
21. ส ำนักงำนชลประทำนที ่3
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2022100001 นายปารเมศ สุขะหา
2022100002 นายยุทธการ แสงไทย
2022100003 นายอภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์
2022100004 นางสาววรลักษณ์ ปานแม้น
2022100005 นายเฉลิมวงศ์ ศรีเงินพันธุ์
2022100006 นางสาวจินตนา เพ็ญวิจิตร
2022100007 นายชาคริต เวียงนาค
2022100008 นายลาภวัต รัตนทิพย์
2022100009 นายกรดิษ ศรีภิรมย์
2022100010 นายสุทธิชัย ไชยพันธุ์
2022100011 นายกสานต์ วงค์หนัก
2022100012 นายพงศกร อินทร์พรหม
2022100013 นายจิรายุ บุญรัตน์ประพันธ์
2022100014 นายอนุรักษ์ วิรัชลาภ
2022100015 นางสุนทรีย์ ศรีส าราญ
2022100016 นายชัชชัย ชัยชนะ
2022100017 นายวรวิทย์ จันทร์ศร
2022100018 นางสาวสุวนันท์ ดีศรี
2022100019 นายธณัฐพันธ์ หงษ์สัมฤทธิ์
2022100020 นางสาวณัฏฐณิชา เมฆสันต์
2022100021 นางสาวปิยะพร กล่ินจุ่น
2022100022 นางสาวชลิตา บุญลาด
2022100023 นายอิศรา ธนานุศักด์ิ
2022100024 นางสาวกุสุมา สันธนะดิลก
2022100025 นายนายภูมินทร์ ท้าวหลวง
2022100026 นายนพดล เส็จจัก
2022100027 ว่าทีร้่อยตรีภัคพล สว่างแก้ว
2022100028 นายวรกิจ ทวิทิชากร
2022100029 นายปรมินทร์ แช่มชู
2022100030 นายอนุชา ดอกค า

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 3



21. ส ำนักงำนชลประทำนที ่3
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2022100031 นายวีรภัทร ธิตะจารี
2022100032 นางสาวปาริชาติ ยิ้มเผ่ือน
2022100033 นายจิรวัฒน์ ดีพูล
2022100034 นายศุภกานต์ แซ่เตียว
2022100035 นายอภิภู ขุนพิลึก
2022100036 นางสาวชัญญานุช วงษ์รอด
2022100037 นายอภิชาติ ทองมี
2022100038 นายณัฐพล ใจค าปัน
2022100039 นายอนุพงศ์ สุจา
2022100040 นายสทารัชว์ โพธิช์ัยรัตน์
2022100041 นายสาธิต เวชประสิทธิ์
2022100042 นายณรงค์ศักด์ิ ดาค าแสง
2022100043 นางอรปรียาภัทร มั่นปาน
2022100044 นางสาวจันทร์จิรา วันใจ
2022100045 นายนครินทร์ แมลงภู่
2022100046 นางสาวอรดา ม่วงแก้ว
2022100047 นายณัฐวุฒิ ปล้องขัน
2022100048 นายจิรวัฒน์ พงษ์พิพัฒน์
2022100049 นายวรชาติ คงสิบ
2022100050 นางสาวพิมพ์ศิริ ตีบอ่อน
2022100051 นายวรเดช ม้วนเรียน
2022100052 นายชญาณัตถพล แสงทอง
2022100053 นางสาวศิริวรรณ หาญอาคม
2022100054 นายคมสันต์ สุภากิจ
2022100055 นางสาวสุภาวิณี แก้วก าพล
2022100056 นายกิตติพงษ์ บังสันเทียะ
2022100057 นายนิรันดร์ ศรีแสงจันทร์
2022100058 นางสาวสุพิชญ์นันท์ เอี่ยมทะนัง
2022100059 นายธวัชชัย เถื่อนชื่น
2022100060 นางสาวธณิชา สุวรรณดี

