
13. ส้ำนักพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่
ต้ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ้ำตวัสอบ
2021300001 นายยุสรอน มะลาเฮง
2021300002 นายฉัตรดนัย ชัยวิเศษ
2021300003 นายอรันต์ กูลเกื้อ
2021300004 นายอรรถพล ทองวิทยาพร
2021300005 นางสาวนันทวรรณ จันทะดวง
2021300006 นายสิทธิศักด์ิ ภูเ่สือ
2021300007 นายอลงกรณ์ ช่วยปุง้
2021300008 นางสาวสิพาวรรณ อบกล่ิน
2021300009 ว่าทีร้่อยตรีกัมปนาท หมื่นใจ
2021300010 นายชัยพฤกษ์ เฉลียวบุญ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



13. ส้ำนักพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่
ต้ำแหน่งนำยชำ่งโยธำ

เลขประจ้ำตวัสอบ
2051300001 นายปฏิภาน มอญแก้ว
2051300002 นายเจษฎาพงษ์ ศรีวิชัย
2051300003 นายรัฏภูมิ ค าหล้า
2051300004 นายวทัญญู หนูเกื้อ
2051300005 นายพงษ์พิพัฒน์ ยอดออน
2051300006 นางสาวนิฟาดีลาร์ สนิ
2051300007 นายกฤษณะ มณีกุล
2051300008 นายวีรภัทร เชื้อเจ็ดตน
2051300009 นายเอกวัฒน์ ชูฟอง
2051300010 นายสมศักด์ิ แก้วสุข
2051300011 นายอนุรักษ์ ทาปลัด
2051300012 นายธนวัฒน์ แก้วสุวรรณ
2051300013 นายอดิเศรษฐ์ จ านงค์ศรี
2051300014 นายวรพจน์ สุวรรณ์
2051300015 นางสาววรรณภา ปัญญาดี
2051300016 นางสาววิชิดา สารคาญ
2051300017 นายพิชิต เลิศแก้ว
2051300018 นายวิเชียร เพ็ชรมุณี
2051300019 นายสุขสันต์ เพชรรัตน์
2051300020 นายฤทธิชัย ผิวข า
2051300021 นายกฤต ขีดเขียน
2051300022 นายณฐพงศ์ ใจช่วง
2051300023 นางสาวอารีรักษ์ วงค์เทีย่ง
2051300024 นายวุฒิชัย ศรีวิเศษ
2051300025 นายทวีศักด์ิ ตวนกูพงศ์
2051300026 นายภุวนันท์ เทวภักด์ิ
2051300027 นายธีระศักด์ิ เรืองศรี
2051300028 นายนิวัตร เหมือนขาว
2051300029 นายวิภาส ประสาท
2051300030 นางสาวปิยธิดา ค่ าโพธิ์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 5



13. ส้ำนักพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่
ต้ำแหน่งนำยชำ่งโยธำ

เลขประจ้ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2051300031 นายทวีทรัพย์ เชียงตุง
2051300032 นางสาวปวีณา สถานสุข
2051300033 นายคณัสนันท์ ศาลาดี
2051300034 นายสุรศักด์ิ ปัญญาศิริ
2051300035 นายอุทิตย์ บุญจรัส
2051300036 นายอติวิชญ์ ช่วยด า
2051300037 นายอุสมาน กาแลซา
2051300038 นางสาวณัฐธิดา มะรินทร์
2051300039 นายธนาธิป ชูดวง
2051300040 นายนิวัฒน์ พุม่พฤกษา
2051300041 นายจักรกฤษณ์ สีดามา
2051300042 นายอานนท์ โยมเมือง
2051300043 นายอภินันท์ ชมภูนิมิตร
2051300044 นางสาวเบญจรัตน์ ขมินทกูล
2051300045 นายอภิสิทธิ์ ปรีชาชาญ
2051300046 นายสิริราช จัดนอก
2051300047 นายนายชินกฤต ช่วยรักษ์
2051300048 นายณัฐวุฒิ บริการ
2051300049 นางสาวศิริวรรณ บุญเล้ียง
2051300050 นายอดุลวิทย์ กาเเก้ว
2051300051 นายวรุฒ วังแสง
2051300052 นายธนนชัย วงษ์ศา
2051300053 นายภมร มณีศรีข า
2051300054 นายสิทธิชัย บุญมัย
2051300055 นายภาณุพงศ์ เกษราพงศ์
2051300056 นายจิตรภาณุ ทองสม
2051300057 นายอานันท์ บุญทวี
2051300058 นายอรุณชัย ใจเเก้ว
2051300059 นายอภิชาติ สุมินทร์
2051300060 นายศุวิพันธิ์ ขวัญเพชร

