2040500098 นายจักรพันธ์ กาค า

หน้า 4 จาก 4



5. กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง
ต้าแหน่งนายชา่งส้ารวจ

เลขประจ้าตวัสอบ
2060500001 นายสิทธิพล สุวรรณโสภา
2060500002 นายวรัญญู หอมชื่น
2060500003 นายพรเทพ ข าเนตร
2060500004 นายวิฑูรย์ งาามมี
2060500005 นายภาคิน บุญก าเหนิด
2060500006 นายชลธี ฉิมสง
2060500007 นายคมสันต์ ลือประเสริฐ
2060500008 นายวีระศักด์ิ ลือประเสริฐ
2060500009 นายณัฐรณ สนธิวา
2060500010 นางสาวทิฆมัพร ปัดถา

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



5. กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง
ต้าแหน่งวิศวกรชลประทาน

เลขประจ้าตวัสอบ
2170500001 นายอภิมุข ภูศิ่ริไพบูลย์
2170500002 นายยิ่งคุณ มูห์ลฮัน
2170500003 นายธีรวัฒน์ คงเอียง
2170500004 นายรัชชานนท์ อภัยรัตน์
2170500005 นายเอกฤทธิ์ โจมฤทธิ์
2170500006 นายสิรภพ กิ้มถ้อง
2170500007 นายอนพัทย์ สายเชื้อ
2170500008 นายธนวัฒน์ จันทร์แก้ว
2170500009 นายกิตติณัช วิศิษฐศาสตร์
2170500010 นายรัชกฤช อภิรุ่งธนกุล
2170500011 นายรัชนาท ตะบูนพงษ์
2170500012 นายณัฐวุฒิ แก้วแกมกาญจน์
2170500013 นายสุประวัติ ขาวลา
2170500014 นางสาวนันทัชพร ปิยะมะรัตน์
2170500015 นายภัทราวุธ อันทะไชย
2170500016 นางสาวสุภารัตน์ ดุกล่อง
2170500017 นายศุภกฤต เพ็งนิล
2170500018 นางสาวจารุดา พึง่แสง
2170500019 นายจักรพันธ์ นุ่มเรือง
2170500020 นายอภิวัฒน์ อินอ้น
2170500021 นายกฤติน ถนอมสุข
2170500022 นางสาวทิพย์วิมล จันทะเสน

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1


