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รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงข้ึน 

1. ต าแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

  101 นางสายัน แจ่มสว่าง 

  102 นางสุคนธ์ พ่วงสวัสดิ์ 
 
  
 
                                   %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

ตารางก าหนดการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงข้ึน 
    ต าแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 

 

วันและเวลาสอบ วิธีการสอบ สถานทีท่ดสอบและ
สัมภาษณ์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

วันพฤหัสบดีที ่26 มกราคม 2560 

เวลา 09.30 เป็นต้นไป 

 

 

 

ทดสอบและสัมภาษณ์  

 

ณ ห้องประชุม  
ส านักงานชลประทานที่ 11 

 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 

 
 
 





- 2 - 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงข้ึน 

1. ต าแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ ส 3 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

  1101 นายชูชีพ รัตนสิงห์ 

  1102 นายชูชาติ แซ่โต๊ะ 

2. ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

  2201 นางปราณี  บุญเปรม 

  2202 นายสายันต์ ดีไทย 

  2203 นางสมพร มัธยม 

  2204 นายจิระศักดิ์ บางน้อย 

  2205 นางกชพร รัตนวราหะ 

  2206 นางอรุณ พรเจริญทรัพย์ 

  2207 นายสินชัย รักรัศมี 

  2208 นางสาววิญญู สุขศิริไพบูลย์ 

  2209 นางสาวจงกล นวลจันทร์ 

  2210 นางบุญล้อม นวลรังษี 

  2211 นางชูศรี  ศรีวิลัย 

  2212 นางวรรณา ปาจันทร์ 

  2213 นางจิตสุภา ผูกพันธ์ 

  2214 นายวัลลภ ต่วนวิจิตร ์

  2215 นางลดาวัลย์ อ่อนสกล 

  2216 นางชลธิชา แสงน้ า 

  2217 นางณัฐวรรณ  เกษลาม 

  2218 นางศิริรัตน์  สังข์มุรินทร์ 

  2219 นายชลอ ยานานนท์ 
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2. ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 (ต่อ) 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

  2220 นางอนัญญา เกษตรภิบาล 

  2221 นางปวริศา ชอบธรรม 

  2222 นางนกน้อย รัตนโชติ 

  2223 นางสาวพัชรี พะลายะสุต 

  2224 นางสาวนาถอนงค ์ ธรรมสอน 

  2225 นางสาวกาญจนา บุญสนอง 

 

                                             %%%%%%%%%%%%%%% 
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ตารางก าหนดการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงข้ึน 
   ต าแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ ส 3 
   

วันและเวลาสอบ วิชาสอบ สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

วันอังคารที ่24 มกราคม 2560  

เวลา 09.00 - 10.30 น. 

เวลา 10.30 - 12.30 น. 

 

ภาคความรู้ทั่วไป 

ภาคความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

 

อาคารอรุณ อินทรปาลิต 
ชั้น 3 สถาบันพัฒนา 

การชลประทาน 
กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) 

 

 
 

 

    - ปากกา  
    - น้ ายาลบค าผิด 
    - บัตรประจ าตัว  
    ประชาชน 
    หรือบัตรประจ าตัว 
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 

วันพฤหัสบดีที ่26 มกราคม 2560 

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

 

ภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง 

 

ห้องประชุม  
ส านักงานชลประทานที่ 11 

 

     

    - บัตรประจ าตัว  
    ประชาชน 
    หรือบัตรประจ าตัว 
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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ตารางก าหนดการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงข้ึน 
ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 

 

วันและเวลาสอบ วิชาสอบ สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

วันอังคารที ่24 มกราคม 2560 

เวลา 09.00 - 10.30 น. 