หน้า 2 จาก 5



13. ส้ำนักพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่
ต้ำแหน่งนำยชำ่งโยธำ

เลขประจ้ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2051300061 นายชานนท์ ต้ังมั่น
2051300062 นายกิตติศักด์ิ พิพิธชวนชม
2051300063 นายสายันต์ ศรีกลัดหนู
2051300064 นายศักรินทร์ หนูด า
2051300065 นายณัฐวุฒิ ปัญญาส่อง
2051300066 นายปิยะ ดวงงาม
2051300067 นายวัศพล อินรัตน์
2051300068 นางสาวกัลยา ยันยงค์
2051300069 นายปราโมทย์ รักเสมอ
2051300070 นายเอเซีย นวนวิลัย
2051300071 นายนัฏฐภัชว์ อรุณแสง
2051300072 นายภูริทัต จ านงนอก
2051300073 นายนันทวุฒิ ชุมสังข์
2051300074 นายสุวรรณเพชร แสนบุญศรี
2051300075 ว่าที ่ร.ต.ชาญวิทย์ จันทร์หอม
2051300076 นายวีระศักด์ิ ล่องวิเชียร
2051300077 นายจิรพันธ์ ทันพานิชย์
2051300078 นายณัฐฐาวุฒิ มังคะวงค์
2051300079 นายพชร ขันสุภา
2051300080 นายกรัณย์ ศรีทองเพ็ง
2051300081 นางสาวณิขกานต์ ปิยะแสน
2051300082 นางสาวอมรรัตน์ อินทะนนต์
2051300083 นางสาวอนัญญา ค าพุทธ
2051300084 นายวิทวัส เเสงจันทร์
2051300085 นายศุภชัย เพชรกูล
2051300086 นางสาวจุฑารัตน์ ผ่านสุวรรณ
2051300087 นายสราวุธ พรหมจอม
2051300088 นายสุกัรนอร์ เปาะอีแต
2051300089 นายจตุรงค์ จ านงค์
2051300090 นายสุทธินัย ใจปัน

หน้า 3 จาก 5



13. ส้ำนักพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่
ต้ำแหน่งนำยชำ่งโยธำ

เลขประจ้ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2051300091 นายชวิน ศรีลาภ
2051300092 นายฤทธิเกียรติ ก าลังเกื้อ
2051300093 นายภูมินทร์ อินทร์แก้ว
2051300094 นายวีระพงษ์ อินสาค า
2051300095 นายวรพจน์ โพทา
2051300096 นางสาวศิริวรรณ แตะต้อย
2051300097 นายสุเทพ ใฝ่จิตร์
2051300098 นายวรงค์ จุ้ยดอนกลอย
2051300099 นายอุเทน คงสิน
2051300100 นายธนัท ม่วงแนม
2051300101 นายณรงค์ศักด์ิ ล่องวัน่
2051300102 นายนัฐดนัย เศิกศิริ
2051300103 นายสมิทธิชาติ สุวรณโชติ
2051300104 นายอัศนัย ช่างไชย
2051300105 นายทัศกร สะอาดยวง
2051300106 นายณรงฤทธิ์ บัวสม
2051300107 นายอรรถวิทย์ อินทรีย์
2051300108 นายอลงกรณ์ ศรีผาย
2051300109 นายวิกรม เทียมจัตุรัส
2051300110 นายวิทยา งามสง่า
2051300111 นางสาวนพมาศ เพ็ชรสุวรรณ
2051300112 นายชัยยันต์ ปัญญาใส
2051300113 นายพรภวิษย์ ตาจุมปา
2051300114 นายชิราวุธ เมืองแก้ว
2051300115 นายอาทิตย์ จันทร์แดง
2051300116 นายวสันต์ ทองหล่อ
2051300117 นายศักรินทร์ ธาตุศรี
2051300118 นางสาวพาตีเมาะ บือซา
2051300119 นายอิสรา สาลี
2051300120 นายวัชรวิชย์ นาเมืองรักษ์

