
27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2022700001 นายอานันท์ อยู่สุวรรณ
2022700002 นายวีรภัทร์ พรหมรักษ์
2022700003 นายพัทธณพงษ์ เมฆงาม
2022700004 นายอานุภาพ ทองสลับ
2022700005 นายเฉลิมวุฒิ แท่นทิพย์
2022700006 นางสาวเบญจวรรณ ปัน้คุ่ย
2022700007 นายณัฐวุฒิ สุนทอง
2022700008 นายกิตติพงศ์ เทศมงคล
2022700009 นายพจน์ศกร พุม่จ าปา
2022700010 นายธีรภัทร ด าแจ่ม
2022700011 นางสาวมยุเรศ สาระรัมย์
2022700012 นายเฉลิมชาติ พฤกษศรี
2022700013 นางสาวอันธิกา เขตเขื่อน
2022700014 นายปิยะนันท์ เศวตมาลย์
2022700015 นายวรท วุฒิศาสน์โสภณ
2022700016 นายธนพล ถนัดหัตถกรรม
2022700017 นายกฤติพงศ์ สุริยะ
2022700018 นางสาวกชกร สุขอยู่
2022700019 นายศรายุทธ เขาล าใย
2022700020 นางสาวอ าพร งามละม่อม
2022700021 นายเชาวรัตน์ สีชมภู
2022700022 นายวัชระ คล่ืนบรรเลง
2022700023 นายกัมปนาท ปุน่อภิรัตน์
2022700024 นายสุภณัฐ เธียรวรรณ์
2022700025 นายพงศกร ดีประเสริฐ
2022700026 นางสาวอรอุมา น้อยประชา
2022700027 นางสาวบังอร อึ้งเจริญ
2022700028 นางสาวเมธาวี ไวยครุธฑา
2022700029 นางสาวธนภรณ์ ทองสพร่ัง
2022700030 นางสาวทิพย์ภวรรณ จอมค าสิงห์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 3



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2022700031 นายปฏิภาณ ฤาไพบูลย์
2022700032 นายกันต์ชนะ รอดเนียม
2022700033 นางณิชาภา กระแสจันทร์
2022700034 นางสาวเพ็ญรัตน์ มณีรัตน์
2022700035 นายจักรภัทร สุภาภรณ์
2022700036 นายอลงกรณ์ พูลประเสริฐ
2022700037 นางสาวณภัชกมล เหลามี
2022700038 นายกฤชติศักด์ิ มหาไพบูลย์
2022700039 นางสาววนิดา โคตะ
2022700040 นายอรรณพ พันธุมะโอภาส
2022700041 นายเฉลิมพงศ์ พุม่พวง
2022700042 นายณัฐวัฒน์ แฉล้มวารี
2022700043 นายตุลย์ หลักเพชร์
2022700044 นายนวมินทร์ บัวไทย
2022700045 นางสาววิไลรัตน์ มาศิริ
2022700046 นายชัยรัตน์ คณานันท์
2022700047 นายพัฒนภูมิ เอี่ยมวงค์
2022700048 นายกิตติคุณ ดุงโคกกรวด
2022700049 นายณรงค์ กัญญาเงิน
2022700050 นายรัฐศาสตร์ มุงเมือง
2022700051 นางสาวทิพย์สุดา หงษ์โต
2022700052 นายศักด์ิสิทธิ์ สืบชมภู
2022700053 นายสิทธิชัย ทาทอง
2022700054 นายสุเมธ แก้วระดี
2022700055 นายปวิณกร แก้วเล็ก
2022700056 นางสาวมัลลิกา รุ่มสวย
2022700057 นางสาวชัชติญา ศาสตร์สาระ
2022700058 นางสาวเสาวลักษณ์ สโมสร
2022700059 นางสาวนภาพร พงษ์ธนู
2022700060 นางสาวชนิตา จีบมัจฉา

หน้า 2 จาก 3



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2022700061 นางสาวทรัพย์ทวี แก่นแก้ว
2022700062 นายชัยวัฒน์ กองจ าปี
2022700063 นางสาวพรพิมล แคล้วภัย

