
32. ส ำนักงำนชลประทำนที ่14
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2023200001 นางสาวมณีรัตน์ ธนบัตร
2023200002 นายณชพล เทียบทรง
2023200003 นายพชรพงษ์ วิเวกจิต
2023200004 นางสาวธัญมน แก้วรัตน์
2023200005 นางสาวพิมพ์วิภา กิมประถม
2023200006 นายปฏิภาณ กาวิน
2023200007 นางสาวภัทนารถ สีแดง
2023200008 นายวิทวัส มีอิ่ม
2023200009 นางสาวสินฤทัย มีอิ่ม
2023200010 นายเอนก โฉมยา
2023200011 นายภาณูวิชญ์ ทากุ
2023200012 นางสาวสุภาวดี ทองเจียม
2023200013 นางสาวนลินี ทองคล ้า
2023200014 นางสาวรุ่งทิวา ทองก้าน
2023200015 นายนิสิต เพ็งยี่สน
2023200016 นายฐานพัฒน์ ปิน่ทอง
2023200017 นางสาวเกศรินทร์ กลัดกุ่ม
2023200018 นายทวีศักด์ิ จันทร์จวง
2023200019 นายวชิระ กาลพัฒน์
2023200020 นายธีระพงศ์ เขียวภู่
2023200021 นายนพฤทธิ์ สริชะ
2023200022 นางสาวจารีย์ญา เหล่าสุวรรณ
2023200023 นางสาวศิริพร จงเจริญ
2023200024 นายพุทธิพงศ์ ปวรธนพัฒน์
2023200025 นายทวีชัย แย้มขยาย
2023200026 นางสาวสรินนา ชนูดหอม
2023200027 นายภาณุมาศ ก้าปัน่ทอง
2023200028 นางสาวนัฐมนต์ แช่มชื่น
2023200029 นายเนตรนิมิตร์ เอี่ยมอ่อง
2023200030 นายณัติวุฒิ บุญเลิศ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 2



32. ส ำนักงำนชลประทำนที ่14
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2023200031 นายอมฤทธิ์ สุขแสง
2023200032 นางสาวชมกานต์ แซ่ลี 
2023200033 นายกษิดิศ อินทรมงคล
2023200034 นายวิทูร วิเชียรนรา
2023200035 นายพนมพร ชมภูแสน
2023200036 นายคมสัน ศรีชาติ
2023200037 นายอดิศักด์ิ บูรณประเสริฐกุล
2023200038 นางสาวกุลณัฐ พรหมวิภา
2023200039 นางสาวทรรศนีย์ ชั่งสัจจา
2023200040 นายลัทธพล บุตรรัตน์
2023200041 นางสาวปนัดดา นิสภา
2023200042 นางสาวสุภาวดี จันทร์วิเชียร

หน้า 2 จาก 2



32. ส ำนักงำนชลประทำนที ่14
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2043200001 นายปฐมพร แซ่เหง่า
2043200002 นายศรวัณ บุตรจันทร์
2043200003 นางสาวสายฝน อ า่กอง
2043200004 นายพิสิษฐ์ ทวีสุขกาญจน์
2043200005 นายสานนท์ สุตระ
2043200006 นายนพวุฒิ ศรีวิไชย
2043200007 นายหิรัญ ขุนยวง
2043200008 นายอัฟฟาน บาเหมบูงา
2043200009 นายยุทธนา เถื อนพงษ์
2043200010 นายศราวุธ บ่ารุงสุข
2043200011 นายอาหมัด หะยีซา
2043200012 นางสาวสุภาวดี บุญตนาชัย
2043200013 นายธีรวุฒิ ทองแดง
2043200014 นายอ่านาจ ทองหนูนุ้ย
2043200015 นางสาวมัลลิกา ขาวสอาด
2043200016 นางสาวกมลลักษณ์ งามข่า
2043200017 นายนัฐพล เพ็งทองแก้ว
2043200018 นายจิณณพัต อรชร
2043200019 นายธนวัฒน์ สังข์เพชร
2043200020 นางสาวประกายดาว แสงจันทร์
2043200021 นางสาวปาริฉัตร อินทราพงษ์
2043200022 นายพิทยา วิเวกจิตร
2043200023 นายศักด์ิณรงค์ เชื้อวงษ์
2043200024 นายอนุพงษ์ เทียบทรง
2043200025 นายณัฐวัฒน์ พรประสาท
2043200026 นายเกียรติศักด์ิ เพ็งคล้ิง
2043200027 นายธาดา ดวงจินดา
2043200028 นางสาวสุธาวัลย์ แก้วยุติธรรม
2043200029 นายคิรากร แสงขจร