หน้า 4 จาก 5



13. ส้ำนักพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่
ต้ำแหน่งนำยชำ่งโยธำ

เลขประจ้ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2051300121 นายพิชญ์ นันทไชยศรี
2051300122 นายสุรพงษ์ ชุมไชยโย
2051300123 นายนันทวัฒน์ แฟมไธสง
2051300124 นายธวัชชัย ถาวรสังข์
2051300125 นางสาวอารีรัตน์ ฆงัคะมะโน
2051300126 นางสาวเสาวลักษณ์ หมัดอาดัม

หน้า 5 จาก 5



13. ส้ำนักพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่
ต้ำแหน่งนำยชำ่งส้ำรวจ

เลขประจ้ำตวัสอบ
2061300001 นายชัยวัฒน์ ด าเนินงาม
2061300002 นายศิวกร กันใจ
2061300003 นางสาวลภัสรดา สุวรรณรัตน์
2061300004 นายกฤษนันท์ เข็มทอง
2061300005 นายธนวรรธน์ ด ารงค์ผาติพงศ์
2061300006 นายฉัตรชัย โพธิสัตย์
2061300007 นายธีฆวัฒน์ องอาจอิทธิชัย
2061300008 นายณัฐพงศ์ ภิระบรรณ์
2061300009 นายอนุชา ธรรมตาล
2061300010 นายพงษ์ทิวา สังคพร
2061300011 นายวีระศักด์ิ เชียงเขียว
2061300012 ว่าทีร้่อยตรีจิรานุวัฒน์ สมัครพงศ์
2061300013 นายณัฐวุฒิ รักชุม
2061300014 นายศรศักด์ิ พันธ์มาก
2061300015 นายศักด์ิดา ส้มแป้น
2061300016 นายไกรลาส ศรีหาตา
2061300017 นางสาววสุนทรา บุญชู
2061300018 นายภาสภร ภักดี
2061300019 นายกนกพล จิตใจ
2061300020 นายพรเทพ สมานชม
2061300021 นายภาณุพงษ์ อุดหล้า
2061300022 นายวิภู แก้วหนูนวล
2061300023 นายทวีศักด์ิ ศิลป์สโมสร
2061300024 นายเกียรติศักด์ิ มั่นคง
2061300025 นายเจษฎา รัตนพิบูลย์
2061300026 นายธนกร พงษ์อารีย์
2061300027 นายภาณุวัชร ทองประไพ
2061300028 นายอภิสิทธิ์ อ าไพฤทธิ์
2061300029 นายจิตติธรรม พรศุภมาศ
2061300030 นายนคร นาคข าพันธุ์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 2



13. ส้ำนักพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่
ต้ำแหน่งนำยชำ่งส้ำรวจ

เลขประจ้ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2061300031 นายขจรพล นนทะภักด์ิ
2061300032 นายกฤษณพงศ์ แย้มแสน
2061300033 นายพุฒิพงศ์ ทองบุญนุ่ม
2061300034 นายภาคภูมิ เพ่งพิศ
2061300035 นายสุวินัย สิงห์แก้ว
2061300036 นายมีชัย พีละแสน
2061300037 นายธเนศ โพธิอ์ยู่
2061300038 นางสาวสุพรรษา จ้อยศิริ

หน้า 2 จาก 2



13. ส้ำนักพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่
ต้ำแหน่งพนักงำนขบัเครื่องจักรกลขนำดเบำ