หน้า 3 จาก 3



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2042700001 นางวิภารัตน์ เนื่องจ านงค์
2042700002 นายทนงศักด์ิ เนื่องจ านงค์
2042700003 นายณัฐพงษ์ เพ็งมาก
2042700004 นายมนตรี นารถอุดม
2042700005 นางสาวอรทัย ชูช่วย
2042700006 นายศิลปชัย นพสุวรรณ
2042700007 นางสาวเสาวลักษณ์ สุดาเทพ
2042700008 นางสาวจิระนันท์ เล้าเจริญ
2042700009 นายสหนันท์ เศษโถ
2042700010 นางสาวรุ้งรัตน์ มั่นคง
2042700011 นางสาวสิริลักษณ์ ฟักเขียว
2042700012 นางสาวสราญรัตน์ ฮาดสม
2042700013 นายภัคพล ภักดีสอน
2042700014 นางสาวสุพรรษา อ่อนศรี
2042700015 นางสาวปริยา วรอรรถ
2042700016 นายพูนศักด์ิ อัครศิระกุล
2042700017 นายณัฐพงศ์ ขันแก้ว
2042700018 นางสาวกฤษกร ญาณปัญญา
2042700019 นายณัฐภพ สีมา
2042700020 นางสาวกาญติมา ตุ้ยวงศ์
2042700021 นายบุณยกร ปานพร้ิงด ารง
2042700022 นายอานนท์ ผ่องไสย
2042700023 นายสมชัย อรรคฮาต
2042700024 นายทักษิณ จิตจักร์
2042700025 นายธนพล ผสมวงศ์
2042700026 นางสาวเนตรนารี มัชฌิมาภิโร
2042700027 นายศุภชัย คนหาญ
2042700028 นายกฤษดา จ้อยศิริ
2042700029 นายชัชชัย ไข่แก้ว
2042700030 นายอับดุลเลาะ สะเยาะ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 4



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042700031 นายอภิชาติ จันปุม่
2042700032 นางสาวขวัญจิตร สวนสวรรค์
2042700033 นางสาวกรรภิรมย์ กันนิกา
2042700034 นายกฤษณะ โพนยงค์
2042700035 นายวศิน แสงฉากแก้ว
2042700036 นายอารีฟ วาแม
2042700037 นายฉัตรมงคล พรกวีรัตน์
2042700038 นายวิรัตน์ แพรงาม
2042700039 นายอนันตชัย วัยเจริญ
2042700040 นายเกริกศักด์ิ สุขสุภักด์ิ
2042700041 นางสาววรรณนิศา ก้อนธิงาม
2042700042 นายณัฐวุฒิ ถาวร
2042700043 นางสาวเกศิณี ศรีวงษ์
2042700044 นางสาวพันธิตรา เชื้อบุญมี
2042700045 นายมงคล โจ้กระโทก
2042700046 นายอดิศักด์ิ ทองสองชั้น
2042700047 นายกิตติศักด์ิ หล้าศรี
2042700048 นายภูมาย ต๊ะบัว
2042700049 นายวรากร จันทร์มาตร์
2042700050 นางสาวนิลนภา นิลน้อย
2042700051 นางสาวกรรทิมา พรมศิริ
2042700052 นายทรงวุฒิ บรรดาศักด์ิ
2042700053 นายสุวิทย์ วรรณโย
2042700054 นายวิทธวัฒน์ วงค์ประเสริฐ
2042700055 นายศุภชัย อ่อนจันทร์
2042700056 นางสาววิภาวรรณ วันทะมาศ
2042700057 นางสาวอริยา จันสระฮาง
2042700058 นางสาวเนตรชนก แจ่มดวง
2042700059 นายณัฐวุฒิ ไกยสวน
2042700060 นายทันท์นภัส สุขโต