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



32. ส ำนักงำนชลประทำนที ่14
ต ำแหน่งนำยชำ่งส ำรวจ

เลขประจ ำตวัสอบ
2063200001 นางสาวพชรกมล แย้มศรวล
2063200002 นายภาณุวัตร ณิชากรพงศ์
2063200003 นางสาววิภาวี แก้วชุมแสง
2063200004 นายธีรภัทร์ รักษ์เกล้ียง
2063200005 นายธนิษฐ์ ตุ้นด่าน
2063200006 นายเฉลิมศักด์ิ ศรีมุข
2063200007 นายอัสมีน อาแว
2063200008 นางสาวนพลักษณ์ ลีลาธนากร
2063200009 นายเนติพงษ์ คงชนะบูรณ์
2063200010 นายอาทร คงชาตรี
2063200011 นายวาทศิลป์ ชมเชยวงศ์
2063200012 นางสาวพรทิพา พุม่พวง
2063200013 นายอภิสิทธิ์ หญ้าปรัง
2063200014 นายพรทวี พุกคุ่ย
2063200015 นายนิรพันธ์ นาวารัตน์
2063200016 นายแอนดรูว์ มาร์ติน
2063200017 นายพิษณุ แกล้วทนงค์
2063200018 นายอุกฤษฏ์ บุญเจริญ
2063200019 นายวีระเทพ สุวรรณโท
2063200020 นายอานนท์ สิงห์โตแก้ว
2063200021 นายอนาวินย์ หนูวงศ์
2063200022 นายอุุสมาน สีดง
2063200023 นายพีรณัฐ เหม๊าะหมาน
2063200024 นายชัยอนันต์ กรรณถาวร
2063200025 นางสาวธันยารัตน์ หมัดดูขลิ
2063200026 นายศิรวิชญ์ รักษาชล

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



32. ส ำนักงำนชลประทำนที ่14
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
2073200001 นายกิตติศักด์ิ ประสาทเขตต์การ
2073200002 นายประยูร วัดนครใหญ่
2073200003 นายมนตรี ใจดี
2073200004 นายนายพงศ์เทพ หงษา
2073200005 นายธีรพงค์ เหมือนอ่วม
2073200006 นายธีรนิตเมธา ไชยเสน
2073200007 นายสันติภาพ สินเจริญ
2073200008 นายจิรยุทธ์ พุม่บุตสุทน
2073200009 นายจตุรภัทร เสิงขุนทด
2073200010 นายอัมพรศักด์ิ โตวังจร
2073200011 นายธนวันต์ ชัมภูชนะ
2073200012 นายกิตติพงษ์ ประชุมรัตน์
2073200013 นายเอกพงค์ วงศ์สุวัฒน์
2073200014 นายเดชทวี ผุดสุวรรณ
2073200015 นายบรรเทิง งามแม้น
2073200016 นายนิติกร ล้ีกิมฮุย
2073200017 นายอนุชิต ทับทิม
2073200018 นายประพนธ์ นิมิตรปกรณ์
2073200019 นายสินธุ สุมน
2073200020 นายภมร ชูช่วย
2073200021 นายธีรฉัตร วงศ์แหวน
2073200022 นายณัฐพล ศรีสุวรรณ
2073200023 นายกิตติ พุม่บุตสุทน
2073200024 นายศุภกฤต อินทรจั่น
2073200025 นายธเนส เผือกผล
2073200026 นายศิริศักด์ิ สุดธานี
2073200027 นายจิรศักด์ิ ยงญาติ
2073200028 นายนาย ธรรมราช สุวนิช
2073200029 นายกฤตพงศ์ สุขสวัสด์ิ
2073200030 นายธนาธิป เขื่อนมณื