เลขประจ้ำตวัสอบ
2111300001 นายเชาว์ ศรีเรือง
2111300002 นายเสริมพล ปัญญาส่อง
2111300003 นายอนุชา ตาแก้ว
2111300004 นายสมรัฐ ขุนศิริ
2111300005 นายยารูเด็น มาลียัน
2111300006 นายสุพจน์ ศรีวิจิตร
2111300007 นายณรงค์ บุญสุ่น
2111300008 นายอัครพงษ์ เกล้ียงเกลา
2111300009 นายภูวดล มุสิกรังศรี
2111300010 นายธีรพล ครองผล
2111300011 นายนาย สนั่น วงปินตา
2111300012 นายสุพัฒน์ อินทรีย์
2111300013 นายประยุทธ โภชน์พลัด
2111300014 นายวีระ แผ่นทอง
2111300015 นายเอกชัย สุขเกื้อ
2111300016 นายนรินทร์ หาญณรงค์
2111300017 นายวรชัย ใจศรี
2111300018 นายวรรณ์ประเวตร์ พุกแดง
2111300019 นายพยุพล ใหญ่ค าโพด
2111300020 นายครรชิต สุวรรณการณ์
2111300021 นายอาทิตย์ ค าหล้า
2111300022 นายวิทิตพงศ์ อาจวิเศษ
2111300023 นายพูลศักด์ิ สมุติรัมย์
2111300024 นายบุญส่ง สีผ้ึง
2111300025 นายชัยวัฒน์ ล้ิมสวัสด์ิ
2111300026 นายสมมิตร์ ด่านระงับ
2111300027 นายเกียรติศักด์ิ เสรีอ านวยกุล
2111300028 นายจีรวุฒิ ศักดา
2111300029 นายนพพร แสนสุริวงค์
2111300030 นายศราวุฒิ นวลบุญมา
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ชื่อ - สกุล
2111300031 นายเอกลักษณ์ ค ากุล
2111300032 นายอดัม จอหวัง
2111300033 นายวิโรจน์ เจียดเจียน
2111300034 นายศรัณย์ นามกุนี
2111300035 นางมลฤดี เซ่ียงอึ้ง
2111300036 นายสะกีนา ถมใย
2111300037 นายไพรัส นาคประดับ
2111300038 นายชินกร แซ่หลี
2111300039 นายชยุต ค าเมือง
2111300040 นายนพดล แซ่เอี๊ยว
2111300041 นายเฉลิมพล ขาวอยู่
2111300042 นายปรัชญา ต่างใจ
2111300043 นายพงศกร ไลย์
2111300044 นายพรรณเชษฐ์ เมืองเสน
2111300045 นายคมกฤช ช่วยจันทร์
2111300046 นายเจริญชัย ทองหยู
2111300047 นายส าเริง เนียมหอม
2111300048 นายณัฐภัสสร ชุมเพ็ชร
2111300049 นายเพ็ญ เข้มแข็ง
2111300050 นายอาณัฐ ศรีเงินทรัพย์
2111300051 นายกิตติศักด์ิ เกตุมณี
2111300052 นายธนพล พุม่พวง
2111300053 นายโกเฮ็ง ภูมีศรี
2111300054 นายรุ่งพิภพ เป็กเตปิน
2111300055 นายฉลาด บุญฟุง้
2111300056 นายอิศรา อิ่มสนิท
2111300057 นายสราวุธ เทีย่งพร้อม
2111300058 นายพิสิทธิ์ เจตวัน
2111300059 นายโสรส หวานฉ่ า
2111300060 นายยุทธนา ดีสูงเนิน
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ชื่อ - สกุล
2111300061 นายสัมฤทธิ์ จิตเเสง
2111300062 นายไพโรจน์ คงหอม
2111300063 นายสุธรรม หนูชู
2111300064 นายปรีชา บุญเย็น
2111300065 นายสิงห์หาร แสงสว่าง
2111300066 นายจักรพงค์ ค าเขียว
2111300067 นายพร้อมพงษ์ พุทธรัตน์
2111300068 นายจิรภาส จะนะจินา
2111300069 นายจตุพร สัตย์จีน
2111300070 นายศุภวิชญ์ นิลโต
2111300071 นายสุริยา ยุทธศรี
2111300072 นายประวิท งามสง่า
2111300073 นายทศพร เจริญผล
2111300074 นายภรพ ปูต่าแสง
2111300075 นายวัฒนชัย รอดประเสริฐ
2111300076 นายศุภณัฐ ปานเมือง
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2181300001 นายธนพล เหล่าเเก้ว
2181300002 นางสาวกาญจนา เรือนค าฟู