หน้า 2 จาก 4



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042700061 นางสาวจิราภรณ์ บุญฉวี
2042700062 นางสาวมนัสนันท์ กมลศรี
2042700063 นายณัฐวุฒิ หอมเกษร
2042700064 นายกฤตวิทย์ หมั่นท า
2042700065 นายพรมณี ทองประศรี
2042700066 นายศรายุทธ คะเลารัมย์
2042700067 นายเจษฎา เพียรพันธุ์
2042700068 นายณรงค์ศักด์ิ แก้วพลอย
2042700069 นายทศวัฒ หาญพละ
2042700070 นางสาวสุกัญญา บัวบุตร
2042700071 นายจักรกฤษ สุวรรณสุข
2042700072 นางนพรัตน์ บ ารุงญาติ
2042700073 นางสาวหัทยา ภูอ่ร่าม
2042700074 นายณัฐพงษ์ ชัยจ า
2042700075 นายไพฑูรย์ ตันเสียง
2042700076 นางสาวขนิษฐา กันสุข
2042700077 นายมาพิชิต ศิริไพบูลย์
2042700078 นางสาวปรางค์วิไล ค าภิระยศ
2042700079 นายภรากร จันทะสอน
2042700080 นายอดิเรก สาระสินธ์
2042700081 นายธีรนัย ทาศักด์ิ
2042700082 นายวรายุทธ สมเทศ
2042700083 นายกิตติศักด์ิ ก๋าค า
2042700084 นายเกษม ยานะ
2042700085 นายวสันต์ ชูเจริญ
2042700086 นายวงศกร สังข์ประดิษฐ์
2042700087 นางสาวสุธิดา ชารัมย์
2042700088 นายพีรพงษ์ เจริญประสิทธิ์
2042700089 นายวชิรวิทย์ กาญจนสิทธิ์
2042700090 นางสาวฤทัยรัตน์ จริตงาม

หน้า 3 จาก 4



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042700091 นางสาวสุภาพร พรมจักร์
2042700092 นางสาวอารีพร ศรีขาว
2042700093 นายวิสัณห์ แข็งแรง
2042700094 นายเกริกพล สิงหะสุริยะ
2042700095 นายธีรภัทร พรหมบุญ
2042700096 นางสาวสุภาณี แก้วกั้ง
2042700097 นายสารัช แก้ววิจิตร
2042700098 นายนิรันดร์ สง่าเอี่ยม
2042700099 นายวรวรรษ จินตนากูล
2042700100 นายฐิติกร บุษบงค์
2042700101 นายชาญวิทย์ จันปุม่
2042700102 นายพลกฤต เชาวรักษ์กุล
2042700103 นายอนุวัฒน์ คลังมนตรี
2042700104 นายเชวงวิทย์ จรัสแผ้ว
2042700105 นายรัชพล จรสูงเนิน
2042700106 นายพิทวัส แก่นแก้ว
2042700107 นายวันชัย อินทวงค์

หน้า 4 จาก 4



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำ

เลขประจ ำตวัสอบ
2082700001 นายอนุกูล บัณฑิต
2082700002 นายอนุชา ค าคงสม
2082700003 นายศุภกิตต์ิ อดเหนียว
2082700004 นายศราวุธ พิมพ์รูป
2082700005 นายกิตตินันท์ ขวัญใจ
2082700006 นายสุธิตา สุดเดช
2082700007 นายอัศติชา มาแตง
2082700008 นายอานนท์ ดวงทิพย์จันทร์
2082700009 นายด ารงค์เดช แสงสวัสด์ิ
2082700010 นายชาญณรงค์ แก้วจ ารัส
2082700011 นายณัฐพงษ์ เนตรอนันต์
2082700012 นายธีระวัฒน์ ดีตลอด
2082700013 นายจิณณวัตร บุญฤทธิ์
2082700014 นายวรัชญ์ ศรีมงคล
2082700015 นายภาณุวิชญ์ จันทร์หอม
2082700016 นายวุฒิพงษ์ ขันธอัฐ
2082700017 นายธเนศ โพธิบัติ
2082700018 นายปองพล ขวัญเมือง
2082700019 นายชยานนภ์ ค าหมอน
2082700020 นางสาวสุภัชฌา เฉลิมชัย
2082700021 นายรัฐพงค์ มะสัก
2082700022 นายลัทธพล ยิ่งแก้ว
2082700023 นายภาณุวัฒน์ บานเย็น
2082700024 นายวีรภัทร์ นุวงษ์
2082700025 นายยศภัทร อ าพาศ
2082700026 นายจาตุรณ สังข์ทอง
2082700027 นายกีรติกร ศุภรัตน์ศิริ
2082700028 นายมนตรี ฉิมสกุล
2082700029 นายไอศูรย์ หายทุกข์
2082700030 นายพงษ์พนัส กางทอง

