
19. ส ำนักงำนชลประทำนที ่1
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2021900001 นายภาณุพงศ์ แสงแก้ว
2021900002 นายจักรพันธุ์ กัลยา
2021900003 นายพงศกร เมฆอ่อน
2021900004 นางสาวอรัญญา ธิติพงษ์พานิช
2021900005 นายเรวัฒน์ ชัยชนันต์
2021900006 นางสาวจันทร์เพ็ญ แคว้นประจิม
2021900007 นายธณัฐพัฒน์ นนทะจักร์
2021900008 นายณัฐพงษ์ ไชยวงค์
2021900009 นางสาวกุลิสรา สาปุก
2021900010 นายทัตพงศ์ ฝ้ันอุตมะ
2021900011 นายสหบดี อริยพลประดิษฐ์
2021900012 นายธนวินท์ จันบุญลี
2021900013 นายพชรวุฒิ ทองบุญเรือง
2021900014 นายพลชนก กอบแก้ว
2021900015 นายธนากร อินตุ้ย
2021900016 นายอดิศร สรรหาศักด์ิ
2021900017 นายธนกฤต ทาสุวรรณ์
2021900018 นางสาวกุลธิดา อุ่นค า
2021900019 นายรัฐพล รอดพุม่
2021900020 นายภาณุวัฒน์ โฉมศรี
2021900021 นางสาวจุฑาทิพย์ แถมพูลสวัสด์ิ
2021900022 นายศรายุทธ พุทธเขียว
2021900023 นายนิธิพันธ์ มณีเขียว
2021900024 นายชัยมงคล อินทรชัย
2021900025 นายภาคินท์ ปัญญาฟู
2021900026 นายสุธิพงษ์ บุญตันดี
2021900027 นายทศพล พระกุลานนท์
2021900028 นายชุติพงศ์ นันทะมณียอง
2021900029 นายธนาณุพัฒน์ ไชยลังการณ์
2021900030 นายเจตรินทร์ ขันนันตะ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2021900031 นายนิฐิพันธ์ จันต๊ะตึง
2021900032 นางสาวทิชากร โพแก้ว
2021900033 นายวรากร ปันเจริญ
2021900034 นายพงษ์ศธร พาทะขัน
2021900035 นางสาวณัฐนิชา พงศธรทรัพย์
2021900036 นายนาวิน นันทวงค์
2021900037 นายณัฐดนัย หินวงศ์
2021900038 นางสาวพุดตาล อินทราวุธ
2021900039 นายสิทธิพันธ์ สิทธิ
2021900040 นายณัฐวัฒน์ แก้วอาทิตย์
2021900041 นายสุชานนท์ จ าปี
2021900042 นายวชิรพงษ์ ธิสาร
2021900043 นายคเณศพงษ์ สระทอง
2021900044 นายหาญชัย พันธุส์ถิตย์วงศ์
2021900045 นางสาวพิมพ์นิภา รังแก้ว
2021900046 ว่าทีร้่อยตรีจักรพันธ์ อุปาระ
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19. ส ำนักงำนชลประทำนที ่1
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2041900001 นายสมเพชร สีแดง
2041900002 นายพงศกร มหามณฑล
2041900003 นายวัฒนา นันทสี
2041900004 นายโยธิน ขัติพิบูลย์
2041900005 นายกิตติพงษ์ ยะสุรินทร์
2041900006 นายมณี ราชติง
2041900007 นายดนุพล ศิริวิสูตร
2041900008 นายอัศนัย ใจจะนะ
2041900009 นายอภิสิทธิ์ วงศ์เกตุ
2041900010 นายเอกพันธ์ สีใจออน
2041900011 ว่าที ่ร.ต.ปภังกร ธาดาสุรเวทย์
2041900012 นายศิริชัย ใจทอง
2041900013 นางสาวหัทยา ศรีวิชัย
2041900014 นางสาวอังคณาพร ชะนะ
2041900015 นายวัชรภูมิ ดวงรกดก