2181300003 นางสาวปภัสสร นามจิรโชติ
2181300004 นายณัฐพล มิ่งมณี
2181300005 นายอานาปานัส พูนพานิช
2181300006 นางสาวศุภวรรณ์ นวลละออง
2181300007 นายธนชาต ไชยโส
2181300008 นายพีระวัฒน์ พุทธิแก้ว
2181300009 นายคุณากร นาคศรี
2181300010 นายพนธวัฒน์ อัมวรรณ
2181300011 นางสาวณัฐกานต์ มีมา
2181300012 นายธนวรรธก์ สุวรรณศรี
2181300013 นายปิยะวุฒิ เลิศเจริญชัยสกุล
2181300014 นายทวีศักด์ิ ทองขวัญ
2181300015 นายดลธรรม กล่ันศรี
2181300016 นายพสิษฐ์ แดงอาสา
2181300017 นายศิริโชค คงวัฒนานนท์
2181300018 นางสาวปวีณา ไสวศักด์ิ
2181300019 นายวีระพล ชูแก้ว
2181300020 นายอนุรักษ์ มากด่านกลาง
2181300021 นายจารุศิริ รักสกุล
2181300022 นางสาวเบ็ญจพร เอมแสง
2181300023 นายวุฒิชัย สุยะใหญ่
2181300024 นายพงศกร สะขะโล
2181300025 นายขวัญเฉลิม วิริยะกุล
2181300026 นายอภิชาติ อุดมวงษ์
2181300027 นางสาวศศิธร ใสสุข
2181300028 นางสาวพิมพิชชา แก้วสีอ่อน
2181300029 นายอธิวัฒน์ เลิศพลสถิต
2181300030 นายอรรณพ ขันติยะ
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ชื่อ - สกุล
2181300031 นายณัฐวุฒิ ล่องพริก
2181300032 นายณัฐพล แพงพุด
2181300033 นางสาวนิศารัตน์ ชูตรี
2181300034 นายไชยศิริ เลือดไทย
2181300035 นายเฉลิมพล เนตรไสว
2181300036 นายนรินทร์ศักด์ิ ดาวงษา
2181300037 นายธีรภัทร์ บุญมาก
2181300038 นางสาวกาญจมาศ ว่องวรานนท์
2181300039 นางสาวอภิญญา นวลศรีใส
2181300040 นางสาวหทัยชนก จิตรจ านงค์
2181300041 นายวิชยุตม์ มาลยาภรณ์
2181300042 นายณัฐภัทร เหง้าสา
2181300043 นางสาวกมลชนก อนอัน
2181300044 นางสาวจิณห์คนิภา จวนเจริญ
2181300045 นายสุวิรจักขณ์ ขุนจันดี
2181300046 นายวิศรุต เฟือ่งไธสงค์
2181300047 นางสาวก าไลทอง วรแสง
2181300048 นายฐากูร สาธุพันธ์
2181300049 นายวริศ สาแก้ว
2181300050 นางสาวกชกร ศรีวัฒนกุล
2181300051 นายสักการ นงรัตน์
2181300052 นางสาวภัทราภรณ์ แวงวรรณ
2181300053 นางสาววิจิตรา ป้องขันธ์
2181300054 นายโกวิทย์ ขอนทอง
2181300055 นางสาวศิวรินทร์ มหายาโน
2181300056 นายศุภวิชญ์ กันทะวงศ์
2181300057 นายณัฎฐกรณ์ โชคอภินันท์ธนา
2181300058 นายศุภชัย สบายใจ
2181300059 นายธนา ประจันตะเสน
2181300060 นายสมบัติ บุง้กระโทก
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ชื่อ - สกุล
2181300061 นายบุญญฤทธิ์ ชลพิทักษ์วงศ์
2181300062 นายม่านฟ้า สามารถ
2181300063 นายอภิวิชญ์ เส้นเศษ
2181300064 นายฤทธิพล วงค์ปันง้าว
2181300065 นายคัมภีร์ ยืนยั่ง
2181300066 นางสาวจตุพร แสงสุข
2181300067 นายทศพล ภัควนิตย์
2181300068 สิบเอกปิยะ วิชัย
2181300069 นางสาวธมภร สุจริตพานิช
2181300070 นายชลันธร เทีย่งภักด์ิ
2181300071 นายพีรพล วิสุทธิชานนท์
2181300072 นายวงศธร มีพันธุ์
2181300073 นายณน่าน สอนพรหม
2181300074 นางสาวชัญญา ต้นเงิน
2181300075 นายภัทรพล ไพจิตรวิจารณ์
2181300076 นายอธิวัชร์ จิรวิวรรธน์
2181300077 นายพรชัย สิงหเทพ
2181300078 นายเอกอนันต์ จงศรีสุพัฒน์