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 5



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำ

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2082700031 นายพงศ์พล ผลจันทร์
2082700032 นายธวัชชัย รักสัตย์
2082700033 นายน าโชค สุขรัชชู
2082700034 นายวิระชัย กุลพัฒน์
2082700035 นายอนุภัทร นิ่มเจริญ
2082700036 นายเดโช เกล็ดงูเหลือม
2082700037 นายกิตติกุล ตงทองถาวร
2082700038 นายพงศธร สุตระ
2082700039 นายภูเบศร์ ศรีนิล
2082700040 นายฐกลวิทย์ กิตติกุลสุวรรณ
2082700041 นายเหมวัฒน์ โสมแก้ว
2082700042 นายเสกสรรค์ ประทีปแก้ว
2082700043 นายอนุชา คงสมบัติ
2082700044 นายนพรุจ สัมฤทธิ์
2082700045 นายกิตติพร ไวเขตรการ
2082700046 นายกฤษฎา พวงชะบา
2082700047 นายอนุชน ปะสุตัง
2082700048 นายอภิชิต ธิบดี
2082700049 นายนิรุตต์ สีประดู่
2082700050 นายนที นันติ
2082700051 นายณัฐพล ฉิมวัย
2082700052 นายพีรพัฒน์ ชีวะประมง
2082700053 นายสุธี จันทรอด
2082700054 นายพีรพัฒน์ มหาวีรวัฒน์
2082700055 นายทรงพล วิฑิตพงษ์วนิช
2082700056 นายพงศ์ศิริ มากหลาย
2082700057 นายอานุภาพ นิ่มเจริญ
2082700058 นายปรีชา สันดิตถ์
2082700059 นายนพรัตน์ กุลเชาฐ์
2082700060 นายธนพล สมบูรณ์

หน้า 2 จาก 5



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำ

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2082700061 นายไพโรจน์ ตุ้ยเต่น
2082700062 นายปยุตพงศ์ ดวงชมภู
2082700063 นายสมชาย ช่างบรรจง
2082700064 นายนัทพล จันทร์เกิด
2082700065 นายธิติพันธ์ มงคลธนวงศ์
2082700066 นายนนทวัฒน์ เทพจันที
2082700067 นายนราวุฒิ พันธ์เรณู
2082700068 นายสมภพ ยินดีพิช
2082700069 นายอัมพัน สันติวัชรากร
2082700070 นายยชญ์ธเนศ ศักดีชัยสิทธิ์
2082700071 นายอติชาติ สุดเทวา
2082700072 นายพิชญุตม์ เสริมสุข
2082700073 นายสุรินทร์ เหล็กกล้า
2082700074 นายภัทรพล แดงใส
2082700075 นายสุพจน์ บุญวิรัตน์
2082700076 นายชัชนนท์ สมบูรณ์
2082700077 นายปรีดี ศรีจ านงค์
2082700078 นายธนากร แก้วเปีย้
2082700079 นายวันชัย ฉันท์ส าราญ
2082700080 นายญาณกร ไชยมงคล
2082700081 นายณัฐพล พวงจิตร
2082700082 นายจารุกิตต์ิ เข็มทอง
2082700083 นายคมสันต์ กาบค าบา
2082700084 นายพงศ์พัทธ์ อ่อนมั่น
2082700085 นายอาเขต แจ้ห่มเครือ
2082700086 นายสุธีพงศ์ ดีอ าไพธเนศ
2082700087 นายณติวุฒิ ขาวผ่อง
2082700088 นายอรรถพล หย่ าวิลัย
2082700089 นายธนาวิทย์ แก้วป้อม
2082700090 นายชนะชัย ดอกจันลี

