
18. สถาบันพัฒนาการชลประทาน
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เลขประจ าตวัสอบ
2011800001 นายมานพ คล้ายสุคง
2011800002 นางสาวนิชานันท์ แก่นคง
2011800003 นางรัตติกร กุลอ่อน
2011800004 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีทองจันทร์
2011800005 นางสาววันวิสา ศรีวิบูลย์
2011800006 นางสาวปิธิญา เดชะคัมพร
2011800007 นางสาวขวัญชีวา พรมทอง
2011800008 นางสาวสุกัญญา หนูศรี
2011800009 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีปานเงิน
2011800010 นางสาววาสนา แสงสี
2011800011 นายขจรพงศ์ บุญเสถียร
2011800012 นายสุริยา แสนจันทร์
2011800013 นางสาวกัลยารัตน์ มากหลาย
2011800014 นางวรรณภา ศรีวิเศษ
2011800015 นางสาววัชรีวรรณ วงษ์สุวรรณ
2011800016 นางสาวอุษา หัตถีนาโค
2011800017 นางสาวอรวดี เมืองทอง
2011800018 นางสาวกัญญพร ทนันชัย
2011800019 นางสาวหทัยรัตน์ บางกล ่า
2011800020 นางสาวมยุรี ซื อจริง
2011800021 นายสุเมธ แซ่เอี๊ยว
2011800022 นางสาวจารุวรรณ แสงสว่าง
2011800023 นางสาวมิณตรา ไข่สังข์
2011800024 นางสาววริศรา ค่าสีลา
2011800025 นางสาวอติกานต์ ปานเดชา
2011800026 นางสาวสุกัญญา ทองพะวา
2011800027 นางสาวพรญาณี ดาษพืชน์
2011800028 นายวงศธร สุวรรณกิจ
2011800029 นางสาวภัชราษา ยิ้มช้อย
2011800030 นางสาวอนุสรา ศึกษากิจ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล
2011800031 นางสาวณัฐธิดา ไชยทอง
2011800032 นางสาวเมลดา จาติกานนท์
2011800033 นางสาวสุกัญญา จานแก้ว
2011800034 นางสาวกรุณา วงศ์สุวรรณ
2011800035 นางสาวสมนัส ปุริสพันธ์
2011800036 นางสาวสมฤดี ทองอินทร์
2011800037 นางสาวอินทิรา เจริญไทย
2011800038 นางสาววาสนา คงรัศมี
2011800039 นางสาวมนฑิรา คงคาหลวง
2011800040 นางสาวพิราวรรณ วาโฉม
2011800041 นางสาวอัมพันธ์ กลึงสาย
2011800042 นางสาววิลาวัณย์ โงสันเทียะ
2011800043 นางสาวกนกอร เกงขุนทด
2011800044 นางสาวศดานันท์ พิมพ์จันทร์
2011800045 นางปวีณา กาญจนพงษ์พร
2011800046 นางสาวยลลดา มนัสพรหม
2011800047 นางสาวพัชรินกรณ์ โอภาสวรพันธ์
2011800048 นายอดุลย์ เชื้อวังค่า
2011800049 นางสาวณัฐธินี สารมิตร
2011800050 นายทศพล ยุติธรรม
2011800051 นางสาวสุนันทา เกตุแก้ว
2011800052 นางสาวกลิ นมณี นามชารี
2011800053 นางสาวเบญจมาภรณ์ โพธิท์อง
2011800054 นางสาวนิภาพร ฐิตะสาร
2011800055 นางสาวดวงกมล ทรงคาศรี
2011800056 นางสาวรุจิกร พรหมณี
2011800057 นางสาวสุวรรทา ก่าจร
2011800058 นางสาวสิตานันท์ ศรีวิชัย
2011800059 นางสาวธนาภรณ์ ศรีจันทร์
2011800060 นางสาวญาณภัทร ไชยสิทธิ์
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ชื่อ - สกุล
2011800061 นางสาวสมาพร สมสุข
2011800062 นางสาวณัฐกานต์ วรรณทะมาศ
2011800063 นางสาวกัลยาณี ศรี หาเบ้า 
2011800064 นางสาวญาสุมิน สินทองวัฒนา
2011800065 นางสาวจุฑานันต์ หอมเกตุ
2011800066 นางสาวปูชิตา มีคาม
2011800067 นางสาวลัมภนีย์ ทรัพย์ศรี
2011800068 นางปภาวดี สวัสดีผล
2011800069 นางสาวกมลวรรณ เนียมทอง
2011800070 นายธีระพล วรรณสาร