2181300079 นายธนวัฒน์ บุณยะผลึก
2181300080 นางสาวธนัช เพ็ชรจั่น
2181300081 นายปฐวีร์ ประทุมทอง
2181300082 นายอนุชิต รอดนวล
2181300083 นายณัฐพงษ์ ค าเผือก
2181300084 นางสาวจารุวรรณ พัตสุวรรณ
2181300085 นางสาวเมฐิตา บุญฤทธิ์
2181300086 นายวีระยุทธ นรดี
2181300087 นายกรวิชญ์ ซ่ือสัตย์
2181300088 นางสาวสิราวรรณ สุขเขียว
2181300089 นางสาวปัญญาดา โพธิพ์รม
2181300090 นางสาวธนพร แก้วใจรักษ์
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ชื่อ - สกุล
2181300091 นางสาวจาริกา ผัดอิน
2181300092 นายอิทธินันท์ ใสสุขสอาด
2181300093 นางสาวจิดาภา เลิศศักด์ิวานิช
2181300094 นายเกียรติกุล ฝักบัว
2181300095 นางสาวอนันตญา มินตา
2181300096 นายนิรันดร์ ขันทอง
2181300097 นางสาวทักษพร ช่างกล่อม
2181300098 นายณัฐภัทร หมัดมั่นใจ
2181300099 นางสาวจิราภรณ์ ยูซูฟี
2181300100 นายธนวัฒน์ นิตยวัน
2181300101 นายวสันต์ เยสูงเนิน
2181300102 นายพงศ์ภัค ลีนะนิธิกุล
2181300103 นายวิทยา สุวรรณชาตรี
2181300104 นายอภิวัฒน์ โพธิแ์ก้ว
2181300105 นายธนากร ใจเย็น
2181300106 นายคุณากร อุปเถย์
2181300107 นางสาวสุดารัตน์ นามวงค์
2181300108 นายปฐมภพ วงค์ตาหล้า
2181300109 นายรชต พรมมาพงษ์
2181300110 นายกนกศักด์ิ หอมกรุ่น
2181300111 นายสิทธิพงศ์ โสภณอดิศัย
2181300112 นางสาวณฐพัชร์ ขาวสอาด
2181300113 นายอนัส สะตี
2181300114 นางสาวควีนนยา กิตติเวชวรกุล
2181300115 นายพัทธดล สิมอุด
2181300116 นายธนพัฒน์ สัสสินทร
2181300117 นายจิรภัทร สังคีรี
2181300118 นายศุภกร ภัทราวุธ
2181300119 นายประณต จ้อยนิล
2181300120 นางสาวนุธิดา ชีวะพันธ์
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ชื่อ - สกุล
2181300121 นายพงศธร แซ่เบ๊
2181300122 นางสาวณัฐวดี ไชยค าหาญ
2181300123 นายตุลาการ สงกรด
2181300124 นางสาวปฐมพร พงษ์อารีย์
2181300125 นายณัชพล ใสสอาด
2181300126 ว่าที ่ร.ต.ปรวิทย์ ทองไหม
2181300127 นายธนกร จันทร์เดิม
2181300128 นางสาวภัทราพร จิ๋วอยู่
2181300129 นายอนุกุล รินพล
2181300130 นายอาคม มาปราบ
2181300131 นางสาวนันทวัน ยุติธรรม
2181300132 นายวัชรงค์ อภิชาตบรรลือ
2181300133 นายธนิก ธงเธียร
2181300134 นายชัยวิชิต หนันเรือง
2181300135 นายกานตภณ วงศ์พันธุลั์กษณ์
2181300136 นายรัฐกานต์ ช านิธุระการ
2181300137 นายอัฐวีร์ เจียรกุลโชค
2181300138 นายสุพัฒน์ เอี่ยมพาหล
2181300139 นายธีรชาติ พูนผล
2181300140 นางสาวกนกวรรณ ก่อบัว
2181300141 นายเกียรตินิยม ตีรวัฒนประภา
2181300142 นายคุณนิธัช อบเชย
2181300143 นายมูฮัมหมัดเซากี บ่าหมะ
2181300144 นางสาวศศิภรณ์ ศศินววรกุล
2181300145 นายโสภณ ศรีปัญญา
2181300146 นายพงศ์สกุล แจ่มหอม
2181300147 นางธัญญภรณ์ ด้วงเงิน
2181300148 นายพงศ์พิพัฒน์ รักอาชา
2181300149 นายรักชาติ ปัญญาอินทร์
2181300150 นางสาวชุติมา เทียนงาม
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13. ส้ำนักพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่
ต้ำแหน่งวิศวกรโยธำ