หน้า 2 จาก 3



21. ส ำนักงำนชลประทำนที ่3
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2022100061 นายทรงพร ภูร่ะย้า
2022100062 นายพงศกร มั่นสุ่ม
2022100063 นางสาวจุฬาลักษณ์ วุฒิสาร
2022100064 นางสาวเกษมณี เขียวบุตร
2022100065 นายสุประวีณ์ ชลพาทินันท์
2022100066 นางสาวเจนจิรา วันทา
2022100067 นายพลวัฒน์ เกิดนาค
2022100068 นายชลชัย ไกรรุ่ง
2022100069 นางสาวกรรณิการ์ หาดเคลือบ
2022100070 นางสาวเชษฐ์สุดา จี่มุข
2022100071 นายสราวุธ ทองหล่อ
2022100072 นายณัฐพล กันภัย
2022100073 นายณัฐพงษ์ นิลคง
2022100074 นายวสันต์ เทียนประเสริฐ
2022100075 นางสาวกมลชนก ชลมารค
2022100076 นางสาววรวรรณ จันตา
2022100077 นายอลงกรณ์ อุทัยรักษ์
2022100078 นางสาวลินรดา มียวน
2022100079 นายสุชาย คุณปกรณ์ชัย
2022100080 นายศุภฤทธิ์ ระมั่ง
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21. ส ำนักงำนชลประทำนที ่3
ต ำแหน่งนำยชำ่งส ำรวจ

เลขประจ ำตวัสอบ
2062100001 นายวาธี มีสุข
2062100002 นายพงศกร จันทร์สุข
2062100003 นายพรสิทธิ ์มีเปิน้ พรสิทธิ ์มีเปิน้
2062100004 นายณัฐพงศ์ โฉมแดง
2062100005 นางสาวเพ็ญนภา เนียมจันทร์
2062100006 นายบุญรัตน์ โสมงคล
2062100007 นายปุญญพัฒน์ สายทอง
2062100008 นายภาณุเดช พันอินทร์
2062100009 นายธราเทพ แจงทนงค์
2062100010 นายรัชพงศ์ พุม่บุญทริก
2062100011 นายณัฐวัตรวงษ์ จูจันทร์
2062100012 นางสาวธนาพันธ์ บุง้ทอง
2062100013 นายธนะภาพ ชัยค า
2062100014 นายกรกฎ นุ่มบุรี
2062100015 นายขจรเกียรต์ิ หอมมาก
2062100016 นายศรราม จีนพงษ์
2062100017 นายรัตนกัมพล มาส้มซ่า
2062100018 นายจตุรงค์ อินทรสิงห์
2062100019 นางสาวเพชรา อิ่มใจ
2062100020 นายศรายุทธ วงค์สกุล
2062100021 นายไตรภพ วาทมธุรส
2062100022 นายกรกช แป้นเพ็ชร
2062100023 นายสุริยพงศ์ พรมกล่ า
2062100024 นายทรงพล เกล่ือนเมฆ
2062100025 นายธนกฤต คล้ายป้อม
2062100026 นายนพรุธ แสงโมรา
2062100027 นายสถาปัตย์ อินทโชติ
2062100028 นางสาวจิรวดี ครุธทิน
2062100029 นายกิตติศักด์ิ ตะราษี
2062100030 นางสาวพรไพลิน นะวะสิทธิ์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



