
23. ส ำนักงำนชลประทำนที ่5
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2042300001 นายอพิชา บุญรักษ์
2042300002 นายวิรศักด์ิ ช านาญการ
2042300003 นางสาวสุฑาทิพย์ ประสานพันธ์
2042300004 นายศักรินทร์ นิคมวรรณ
2042300005 นางสาวสุนิสา บุญชื่น
2042300006 นายพีรณัฐ ลาภศิริสุข
2042300007 นายธีระวัฒน์ พรมนันท์
2042300008 นายเกียรติสมพร ชั้นน้อย
2042300009 นายธรรมนิตย์ เณรน้อย
2042300010 นายกิตติศักด์ิ บุตรดาจักร
2042300011 นายนัฐดนัย ยาสาไชย
2042300012 นายลิขิต อินถา
2042300013 นายบันลือศักด์ิ สืบวงษา
2042300014 นายภาษิวัติ เสนาสิงห์
2042300015 นายวศิน จันทร์คูเมือง
2042300016 นายวิษณุ เบ้าชัย
2042300017 นายเฉลิมชัย ฤทธิศักด์ิ
2042300018 นายวิริยะ อรัญโชติ
2042300019 นายฆารวาล ศรีอุดม
2042300020 นายภาคิณ สุขสม
2042300021 นางสาวธิดาพร มะลาเหลือง
2042300022 นางสาวณภัทร สิงสุข
2042300023 นางสาววริศา ชมภูจันทร์
2042300024 นายฤทธิชัย ขุมดินพิทักษ์
2042300025 นายจีรวัฒน์ สุธงษา
2042300026 นายปรัชญา ปัญญาใส
2042300027 นายฉัตรเพชร จิตภาค
2042300028 นายยุทธพล บุญหล้า
2042300029 นายกิตติกรณ์ กาวิน
2042300030 นายพีรวัส วุฒิพงศ์ธนากูล