 

 

ภาคความรู้ทั่วไป 

 

 

อาคารอรุณ อินทรปาลิต 
ชั้น 3 สถาบันพัฒนา 

การชลประทาน 
กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) 

 

 

- ปากกา  
- น้ ายาลบค าผิด 
- บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือ 
บัตรประจ าตัว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 

วันพุธที ่25 มกราคม 2560 

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

 

 

ภาคความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(ทดสอบพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์) 

 

 

ห้องประชุม  
ส านักงานชลประทานที่ 11 

 

 

- ปากกา 
- บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือ 
บัตรประจ าตัว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
- โน้ตบุค 
- ปลั๊กไฟส าหรับต่อพ่วง 
- เมาส์ (หัวต่อ USB) 
- คีย์บอร์ด (หัวต่อ USB) 

 

วันพฤหัสบดีที ่26 มกราคม 2560 

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

 

ภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง  
 

 

ห้องประชุม  
ส านักงานชลประทานที่ 11 

 

 

 
 

 

- ปากกา 
- บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือ 
บัตรประจ าตัว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงข้ึน 

1. ต าแหน่งช่างส ารวจ ช 3 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

-ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก- 

 

2. ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

  201 นายสุนันท์ ดีไทย 

  202 นายเกิน ประมูลสุข 

  203 นายอนุกูล เจี่ยไพบูลย์ 

  204 นายอ าพล บุญยัง 

  205 นายสมชาย บัวศรี 

  206 นายสมบูรณ์ แสงเจริญ 

  207 นายเพ็ญ มัธยม 

  208 นายปราโมทย์ พวงพิกุล 

  209 นายประมวล เรืองเดช 

  210 นายนิพล พูลสวัสดิ์ 

  211 นายมานัส แก้วกอง 

  212 นายเกษมสิทธิ์ จินดาวงษ์ 

  213 นายชาตรี สุวานิช 

  214 นายสุเทพ เที่ยงอินทร์ 

  215 นายมานิตย์ แก้วกอง 

  216 นายภิรมย์ โพธิ์ทอง 

  217 นายจรวย ฤทธิ์ดี 

  218 นายปรีชา ตุ้มทอง 

  219 นายนครศักดิ ์เดชเสถียร 

  220 นายอุเทน แตงผึ้ง 
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2. ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 (ต่อ) 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

  221 นางสาวฉันทนา โลลุวิวัฒน ์

  222 นางพรทิพย์ อยู่สุวรรณ 

  223 นายวาด ไพเราะ 

  224 นายบุญพบ ลืมสวัสดิ์ 

  225 นายประคอง บุญเผือก  

  226 นายพิม อุงศิริ 

  227 นายสมาน พุทธนิมนต์  

  228 นายมนตรี บังเกิดสุข 

  229 นายพัลลพ เผือกฉุย 

  230 นายพิพัฒน์ นุ่มเจริญ  

  231 นายวิชัย กรส าฤทธิ์ 

  232 นายสมบัติ สุดพิทักษ์ 

  233 นายสนิท สีทองแก้ว  

  234 นายสมหมาย อรุณพงษ์ 

  235 นายอ าพน แย้มจินดา 

  236 นายศรีวัณณะ ฤกษ์ศิริ 

  237 นายณรงค ์เทียนงาม 

  238 นายประมวล จันทะมาลา 

  239 นายเจริญ อ่อนภู่ 

  240 นายเจือ พุธศิริ 

  241 นายปรีดาภัทร์ ทรัพย์พาลี 

  242 นายสุเชาว์ ลิ้มอ๋อง 

  243 นายปรีชา เกตุจรัญ 

  244 น.ส.เบ็ญจมาศ ผาสุโพธิ์ 

  245 นางประโลม ด้วงค าจันทร์ 

  246 นายกฤษณพงศ ์รับพรพระ 
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2. ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 (ต่อ) 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