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 2



32. ส ำนักงำนชลประทำนที ่14
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2073200031 นายธนาคม วีระสุวรรณ
2073200032 นายเสกสรรค์ นิสห้อย
2073200033 นายปรัชญา เฉลิมนาม
2073200034 นายศิริพงศ์ รอดอ้น
2073200035 นายสัมมาวัชร์ แพทยานันท์
2073200036 นายฉลองพล เกรัม
2073200037 นายเอกชัย ล้ียุทธานนท์
2073200038 นายอัฐพล เรืองอร่าม
2073200039 ว่าที ่ร.ต.ธิติพัฒน์ สุธรรมานนท์
2073200040 นายอนุรัตน์ วิเศษศิริ
2073200041 นายกิตตินัย เพรชหนัก
2073200042 นายวัฒนา แสงสึก
2073200043 นายธนศักด์ิ เพชรรัตน์

หน้า 2 จาก 2



32. ส ำนักงำนชลประทำนที ่14
ต ำแหน่งพนักงำนขบัเครื่องจักรกลขนำดเบำ

เลขประจ ำตวัสอบ
2113200001 นายพิทักษ์ ยวดยง
2113200002 นายเอกสิทธิ์ แสวงมิตร
2113200003 สิบตรีจิรุตถ์ สุวรรณกาญจน์
2113200004 นายภานุวัฒน์ รัตนาสุภา
2113200005 นายมนูญ เปียคล้าย
2113200006 นายบุญน า นราแก้ว
2113200007 นายอุดมศักด์ิ ดุสิตพันธ์
2113200008 นายสายัณห์ จารุกิจกานนท์
2113200009 นายธีระยุทธ จันทร์สว่าง
2113200010 นายมูห ามัดรุสลัน บูซู
2113200011 นายนิพนธ์ จุลพันธ์
2113200012 นายเริงศักด์ิ เลิศไกร
2113200013 นายประสาน กล่ินดอกแก้ว
2113200014 นายกุมพล รัศมี
2113200015 นายสมชาย อึ้งเศรษฐ์
2113200016 นายอณรรถ ปรีเปรม

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



32. ส ำนักงำนชลประทำนที ่14
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์

เลขประจ ำตวัสอบ
2153200001 นางสาวชนิกา สวัสดิมงคล
2153200002 นางสาวจิตาภักด์ิ รัตนวรรณ
2153200003 นางสาวจันทร์จิรา ทองหมุน
2153200004 ว่าทีร่.ต.หญิงณัชชา อุไรกุล
2153200005 นางสาวธิดารัตน์ วาสินธ์
2153200006 นางสาวจุติพร ด าสงค์
2153200007 นายกรธวัช เพชรสถิตย์
2153200008 นายนายภาณุพงษ์ มาประเสริฐ
2153200009 นายทวีชัย อัศวรังสิตแสง
2153200010 นางสาวไพลิน สีลอด
2153200011 นางสาวจิตติมา ชาพิมล
2153200012 นายรัชชาพงษ์ กงเก๊อะ
2153200013 นางสาวชุติญา พูนจิระเดชมา
2153200014 นางสาวสุอัยณี สะอะ
2153200015 นางสาวจารุพิชญา พูนไชย
2153200016 นายสุธินันท์ ศรีรักษา
2153200017 นายปริญญาวัตร์ ผ่องแผ้ว
2153200018 นางพิลิปดา เกล้ียงแก้ว
2153200019 นางสาวศุภวรรณ สันติเจริญกมล
2153200020 นางสาวอนุสรา วิชิตบุตร
2153200021 นางสาวอาภัสรา โมระดา
2153200022 นางสาวปวีณา เนตรสุวรรณ์
2153200023 สิบเอกไวณวิณทร์ อังกุลานนท์
2153200024 นางสาวฉวีวรรณ ปัญญาหอม
2153200025 นายวุฒิกร ทองไสย
2153200026 นายเตวิช ฉิมฉาย
2153200027 นางสาวสกายวรรณ์ สิริรณชัยกุล
2153200028 นางสาวเอญาดา สกูลหรัง
2153200029 นางสาวกัลยรัตน์ หลวงไกร
2153200030 นางสาวนลินี เพชรอาวุธ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 3