2011800071 นางสาวเจนจิรา แสนสาคร
2011800072 นางสาวจันจีรา ฉายา
2011800073 นางสาวรติรัตน์ หงษ์ทอง
2011800074 นายธนากร เขียวสุวรรณ์
2011800075 นางสาวนัจกร พิทยาพล
2011800076 นางสาวลัดดารัตน์ เยาวลักษณ์
2011800077 นางสาวณัฐฏิยา พุม่ยาธรรม
2011800078 นางสาวปุญชรัศมิ์ ธนันฐิตพัฒน์
2011800079 นางสาวชลธิชา วิเชียรรัตน์
2011800080 นางสาวสุนทรี อู่วิชียร
2011800081 นางสาวสุธารัตน์ นาคชูทอง
2011800082 นายเอกพงศ์ กองแก้ว
2011800083 นายสุรศักด์ิ แหวนเพชร
2011800084 นางสาวนิตทรา ศรีนวล
2011800085 นางสาวศิรินราช สว่างทั ว
2011800086 นายนิรุตต์ิ พันธวงค์
2011800087 นายศักดินนท์ อินทชิต
2011800088 นางสาวณัฏฐรีณีย์ อินท่าเสา
2011800089 นางสาวกมลวัน เห็นประเสริฐ
2011800090 นางสาวณัฏฐณิชา พรหมค่า
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ชื่อ - สกุล
2011800091 นางสาวพรพรรค์ พิมพ์ศรี
2011800092 นายนัฐพงษ์ ผ่องล่าเจียก
2011800093 นางสาวนรินทิพย์ รัตนกุญชร
2011800094 นายปุณยธร สิทธิกูล
2011800095 นางสาวอัญธิกา ปารมีโจ้ก
2011800096 นายพลญาณ สุขสมยา
2011800097 นางสาวจิดาภา เกิดผล
2011800098 นางสาวทิพย์ประภา แจ้งเปลี ยน
2011800099 นางสาวหทัยชนก ยามเย็น
2011800100 นางสาวอรรถกฤต ผาสิน
2011800101 นางสาวพัทธนันท์ สนธยามาลย์
2011800102 นางสาวสุดารัตน์ ไมปอง
2011800103 นางสาววชิรญา ล้ิมสกุลทิพย์
2011800104 นางสาวมนัสนันท์ จันทะวัง
2011800105 นางสาวอัญชลี ลาลุน
2011800106 นางยุพาพรรณ ล้ิมบุญแตง
2011800107 นางสาววราพร นวมศิริ
2011800108 นายกีรติ สุทธิรักษ์
2011800109 นายพณัฐ ไตรสุวรรณ
2011800110 นางสาวจิรภิญญา บ่ายเที ยง
2011800111 นางสาวสุดาวัลย์ ศรีมงคล
2011800112 นางสาววราภรณ์ มะโหฬาร
2011800113 นางสาวนฤมล กลมพุก
2011800114 นางสาวพิจิตรา เต็มปรีชา
2011800115 นางสาวนริศรา วิเวกวรรณ
2011800116 นางสาววนิดา มาตรวิจิตร
2011800117 นางสาวกริษฐา กล้ากสิการ
2011800118 นางสาวนุจรีย์ กลยณีย์
2011800119 นางสาวสุรีรัตน์ อาจแก้ว
2011800120 นางสาววิภาพร สันติเฉลิมวงศ์
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ชื่อ - สกุล
2011800121 นางสาวอัมภาศรี นิยม
2011800122 นางสาวศิริอร แก้วสว่าง
2011800123 นางสาวสุรีรัตน์ ญวนแม
2011800124 นายเฉลิมพล มณีรัตน์
2011800125 นางสาวณัฐวนิชดา ยาสกุล
2011800126 นางสาวอุษณีย์ แก่นจันทร์
2011800127 นางสาวกรรณิการ์ ธงสันเทียะ
2011800128 นางสาวนภาภัสสร์ ศรีเพ็ชร์
2011800129 นางสาวฤทัยรัตน์ อนิวัต
2011800130 นางสาวสารินี ศรีเหมาะ
2011800131 นางสาวสุกัญญา มั งมี
2011800132 นางสาวจุฑามาศ เดชผิว
2011800133 นางสาวพิริยา ช้างแรงการ
2011800134 นางสาวณัฐณรินทร์ ขจรจิตรานนท์
2011800135 นางสาวสาวินี สอนประดิษฐ
2011800136 นางสาวดวงเนตร แนบเนื้อ
2011800137 นางสาวสวรรยา ด้วงค่า
2011800138 นางสาวปาริฉัตร เนตรผง
2011800139 นางสาวปภัสร์ธนัณ ดวงประเสริฐ
2011800140 นางสาวจิรสุภา บัวเพ็ง
2011800141 นางสาวกัลยาพร โดดหนู
2011800142 นางสาวสุธีรา นาคพุก
2011800143 นางสาวพิมพ์ชนก โพธิกุล