2041900016 นายมงคลชัย ปฎิพัทธ์ปถวี
2041900017 นายธวัชชัย โพธิวงษ์
2041900018 นายกฤตภัทร ดิลกเอกธนากร
2041900019 นายรุ่งรักษ์ เรือนประเสริฐ
2041900020 นายกฤษฎา ศรีทอง
2041900021 นายสุวิทย์ ธรรมมงคล
2041900022 นายธนกฤต ปัญญาเถิง
2041900023 นายภูริพันธ์ ก่า่แก้ว
2041900024 นายปกรณ์ สิงห์แก้ว
2041900025 นายวีรชิตวงศ์ บุญประดิษฐ
2041900026 นายนเรศ วรรณก้อน
2041900027 นายพรสุริยะ เครือวงค์
2041900028 นายชนะศักด์ิ แสงสุข
2041900029 นายชัยณรงค์ ชัยมิต
2041900030 นายชยพัทธ์ ค่าเป็ง

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2041900031 นายกรกต แสงภูว่งษ์
2041900032 นายณัฐพร ดิสภาณุวัฒ
2041900033 นายณรงค์ศักด์ิ คงหา
2041900034 นายสิทธิศักด์ิ ปัญญาล้าน
2041900035 นายจิรวัฒน์ เดชเขตขัน
2041900036 นางสาวพิชญ์ญา ชลหาญ
2041900037 นายอภิรักษ์ อุตใหม่
2041900038 นายจิรายุส ค่าเตจ๊ะ
2041900039 นายนราวิชญ์ ปัญญาแดง
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19. ส ำนักงำนชลประทำนที ่1
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
2071900001 นายเชษฐพงศ์ สุขเมือง
2071900002 นายนัฐพงษ์ อุปมาณ
2071900003 นายสรเชษฐ์ สมนวล
2071900004 นายกิตติวินท์ อินโต
2071900005 นายพิทักษ์ อ่อนทอง
2071900006 นายวรวุฒิ สุปินชมภู
2071900007 นายณัฐวัฒน์ กรรณิกา
2071900008 นายสุรศักด์ิ ตาค า
2071900009 นายแสงสุรีย์ หฤทัยอุดมศักด์ิ
2071900010 นายธนะภูมิ จักรปวง
2071900011 นายวัชรากรณ์ แสนเปียง
2071900012 นายณัฐพงศ์ จันทิมา
2071900013 นายภาคภูมิ สิทธินนท์
2071900014 นายธีรพงศ์ ค าปวน
2071900015 นายศรายุทธ สุยะแก้ว
2071900016 นายศุภชัย ยมแก้ว
2071900017 นายเจษฎา ค าปันนา
2071900018 นายดนุสรณ์ ฤตานนท์ธนกุล
2071900019 นายนิพัฒน์ คล้ายบัว
2071900020 นายส าราญ โฮมวงค์
2071900021 นายอดิศร ปิน่แก้ว
2071900022 นายธนพล ปุกปินกาศ
2071900023 นายวิศิษฎ์ ปัญญาเมืองใจ
2071900024 นายอนุชา จันตาสิงห์
2071900025 นายสุรเชษฐ โกมุทเกื้อกูล
2071900026 นายพนม ตุ่นค า
2071900027 นายพัศทร ไชยอาราม
2071900028 นายชุติพนธ์ สังคริน
2071900029 นายยุทธการ จันทูน
2071900030 นายธนวรรธน์ มูลรังศรี

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2071900031 นายอภิชัย ธิติศิริกุล
2071900032 นายธนพล สอาดล้วน
2071900033 นายจักรกฤษณ์ ศรีสร้อย
2071900034 นายปฏิภาณ ภูมิศรี
2071900035 นายเฉลิมราช มูลหิน
2071900036 นายฑีนฤทธิ์ ชูนาม
2071900037 นายทีปกร อาทิตย์
2071900038 นายเจตบดินทร์ ศิริพันธ์
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