  247 นายสมชาย คงคารัตน์ 

  248 นายบุญส่ง สุขสุแดน 

  249 นายบุญ ไชยมิตร 

  250 นายนุชิต เข็มทอง 

  251 นายมูหะหมัด เลาะเงิน 

  252 นายประสาท พลอยเนียม 

  253 นายสังวาลย์ จิตต์สว่าง 

  254 นายสุพินิจ ศึกษากิจ 

  255 นายเรวัตร  ทศเจริญ 

  256 นายเกิด มาวัลย์ 

  257 นายขาว จันทร์ทวี 

  258 นายส ารวย ทรัพย์อินทร์ 

  259 นายสุชาติ สวัสด ี

  260 นายมานัส เอ่ียมขันทอง 

  261 นายวัตร์ เปี่ยมประวัติ 

  262 นายก าธร จิตรีขันธ์ 

  263 นายสมชาย โถน้อย 

  264 นางดรุณี กิมประถม 

  265 นายประพัช สุกใส 

  266 นายเสนาะ อารีจิต 

  267 นายชาตรี ศรีมุข 

  268 นายอภิชัย เพียราช 

  269 นายชัยยงค์ จันทร์เอี่ยม 

  270 นายบรรเจิด ผ่องใส 

  271 นายสุวัฒน์ อ่อนศิลา 

  272 นายสมาน พร้อมเพรียง 
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2. ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 (ต่อ) 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

  273 นายกิตติศักดิ ์พรหมมา 

  274 นายโชคชัย สมบุญ 

  275 นายวิชัย ตามสั่ง 

  276 นายสมยศ เกาะโพธิ์ 

  277 นางสมพร จ าเริญพร 

  278 นายส ารวย กิจสนิท 

  279 นายประทีป บุญยังประเสริฐ 

  280 นางอรชร ราชสมณะ 

  281 นายละออ โพธิ์ทอง 

  282 นายสมศักดิ์ มีศิลป์ 

  283 นายธงชัย สะพุ่ม 

  284 นายสังเวียน รูปสมด ี

  285 นายกมล สรวงสิงห์ 

  286 นายสมชาย ชูกลิ่นหอม 

  287 นายบุญธรรม ปานอ าพัน 

  288 นายพวน พนาสูรย์ 

  289 นายสังวาลย์ บุญทอง 

  290 นายวัลลภ ศรีเงินทรัพย์ 

  291 นายเฉลียว พูลสวัสดิ์ 

  292 นายมนัส เที่ยงอินทร์ 

  293 นายสุรินทร์ อ าไพพันธุ์ 

  294 นายสยาม ปิ่นแก้ว 

  295 นางสุนัน มีศิลป์ 

  296 นายธานี ธาราแสวง 

  297 นางกัญญา ไตรอรุณ  

  298 นางบุญสม วงษ์ศรีเผือก 

  299 นายบุญช่วย ประยงค์แย้ม 
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3. ต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

  301 นายส าราญ  ดีไทย 

  302 นายไตรสิทธิ์  ขวัญสมบูรณ์ 

4. ต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

  401 นายออมสิน ขันทิพย์ 

  402 นายสมศักดิ์ มั่นน้อย 

  403 นายฉัตรชัย ขาวหอมกลิ่น 

  404 นายโสภณ แตงอ่อน 

  405 นายวินัย ศรีสังวาล 

  406 นายกล้าณรงค์  ไทยทรงธรรม 

  407 นายพิพัฒน์  สาธิตมาโนช 

  408 นางอุไร ปานย้อย 

  409 นายวันชัย เอ้ียงชะอุ่ม 

  410 นายสมจิตร ขาวหอมกลิ่น 

  411 นายธนกฤต แสงสวัสดิ์ 

  412 นายลือชา ผ่องโสภา 

  413 นายสุรชัย นิยมจันทร์ 

  414 นายสมชาย เนียรประดิษฐ 

  415 นายจ าเนียร จิตรีศิลป์ 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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ตารางก าหนดการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงข้ึน 
   ต าแหน่งช่างส ารวจ ช 3 
   ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 
   ต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 
   ต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 
 

วันและเวลาสอบ วิชาสอบ สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

วันอังคารที ่24 มกราคม 2560 

เวลา 09.00 - 10.30 น. 

เวลา 10.30 - 12.30 น. 
 

 

 

วันพฤหัสบดีที ่26 มกราคม 2560 

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

 

ภาคความรู้ทั่วไป 

ภาคความรู้
ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 

 

ภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง  

 

อาคารอรุณ อินทรปาลิต 
ชั้น 3 สถาบันพัฒนา 

การชลประทาน 
กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) 

 

 
 

ณ ห้องประชุม  
ส านักงานชลประทานที่ 11 

 

 

- ปากกา  
- น้ ายาลบค าผิด 
- บัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 

 
 
  
 
 