2011800144 นางสาวณัฐชานันท์ โหรสกุล
2011800145 นางสาวอริสา โพธิศ์รีชัย
2011800146 นางสาวจันทรวรรณ หนูฉิม
2011800147 นางสาววราภรณ์ เหรียญทอง
2011800148 นางสาวทัตชญา มุนินทรวัฒนา
2011800149 นายศุภชัย ทั งทองค่า
2011800150 นางสาวกนิษฐา ซ้ายสุข
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ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2011800151 นางสาวเบญจวรรณ ใจหาญ
2011800152 นางสาวศิรินภา จันทรักเขต
2011800153 นางสาวนิภาวรรณ แก้วกาม
2011800154 นายวรานนท์ เล็กสาลี
2011800155 นางสาวจารุวรรณ ออโพธิท์อง
2011800156 นางสาวณิชาภัทร เอี ยมสอาด
2011800157 นางสาวกันตาพิชญ์ นิธิธนโรจน์
2011800158 นายนภดล น้อยมิ ง
2011800159 นางสาวปรารถนา ตันสวัสด์ิ
2011800160 นางสาวสิริภรณ์ ทองชู
2011800161 นางสาวบุญธิดา ป่าขจร
2011800162 นางสาวณหทัย ธรรมประเสริฐ
2011800163 นางสาวธิดารัตน์ รู้ประมาณ
2011800164 นางสาวสกุลรัตน์ ค่าเหล็ก
2011800165 นางสาวหนึ งฤทัย ลมไธสง
2011800166 นางสาวรัศมี ฐิตะสาร
2011800167 นายกิติวรรณ ชนะกาญจน์
2011800168 นางสาวอังคณา อนันต์
2011800169 นางสาวพวงแก้ว พรรณราย
2011800170 นายปิยะพงศ์ พันธ์ศรี
2011800171 นายสรสิทธิ์ เสือสกุล
2011800172 นางสาวเรณู ศรีขาว
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18. สถาบันพัฒนาการชลประทาน
ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ าตวัสอบ
2021800001 นางสาวบุษกร ผิวอ่อน
2021800002 นายสรศักด์ิ บัวภา
2021800003 นางสาวมนันยา หวังมาน
2021800004 นางสาววราภรณ์ สอดสี
2021800005 นางสาวมนัสชนก เกษศรี
2021800006 นายตรองบุญ พุทธรัตน์
2021800007 นายภูริลักษ์ มีมูล
2021800008 นายอภินพ จันทะสิม
2021800009 นายภัทรภณ ด่านพงศ์สุวรรณ์
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ชื่อ - สกุล
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18. สถาบันพัฒนาการชลประทาน
ต าแหน่งนายชา่งชลประทาน

เลขประจ าตวัสอบ
2041800001 นายเกียรติศักด์ิ มุขเพชร
2041800002 นายนิติวัฒน์ เพชรนาดี

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
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ชื่อ - สกุล
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18. สถาบันพัฒนาการชลประทาน
ต าแหน่งวิศวกรชลประทาน

เลขประจ าตวัสอบ
2171800001 นายกษิดิศ มัญชุวงศ์
2171800002 นายชนพัฒน์ เมชฌสมภพ
2171800003 นางสาวภันทิลา รามนันทน์
2171800004 นายคฑาวุฒิ อินทร์โสภา
2171800005 นายทรงพล เพชรพลอย
2171800006 นายธนชาติ ศรีเพ็ง
2171800007 นายภาคภูมิ ทรงสกุล
2171800008 นางสาวกิ่งกมล จงกลาง
2171800009 นางสาววิรวรรณ ค าเจริญ
2171800010 นายธนกร บุญเรือน
2171800011 นายสมนึก อ่อนดี
2171800012 นายรัตนประทีป เอราวัณ
2171800013 นายสุระ สุขปานประดิษฐ์
2171800014 นางสาวพวงแก้ว นพเกตุ
2171800015 นายอรรถวิทย์ ปุงควะบุตร
2171800016 นางสาวฐิติภา ดอกสันเทียะ

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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