32. ส ำนักงำนชลประทำนที ่14
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2153200031 นางจิดาภา น้อยจีน
2153200032 นางสาวณภัทร์ชนก แก้วบุญส่ง
2153200033 นางสาวศุภธิดา ป้านประดิษฐ์
2153200034 นางสาวธารทิพย์ ใจดี
2153200035 นางสาวเหมือนฝัน ไชยพลบาล
2153200036 นายภาคิน บุลกิตณิชกุล
2153200037 นางสาวพิมพ์แพร หาญผดุงกิจ
2153200038 นายภาณุพงษ์ แสงเพชร
2153200039 นางสาวทิราภรณ์ พูลมี
2153200040 นางสาวนภัสสร ผลคิด
2153200041 นางสาวสาริณี ขุนประดิษฐ์
2153200042 นายตรีวิทย์ กุศลธรรมรัตน์
2153200043 นางสาวพิมพ์พิชญาพร พิมพ์ธารา
2153200044 นางสาวสุทัตตา แก้วกล้า
2153200045 นางสิริกาญจน์ สิริโสภณวัฒนา
2153200046 นายโอภาชิต อังกาบละออง
2153200047 นางสาววิชชุดา ช่วยพิชัย
2153200048 นางสาวณิชากร วิเศษสมบัติ
2153200049 นางสาวกัญญ์วรา พราหมณ์มณี
2153200050 นางสาวณิชาดา ล้ีวีระพัฒน์
2153200051 นางสาวฐาปนิก พรหมจรรย์
2153200052 นางสาวหัสยา เพชรมาตย์
2153200053 นายเนติพงศ์ ใจแก้วมา
2153200054 นางสาวปุณฑริกา ชาญกิติโชติ
2153200055 นายปฏิวัติ หนูคง
2153200056 นางสาวชมชนก วรโรจน์พรชัย
2153200057 นางสาวสุชานาฎ ทองเจือ
2153200058 นางสาวเกศติยา วิบุตร
2153200059 นางสาวฐิตากร ช่วยจวน
2153200060 นางสาวปภาวรินท์ ยาประจัน
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32. ส ำนักงำนชลประทำนที ่14
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2153200061 นางสาวอัจจิมา สุวรรณรัตน์
2153200062 นางสาวพรนภา บุญสว่าง
2153200063 นางสาวณัฐ กานต์  แก้วสวี
2153200064 นางสาวฆฤณ กิจนะบ ารุงศักด์ิ
2153200065 นางสาวปรียานุช พวงเพชร
2153200066 นางสาวกรรณิการ์ วิรุณ
2153200067 นายกมลภพ เจริญสุข
2153200068 นายอรรถพล หอมกล่ิน
2153200069 นางสาววรรณวิสา ช านาญกิจ
2153200070 นางสาวกตัญญุตา สุขส าราญ
2153200071 นางโสมนิสา อินทร์สวัสด์ิ
2153200072 นางสาวจุรีพร กินรี
2153200073 นางสาวพันวิศา ชีวรัฐอุทัยวงศ์
2153200074 นางสาวนฤมล ชารีนิวัฒน์
2153200075 นางสาวบุษกร สีเมฆ
2153200076 นางสาวชนิตตา อาษา
2153200077 นางสาวกัญญารัตน์ ณรุณรงค์
2153200078 นางสาวฉัตรกมล ภูมินิยม
2153200079 นางสาวน้องทิพย์ สุวรรณคง
2153200080 นางสาวอาริญา ทองแดง
2153200081 นางสาวโชติกา ซ่ือสัตย์
2153200082 นางสาวฐาปนี ช่วยชูหนู
2153200083 นางสาวภัสราภรณ์ บัวทอง
2153200084 นางสาวฟาริดา โต๊ะปังหลู
2153200085 นางสาวกนกกาญจน์ ร่วมจินดา
2153200086 นายอุเทน พิทยาณิชกุล
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