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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน 

ต าแหน่งพนักงานวัดระดับน้ า บ 2 

     เลขประจ าตัวสอบ    ชื่อ-สกุล 

   401                 นายรัตนรักษ์  ปลั่งดี 
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รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน 
ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 2 

 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

101 นางสาวเรืองนภา  ศรีไชย 
 

ต าแหน่งพนักงานพัสดุ ส 2 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

204 นางดิศนีย์  ข าพิศ 

201 นางเบญจวรรณ  ภิรมย์รักษ์ 

202 นายภูมิ  โมกขะสมิต 

203 นายสอาด  เทียนชัย 
 

ต าแหน่งพนักงานธุรการ ส 2 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

307 นางชุติมณฑน์  อู่วิเชียร 

306 นางโชติรส  ดวงแก้ว 

309 นางทัศนา  แสงไพโรจน์ 

304 นางนุชณี  พลับนิ่ม 

301 นางบุบผา  ชุนเชิด 

305 นางปพิชญา  ปรีชาจารย์ 

302 นางปิยนันท์  วงศ์สุทธิธรรม 

303 นางวารุณี  กลิ่นแพทย์กิจ 

311 นางสาวสมปอง  โนรินทร์ 

308 นางสิริรัตน์  เกตุไชโย 

310 นางอนุรัตน์  คล้ายสุบรรณ 
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ต าแหน่งพนักงานการเกษตร ส 2 
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

501 นายกิตติรัตน์  คชศิลา 

502 นายใหม่  ป้านประดิษฐ์ 
 

ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

603 นายพิสิฐ  อุดมเศรษฐ์ 

601 นายสมชาย  อินทรผล 
 

ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

802 นางดรรชนี  ผินใหม่ 

801 นางธิดารัตน์  หนูเชื้อเวียง 

805 นางนิตยา  ทองอ าไพ 

803 นางพัชรี  ประสูติกุล 

804 นางพัสภร  นวลละออง 
 

ต าแหน่งพนักงานส่งน้ า ส 2 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

901 นายสุพัตร  ทับถวิล 
 

ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

1001 นางประเสริฐ  ธวัชรุ่งโรจน์ 

1003 นางสอาด  อะมะตะ 
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ต าแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

1104 นางสาวจิราภรณ์  จิระปาน 

1101 นางสาวจิราภา  สันติปัญญากุล 

1106 นางสาวชวาลา  ทองค า 

1105 นางดารินทร์  ตรีสงฆ์ 

1103 นายมงคล  ใจซื่อกุล 

1107 นางสาวมัลลิกา  เชื้อชิน 

1102 นางวรรณา  อยู่นาค 
 

ต าแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

1210 นางจ าเรียง  กรเอ่ียม 

1212 นางนุสรา  บ ารุงเขต 

1209 นางประไพ  ปลายงาม 

1207 นางพรพิศ  เพียราช 

1205 นางราตรี  ปรีดานนท์ 

1214 นางสาวรุ่งนภา  แจ้งแสง 

1202 นางสาววราภรณ์  พานทอง 

1208 นางวัจนรัตน์  พงษ์ภมร 

1204 นางวาสนา  เรืองฤทธิ์ 

1211 นางสมบัติ  วงษ์วิจารณ์  

1206 นางสาวสวลีย์  ธนธรรมทิศ 

1203 นางสุชีลา  ศรส าราญ 

1201 นางสาวอัษฎางค์  ดาบเพชร 

1213 นางอารีย์  ศรีเงินทรัพย์ 
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ต าแหน่งพนักงานการเกษตร ส 3 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

1301 นายธนัตถ์ชาติ  ชมวิชา 

1302 นายธวัฒ  วงษ์วิจารณ ์
 

ต าแหน่งพนักงานพิมพ ์ส 3 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

1501 นางศุภัคนันท์  สุขเกษม 
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รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน 
ต าแหน่งช่างส ารวจ ช 2 

 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 
4002 นายธวัชชัย  คุ้มสืบสาย 

4001 นายวิชาญ  พานทอง 
 

ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ช 2 
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

5007 นายนคร  บ ารุงเขต 

5004 นายประเสริฐ  เชยมาน 

5002 นายภิรมย์  แจ้งไสว 

5001 นายภูวดล  อุบลนิล 

5003 นายวิชัย  รุ่งเช้า 

5006 นายสมเกียรติ  กันภัย 

5005 นายสารัน  พันเลิศ 
 

ต าแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 2 
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