21. ส ำนักงำนชลประทำนที ่3
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
2072100001 นายพีรเดช ชาบาง
2072100002 นายธนากร พ่วงเนียม
2072100003 นายสุชาติ เปีย่มสิน
2072100004 นายพิสุทธิ์ น้อยด้วง
2072100005 นายอนุวัต นิลเพชร
2072100006 นายวีรภัทร นิลสนธิ
2072100007 นายชัญญะ พุม่ยิ้ม
2072100008 นายสุกฤต นาคเจือ
2072100009 นายสหรัฐ ฤกษ์อุดม
2072100010 นายสุรชัย บัวชุม
2072100011 นายณรงค์เกียรติ เพ็ชรชาย
2072100012 นายนัฐพล จันทขันธ์
2072100013 นายชาติชาย รัตนเลิศ
2072100014 นายฐิติพล พลูกสิวิทย์
2072100015 นายวีรยุทธ จูงสาย
2072100016 นายพงศธร กันกล ่า
2072100017 ว่าที  ร.ต.กฤษดา สันธนะดิลก
2072100018 นายด่ารงค์ฤทธิ์ พานิช
2072100019 นายนพดล ตลับเงิน
2072100020 นายจิรายุ ส่าราญพันธุ์
2072100021 นายสามารถ แก้วยิ้ม
2072100022 นายพลสกุล จ่าเริญโชค
2072100023 นายเดโชชัย นวลแตง
2072100024 นายพงศ์นิธิศ รัตนวิชัย
2072100025 นายณัฐพล ปิยะวงศ์
2072100026 นายเอกพล จันตาบ้านไร่
2072100027 นายเฉลิมภูมิ เรืองทัพ
2072100028 นายณัฐวุฒิ ข่าหินลาด
2072100029 นายประชา สิงหฬ
2072100030 นายระพีพัฒน์ รับบุญ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 2



21. ส ำนักงำนชลประทำนที ่3
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2072100031 นายสุวรรณ บ่องเขาย้อย
2072100032 นายศุภกร นวลชื น
2072100033 นายอดิศร กะล่าภา
2072100034 นางสาวกมลชนก ด้วงท้วม
2072100035 นายบุลากร จันทร์วังโปร่ง
2072100036 นายธเนศ เกตุช้าง
2072100037 นายณัฐพงศ์ มะโพงเพ็ง
2072100038 นายสุรัตน์ เสือคล้าย
2072100039 นายยุทธศักด์ิ รักษาพล
2072100040 นายบุญญฤทธิ์ สุดแจ้ง
2072100041 นางสาวยุพารัตน์ ชาช่านาญ
2072100042 นายสหรัฐ สิงห์น้เที ยง
2072100043 นายณัฐวุฒิ อ่อนบ่ารุง
2072100044 นายวรพล มากรื น
2072100045 นายปริวัตร เกตุด่า
2072100046 นายสมพงษ์ จิตรค่้าคูณ
2072100047 นายสุธี ปล้ืมใจ
2072100048 นายเกรียงไกร ค่าปัญญา
2072100049 นายนฤปนาท อยู่หลาย
2072100050 นายศุภรัตน์ เพ็งทา
2072100051 นายจักรินทร์ อาพาธภิบาล
2072100052 นายพีระพงศ์ บัวผาย
2072100053 นายสันติ แหยมส่าเภา
2072100054 นายณัฐพงษ์ หล่าดี
2072100055 นายวิรัตน์ จันทร์ตรี
2072100056 นายราศี กิจงาม
2072100057 นายธีระศักด์ิ มั งมี
2072100058 นายพีรพัฒน์ ฟักแฟง
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21. ส ำนักงำนชลประทำนที ่3
ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2172100001 นายศิษฏ์ อินจีน
2172100002 นายสมศักด์ิ แย้มชื่น
2172100003 นายไพศาล ยี่ค้ิว
2172100004 นางสาวเกศินี หอมหวาน
2172100005 นายถิรวัฒน์ มณีเสวตน์
2172100006 นางสาวจิตตินาถ ศิริโชคธนทรัพย์
2172100007 นายชินพันธ์ เจนรุ่งโรจน์สกุล
2172100008 นางสาวชลธิชา นิลพันธ์
2172100009 นายวรากร หมื่นสิน
2172100010 นายปุณยวีร์ คงปาน
2172100011 นางสาวณัฐริกา แดงจันที
2172100012 นายจักรภูมิ เสาะสูน
2172100013 นายอุกฤษฏ์ ราชา
2172100014 นายพิเชษฐ วิชัยมูล
2172100015 นายศราวุฒิ ก้อนเกตุ
2172100016 นายนายพันธ์ศักด์ิ เทียนแท่ง
2172100017 นายสุริยพงศ์ สุขโข
2172100018 นายเกียรติศักด์ิ น้้าขาว
2172100019 นางสาวศุภาพิชญ์ ปีกรอด

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1