หน้า 3 จาก 5



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำ

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2082700091 นายอโนชา ทักษ์คีรี
2082700092 นายเสรี เพ็งมะเริง
2082700093 นายพรรษิษฐ์ อินทรโชติ
2082700094 นายทวีวัฒน์ ศรีค ามา
2082700095 นายอรรณพ ไสวครบุรี
2082700096 ว่าที ่ร.ต.สุทธิ จันทร
2082700097 นายนพอนันต์ เสรีรัตน์
2082700098 นายสัจจะ ศรีเอ้ย
2082700099 นายสุทธิพงศ์ ผันบัวทอง
2082700100 นายกิตติพงษ์ พุทธรักษี
2082700101 นายพิสิษฐ์ เข็มโต
2082700102 นายรัชชานนท์ ราชศิลา
2082700103 นายพงษ์นรินทร์ ทินราช
2082700104 นายณัฐชัย ศิริโภคานันท์
2082700105 นายชัยพัฒนา หงษ์พานิช
2082700106 นายไกรวิชญ์ สังข์แก้ว
2082700107 นายณัฐกร อ่อนศรี
2082700108 นายศรีรัตน์ ฉายาพงษ์
2082700109 นายเมธี สังข์ทอง
2082700110 นายจักวัฒน์ จาปัญญะ
2082700111 นายกฤษณชัย ด าทา
2082700112 นายทักษิณ พึง่นุ่ม
2082700113 นายวีรพงษ์ แสงสว่าง
2082700114 นายธิติสรร พูนแสง
2082700115 ส.อ.กฤษฎา ประดิษฐจา
2082700116 นายณัฐพงษ์ ช่างกลึง
2082700117 นายธีรภัทร์ ทองเปรม
2082700118 นายนฤเบศร์ วงค์สถิตย์
2082700119 นายณัฐพนธ์ ภาคฐิน
2082700120 นายสิริพันธ์ สีกันหา

หน้า 4 จาก 5



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำ

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2082700121 นายฐิติ สุขสุมิตร
2082700122 นายชาญณรงค์ จิ๋วใย
2082700123 นายภาณุภาคย์ วิจิตรจรูญโรจน์
2082700124 นายธนพรรชน์ กลีบฉวี
2082700125 นายณัฐชัย มณีฉาย
2082700126 นายปิยณัฐ มีสัจจ์
2082700127 นายภานุพงศ์ ค าต๋ัน
2082700128 ว่าที ่ร.ต.วัชรากร เชื้ออินถา
2082700129 นายณัฐดนัย อินถา
2082700130 นายณัฐกณฑ์ ประพรม
2082700131 นายจิรายุส ธงทอง
2082700132 นายจรูญ วงษ์ทองดี

หน้า 5 จาก 5



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์

เลขประจ ำตวัสอบ
2152700001 นางสาวธัญวัลย์ อะติชาธนคะโร
2152700002 นางสาวอสพาภรณ์ สนธินอก
2152700003 นางสาวฐิตารีย์ วงษ์บ ารุงจิตร์
2152700004 นางสาวกรรณจิรา ขันอาษา
2152700005 นางสาวนภัสรดา เปรมสุโข
2152700006 นางสาวน  าฝน จันทร์ดารา
2152700007 นางสาวปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย
2152700008 นายปฎิภาณ กันจู
2152700009 นางวิมลรัตน์ สิงห์นิกร
2152700010 นางสาวตินมินฑร์ ชวลิตเมธารัตน์
2152700011 นายภูริวัฒน์ เปล่งแสง
2152700012 นางสาวธิดารัตน์ โสมประโคน
2152700013 นางสาวบงกชรัตน์ สีราช
2152700014 นางสาวภัทรภร แจ้งสุวรรณ์
2152700015 นายปฏิภาณ พรมจันทร์
2152700016 นางสาวขนิษฐญาดา อุไรวงษ์
2152700017 นายณัฐถกรณ์ พัฒนสระคู
2152700018 นางสาวรัตติยา ชาชิโย
2152700019 นางสาวดารารัตน์ ประกัมมนู
2152700020 นายสมัชชา เภตรานนท์
2152700021 นางสาวภัทราพร แว่นดี
2152700022 นางสาวชฎาพร มรรคสันต์
2152700023 นางสาวกัญจนาภรณ์ สถิตเมธี
2152700024 นางสาวพนิตตา ฤทธินาคา
2152700025 นายกรกฎ รักพรหม
2152700026 นางสาวประภาศิริ สุค า
2152700027 นางสาววลัญช์รัตน์ นันตา
2152700028 นายนนทวัฒน์ โชติสวัสด์ิ
2152700029 นายธนภัทร ทองสกุล
2152700030 นางสาวพิมพ์สุรีย์ สุทธิวงศ์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 3