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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2042300031 นายภูริวัฒน์ พันสนิท
2042300032 นายกิตติพันธ์ เชื้อโชติ
2042300033 นายฤทธิชัย จันปิตุ
2042300034 นายณรงค์ศักด์ิ พลนามอินทร์
2042300035 นายวุฒินันท์ จันทร์ลือชัย
2042300036 นายวิษิทธิภรน์ ราชกิจจ านงค์
2042300037 นายณัฐศาสตร์ สอนเพ็ง
2042300038 นางอนัญญา เหลืองอร่าม
2042300039 นายณัฐกิจ ภูสิงหา
2042300040 นายราเชนทร์ สุขกะ
2042300041 นายลิขิต ทุยเวียง
2042300042 นายจิรวุฒิ เมินแก้ว
2042300043 นายอนุเดช พันธ์เทศ
2042300044 นายคมกฤษ ปะมะโน
2042300045 นายไพสิฐ คุณาจ่าม
2042300046 นายอชิตะ โสธรวงษ์
2042300047 นายญาณวัฒน์ การัมย์
2042300048 นายกฤษดา ศิริวัฒนกุล
2042300049 นายตรีเพชร พิลาแดง
2042300050 นายอิทธิชัย ยินดี
2042300051 นายเจตนิพัทธ์ โพธิพ์ุฒ
2042300052 นายวีระยุทธ พงษ์อุตทา
2042300053 นายพรเพชร ยอดแก้ว
2042300054 นายธวัชชัย พรรณลา
2042300055 นายณัฐชนน ชารีรักษ์
2042300056 นายชญานนท์ พิมพ์งาม
2042300057 นางสาวยุพินภรณ์ โสดากุล
2042300058 นายวีรพล นามผา
2042300059 นายจักรพันธ์ วงค์วันดี
2042300060 นายพิสิฐ อุตสาตร์
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2042300061 นายยุรนันท์ อิ่มเจือ
2042300062 นายไตรวัชร ตรงดี
2042300063 นายเวชศาสตร์ ค าเขียว
2042300064 นายรัตนพงษ์ คงสุขโข
2042300065 นายพัทยา นามกันยา
2042300066 นายกิตติพัน จันทร์ชื่น
2042300067 นายพลวัฒน์ ศิริจิตร
2042300068 นายบรรจง ฤทธิศักด์ิ
2042300069 นายทิวากร ไผ่โสภา
2042300070 นายปฏิญญา ฮุยพรมมา
2042300071 นายอนุรักษ์ กองทุง่มน
2042300072 นายกริช รัชบุตร
2042300073 นายประชาสิทธิ์ แสงรัตน์
2042300074 นายพนมกร พลพุทธา
2042300075 นายนภัสกร หมวดดารักษ์
2042300076 นายนัฎพล ศรีคะชินทร์
2042300077 นายชูชาติ ประทีปเมือง
2042300078 นายณกรณ์ เพชรฤทธิรอน
2042300079 นายพงศกร ปัตฆาต
2042300080 นายธนวัฒน์ ขะพินิจ
2042300081 นายปิยะ ตายเนาว์ดง
2042300082 นายศรายุทธ ศิริเวช
2042300083 นายวรัชญ์ นันตสุข
2042300084 นายกฤษดร ต้ังศิริ
2042300085 นายระพีพงษ์ ปรีประเสริฐ
2042300086 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีละคร
2042300087 นางสาวกฤติญา พลอยกลม
2042300088 ว่าที ่ร.ต.กฤษณะ ทองค า
2042300089 นายบดินทร์ ภักมี
2042300090 นางสาวประภัสสร นิจภักดี
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2042300091 นายทินวัฒน์ ชาติศักด์ิ
2042300092 นายจิรวัฒน์ เจริญรบ
2042300093 นายเมธา ตองตาสี
2042300094 นายจักรี ต้นกันยา
2042300095 นายอดิศักด์ิ มุงค าภา
2042300096 นายพลชัย โต่งกาโพง
2042300097 นายธนพงศ์ คนหาญ
2042300098 นายนราธิป กองกาญจน์
2042300099 นายราเชน เเสนบรรดิษฐ์
2042300100 นายประชาไทย พรหมโคตร
2042300101 นายจิรเมธ หนูราช
2042300102 นายฉัตรชัย วันขุนทด
2042300103 นายนายติณณภพ ถนอมพร
2042300104 นายสุเมธ ขะที
2042300105 นายกิตติพงษ์ โสมชัย
2042300106 นายสดายุ ปะหุประมง
2042300107 นางสาวรัศฑิรา วงษ์ศรีจันทร์
2042300108 นายวรพจน์ ท้าวมิตร
2042300109 นายนันทวัฒน์ เข็มบุญ
2042300110 นายกิติชัย สัพโส
2042300111 นายศุภชัย ศรีแก่บ้าน
2042300112 นายภาณุพงศ์ จงสมชัย
2042300113 นายณัฐพงศ์ เผ่าวงศ์ษา
2042300114 นายชัยมงคล ลาปะ
2042300115 นายกฤษฎา ทุรันไธสง
2042300116 นายวีระชัย สารพันธ์
2042300117 นางไอรดา อินทรสิทธิ์
2042300118 นายวัชรากร เล่ียมเพ็ชรรัตน์
2042300119 นางสาววารุณี จิตแสง
2042300120 นายเกริกพล ขันทะชา
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2042300121 นายดาชดินทร์ บุญขัน
2042300122 นายสิทธิพร ประชุมสุข
2042300123 นางสาวประภัสสร เกตวงษา
2042300124 นางสาวชลนันต์ แสนรัตน์
2042300125 นายทวีพร แสนสุริวงค์
2042300126 นายเชิดพงษ์ โทกุล
2042300127 นายธนันท์ แสงสา
2042300128 นายภานุกร ดีบุรี
2042300129 นายธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย
2042300130 นายวรสิทธิ์ อ่ านาเพียง
2042300131 นายพิชัยยุทธ คล่องยุทธ
2042300132 นายรักพงษ์ พรหมสุพรรณ
2042300133 นายอานนท์ แย้มวงศ์
2042300134 นายณัฐพงษ์ อาจแก้ว
2042300135 นายนันทวัฒน์ บึงราษฎร์
2042300136 นายดนัย ศิริบุรี
2042300137 นายยุรนันท์ พันธ์ส าอางค์
2042300138 นายณรงค์ฤทธิ์ ประจันทะสี
2042300139 นายไตรมาศ ปานนิล
2042300140 นายวาเลนย์ชัย นาใต้
2042300141 นายวิศรุต เนตรสุภาพ
2042300142 นายไวทยา อุปัฌา
2042300143 นายนเรศ บัวทิน
2042300144 นางสาวอรัญญา ลุนะหา
2042300145 นายฐิติกร ขัดทรายขาว
2042300146 นายอ าพล อ้วนนวล
2042300147 นายคมสันต์ ปางแก้ว
2042300148 นางสาววิชชุดา เวียงนนท์
2042300149 นายธนัช วงษ์สุวรรณ
2042300150 นายถนอมพันธ์ ลาล่วง
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2042300151 นางสาวสิริยากร บุตรสอน
2042300152 นายวชิราวิทย์ ปานเหลือ
2042300153 ว่าที ่ร.ต.สุทธิศักด์ิ นาใจคง
2042300154 นายอนุสรณ์ ถามุลแสน
2042300155 นายสุภานุกูล ช านาญ
2042300156 นายกรวิชญ์ ชิดทอง
2042300157 นางสาวจิราภรณ์ ไชยกิจ
2042300158 นายวชิระ นันทพล
2042300159 นางสาวปรียานุช ชารีโชติ
2042300160 นางสาววนาลี จันทร์ลาวงค์
2042300161 นายพลวัฒน์ ไชยแสง
2042300162 นายสุริยาวุธ อุทธบูรณ์
2042300163 นายนรภัทร ภูล าสัตย์
2042300164 นายธนพล แก้ววงษ์
2042300165 นายทศพร ค าวันดี
2042300166 นายเดชาวัต ก่ าเสริฐ
2042300167 นายธนารักษ์ วินทะไชย
2042300168 นายพัลลภ พิมพ์สาร
2042300169 นายอนิรุจ ถิ่นตองโขบ
2042300170 นายคุณากร แก้วเอี่ยม
2042300171 นายสุรชัย บุญเนาว์
2042300172 นายธนาพงษ์ ธงสวัสด์ิ
2042300173 นายนายกฤษฏา สารีพิมพ์
2042300174 นายวิทยา โฮ้หนู
2042300175 นายสุรศักด์ิ กุลสอนนาน
2042300176 นายอัครพงศ์ กล้าหาญ
2042300177 นายชยานันต์ นันทบุรมย์
2042300178 นายเอกรินทร์ สายสุด
2042300179 นายเอกพจน์ ไชยราช
2042300180 นางสาวพรนภา พรมโคตร
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2042300181 นายสยมภู ดาบพิมพ์ศรี
2042300182 นายศักรินทร์ จารึก
2042300183 นายสันติพล ศรีกัณหา
2042300184 นางสาวพรประภา ศรีกัณหา
2042300185 นางสาวมะลิวรรณ แผ่นค า
2042300186 นายสถาพร ศรีพัดยศ
2042300187 นายโชคชัย สีอ่อนแสง
2042300188 นายศรัญญู สาระบรร
2042300189 นายอ านาจ ศรีสร้อย
2042300190 นายศรัณย์ ใจซ่ือ
2042300191 นายภูวดล มาลาทอง
2042300192 นายจิรายุ สุทธิบุญ
2042300193 นายขจรพงศ์ สังฆรัตน์
2042300194 นายเจษฎา นาอุดม
2042300195 นางสาวภิญญาพัชญ์ ชัยสุรินทร์
2042300196 นายธีระวัฒน์ มีไกรราช
2042300197 นายธรรมนูญ วงศ์ละคร
2042300198 นายอรรถพล นิลเกตุ
2042300199 นายจักรกฤษ อินหงสา
2042300200 นายพลศิวะ ทองจันดา
2042300201 นายธีระวัฒน์ สุขขา
2042300202 นายนลธวัช ซ้ายขวา
2042300203 นายณัฐปคัลภ์ พชรพิชชากร
2042300204 นายจิระวัฒน์ วุฒิสิงห์
2042300205 นายจตุเมธ บุญจวง
2042300206 นายธนกร วันดี
2042300207 นายพิษณุ ศรีสุธรรม
2042300208 นายกฤษณพล อิฐจันทร์
2042300209 นายอดิพงษ์ พรมแสง
2042300210 นายเชษฐา เคนดา