เลขประจ้ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2181300151 นายธนบรรณ วรรณโกฎิ
2181300152 นายกลวัชร วงษา
2181300153 นางสาวสุพัตรา อินทสงค์
2181300154 นายวชิรพงศ์ มูลแก้ว
2181300155 นายพงศพร กัปตัน
2181300156 นายธีระพงษ์ มานิมนต์
2181300157 นายดิเรก พรหมโลก
2181300158 นายอังกินันท์ อังสุพานิช
2181300159 นายณัฐวัฒน์ ปากหวาน
2181300160 นายธนวัฒน์ เย็นสวัสด์ิ
2181300161 นางสาววรกาญจน์ หล ารอด
2181300162 นางสาวฤทธินันต์ ศรีธีราภรณ์
2181300163 นายเจษฎา สุขสมัย
2181300164 นางสาวสิวิมล สายโกมล
2181300165 นายภาคภูมิ ม่วงค า
2181300166 นายนิพนธ์ พันธ์พุฒ
2181300167 นางสาววราภรณ์ ชูเกิด
2181300168 นางสาวเตชินี จันทรบุรี
2181300169 นายณัฐวุฒิ ศรีโพนเพ็ก
2181300170 นายกษิด์ิเดช จันทร์วิเศษ
2181300171 นายจรัสพงษ์ ภูท่อง
2181300172 นายณัฐชนน มากวิจิต
2181300173 นายตันติพงษ์ ศรศักดา
2181300174 นางสาวอัจจิมา ปาณะศรี
2181300175 นายกฤตภาส ค้วนสมบุญ
2181300176 นางสาวกมลทิพย์ พรชัยธเนศกุล
2181300177 นายทัศน์พล รัตนแสงศรี
2181300178 นายจีราวัฒน์ บุตรดีสุวรรณ
2181300179 นายชาคริสต์ ใหมจิตร
2181300180 นายภูมินทร์ น่านกาศ
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