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2152700031 นางสาวพรนภา โสธนะ
2152700032 นางสาวริญญภัสร์ พงศ์ภัควงศ์
2152700033 นางสาวนารีรัตน์ สอนใจ
2152700034 นายฤทธิชัย อยู่สุข
2152700035 นายรินรดา พิณทอง
2152700036 นางสาวณัฐรุจา เจริญศรี
2152700037 นางสาวประภัสสร วาจารัตน์
2152700038 นางสาวอัญตรา ศรีติสาร
2152700039 นางสาววรรณา แสนจ าหน่าย
2152700040 นางสาวศิรินภา สมัครการ
2152700041 นายณัฐวุฒิ ทองชื่น
2152700042 นางสาวนันธิกา กิจปาโล
2152700043 นางพัชรพร ทากุ
2152700044 นางสาวปิยมาภรณ์ หีบโคกสูง
2152700045 นางสาวนลินี นภาโชติ
2152700046 นางสาวปรียาภรณ์ งามวงศ์
2152700047 นางสาวอนุตรา วรรณราศรี
2152700048 นางสาวอรอุษา ศรีอ่อน
2152700049 นางสาวปานรวี ยอดศิริ
2152700050 นางสาวพุธิตา เกษร
2152700051 นางสาวสุปรียา โมครัตน์
2152700052 นางสาวสุธาสินี ฤกษ์นิติปัญญา
2152700053 นางกานต์ชนิต จิตต์จะโปะ
2152700054 นางสาวอรพิณ สุขประสงค์
2152700055 นายราเชนทร์ สารพันธ์
2152700056 นางสาวชนัญทิตา โพธิด์ก
2152700057 นางสาวกรชดา จรรยาบรรเจิด
2152700058 นายณัฐวุฒิ เพิม่จิตร
2152700059 นางสาวเพลินพิศ ศรีจันทร์
2152700060 นายรัชพล ปริดิพัทธ์

หน้า 2 จาก 3



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2152700061 นายวุฒิชัย วันเพ็ญ
2152700062 นางสาวพรพรรณ ประสิทธินาวา
2152700063 นางสาววนิดา เกิดอยู่
2152700064 นางสาวกันติชา อินทรประวัติ
2152700065 นางสาวรลิตา คามะเชียงพิณ
2152700066 นางสาวสุดารัตน์ แก้วเหลา
2152700067 นางสาวกาญจนาพร ดาวัลย์
2152700068 นางสาวธัญญา มหาไพบูลย์
2152700069 นางสาวนฤพร เพ็งจันทร์
2152700070 นางสาวเกศกนก เสมานารถ
2152700071 นางสาวพงษ์พิชชากร วรรณโชติ
2152700072 นางสาววิมลสิริ ทองเลิศ
2152700073 นางสาวศดารา อภินนท์ชัย
2152700074 นายกิตติศักด์ิ มาลา
2152700075 นายอภิชาติ เปรุนาวิน
2152700076 นางสาวอัมภิกา เจนเขา
2152700077 นางสาววรรวิษา งิ วลาย
2152700078 นางสาวโสภิตา สุขกฤต
2152700079 นางสาวณิชชา พลังจากสาร
2152700080 นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณประสพ
2152700081 นางสาววรวรรณ วิโรจน์ชีวัน

หน้า 3 จาก 3



27. ส ำนักงำนชลประทำนที ่9
ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2172700001 นายนนท์ วงศาโรจน์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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