หน้า 7 จาก 8



23. ส ำนักงำนชลประทำนที ่5
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042300211 นายวุฒิพงษ์ พรหมสิทธิ์
2042300212 นายพิษณุ ยังมีบุญ
2042300213 นายกรกต แนนเกล้ียง
2042300214 นายประศานต์ิ ประลอบพันธ์
2042300215 นายธนากร นามเสนา
2042300216 นายนัญวุฒิ วงศ์ษาโคตร
2042300217 นายนันทวัช ภูกิ่งหิน
2042300218 นายภวัต อาจสุนทร
2042300219 นายวชิรพงษ์ แสงบุญ
2042300220 นายชลธิต ไชยค าจันทร์
2042300221 นายวัชระพล นามุ่น
2042300222 นางสาวอลิสา แผนเมือง
2042300223 นายทิพากร ขุนชัย
2042300224 นายนัฐพล หงษ์สุนา
2042300225 นายวัชวิทย์ ศรีสวัสด์ิ
2042300226 นายพีรยุทธ อุปนันท์
2042300227 นายจิตติพงษ์ ผดุงจันทร์
2042300228 นายสุทัศน์ สารีมาตย์
2042300229 นายเริงชัย อุปนันท์
2042300230 นายวรสิทธิ์ ค าสระแก้ว
2042300231 นายยุทธพงษ์ กลยนีย์
2042300232 นายพลพิสิฎฐ์ บุญพูล
2042300233 นายนิติรัฐ ทองกาล

หน้า 8 จาก 8



23. ส ำนักงำนชลประทำนที ่5
ต ำแหน่งพนักงำนขบัเครื่องจักรกลขนำดเบำ

เลขประจ ำตวัสอบ
2112300001 นายสันติ วงศ์อนันต์
2112300002 นายสมบูรณ์ ป้องภักดี
2112300003 นายอธิพกร อุ่นชิน
2112300004 นายประยุต พลยะเรศ
2112300005 นายชัยนาท เหระวัน
2112300006 นายกาลัญญู สีลารักษ์
2112300007 นายสายัญ กาลัง
2112300008 นายธีระ อินทร์เรืองศรี
2112300009 นายสังคม คายะโส
2112300010 นายประยงค์ ชะลูด
2112300011 นายพรหมณรงค์ ปรเมษฐ์ิวรญาณ
2112300012 นายวุฒิพงษ์ อาจดวงดี
2112300013 นายลัทธิพงษ์ วงค์พระจันทร์
2112300014 นายสุพร ภูนาหลวง
2112300015 นายจักราวุฒิ โพธิพ์า

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1