6001 นายชิษณุชา  วงษ์ด้วง 

6003 นายทวีป  วงษ์วิจารณ์ 

6002 นายสมยศ  สุขสุมิตร 
 

ต าแหน่งพนักงานเครื่องงจักรกล ช 2 
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

7003 นายค านวน  จันทวงษ์ 

7001 นายธนู  พรหมนิมิตร 

7002 นายประยูร  จันทร์แก้ว 

7004 นายสมศักดิ์  ตาดทอง 
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ต าแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช 2 
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

8001 นายจักร์กฤษณ์  แย้มศาสตร์ 

8002 นายนพรัตน์  เกตุบุตร 
 

ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

9031 นายจักรพงศ์  จันทร์มงคล 

9037 นายจีรวุฒิ  สอนมาลา 

9013 นายชวลิต  มิ่งโสภา 

9012 นายชัยยุทธิ์  สุโพธิ์ทอง 

9033 นายชาญยุทธ  สุวรรณรัตน์ 

9027 นายแช่ม  ครุธสนธิ์ 

9008 นายตระกูล  เกิดโพธิ์ทอง 

9011 นายนคร  ชินเนหันหา 

9030 นายวิสาร  พิมพิสาร 

9022 นายบ ารุง  ภิรมย์รักษ์ 

9015 นายบุญชิต  เวฬุวนารักษ์ 

9014 นายประพันธ์ศักดิ์  กุลประสิทธิ์ 

9024 นายพนม  โต๊ะทอง 

9046 นายไพโรจน์  คุ้มฉัยยา 

9040 นายไพโรจน์  แสงดึก 

9029 นายเมธี  ดีอ่อน 

9057 นายยิ่งยศ  ทองระยับ 

9023 นายยุทธนา  ปานเฟือง 
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ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 (ต่อ) 
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

9050 นายโรม  คงพร 

9003 นายวรพงษ์  มาเผือก 

9010 นายศุภณัฏฐ์  จันทร์แจ่ม 

9051 นายสมชาย  โกษะ 

9026 นายสมพันธ์ ถีรวงศ์ 

9047 นายสมภพ  ลาภพิพัฒน์ 

9044 นายสมศักดิ์  คชการ 

9007 นายสมัย  ปล้องอ้วน 

9018 นายสาโรช  หว่งศรี 

9025 นายสุพรต พันเกาะเริ่ง 

9004 นายสุรพันธ์  บังเกิดผล 

9019 นายสุรัตน์  เวชกิจ 

9002 นายอนันต์  แซ่ลิ้ม 

9028 นายอนุชา  เอี่ยมวิโรจน์ 

9032 นายอมร  แก้วพลอย 

9006 นายอาธร  ภู่สุข 

9059 นายอ านวย  ใจสุขดี 
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ต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2  
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

10007 นายจิระเมศร์  ปิยภัทร์เดชานนท์ 

10006 นายฉลอง  ประไพภักดิ์ 

10002 นายชัยวัฒน์  จ๋าพิมาย 

10011 นายณรงค์  บุญชู 

10012 นายณรงค์ศักดิ์  อินตรา 

10008 นายณเรศ  ชื่นจิต 

10009 นายปรีชา  คงสมบูรณ์ 

10003 นายวชิระ  บุญตาม 

10010 นายสมบัติ  ขาวหอมกลิ่น 

10001 นายสมภพ  บัวเลี้ยง 

10004 นายสรายุทธ  ภิรมย์กิจ 

10005 นายสุรศักดิ์  ภักดี 
 

ต าแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3  
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

12002 นายพสิษฐ์  สุริยากุลพันธ์ 

12001 นายสมศักดิ์  มณีคุ้ม 
 

ต าแหน่งช่างส ารวจ ช 3  
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

14001 นายวิชัย  ศรีม่วง 
 

ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3  
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

15002 นายบรรพต  เรืองฤทธิ์ 

15001 นายภิพบ  เชื่อมสนิท 
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ต าแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3  
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

16001 นายสันติ  สุขสุมิตร 
 

ต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3  
 เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ-สกุล 

20002 นายสิทธิเดช  เกตุร่วง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


