
26. ส ำนักงำนชลประทำนที ่8
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2022600001 นายสุวัฒน์ รักษาไพร
2022600002 นายนิชชกานต์ บุระดา
2022600003 นายเพ็ญชัย ไสยพันธ์
2022600004 นายทนง จิมานัง
2022600005 นายชิโนรส เป็นสุข
2022600006 นางสาวธรณ์ธันย์ เกษมสุข
2022600007 นางสาวสุรีพร ล้อมลาย
2022600008 นายนรสิงห์ แดงงาม
2022600009 นายชัยนาจ ดวงอินทร์
2022600010 นางสาวกิ่งกาญจน์ ใจมั่น
2022600011 นายสุกฤษฎิ์ สมพร
2022600012 นางสาวชุติมา วิมลสิทธิ์
2022600013 นายประยูร ปุตามา
2022600014 นายนิพนธ์ โมรา
2022600015 นายพรเทพ โภคทรัพย์
2022600016 นางสาวประภัสสร แซ่ตัง
2022600017 นายพงศ์ศิษฏ์ จันทร์หอม
2022600018 นายณัฐธศักด์ิ ชากุทน
2022600019 นายศิริพงศ์ ทองกลาง
2022600020 นายธนวัฒน์ อึ้งวิบูรณ์วงศ์
2022600021 นายธนะวัฒน์ ศรีทอง
2022600022 นายวันพิชิต ขจีทวีทรัพย์
2022600023 นางสาวยุภาพร อุทธาสังข์
2022600024 นายทองจันทร์ บุตะเคียน
2022600025 นายธันวา มากคงดี
2022600026 นางสาวณัฐฐานิตา จันทร์งาม
2022600027 นางสาวธิดารัตน์ จ าปี
2022600028 นางสาวปรียานุช จอนโพธิ์
2022600029 นายวสันต์ โล่ป้อง
2022600030 นายพยุงศักด์ิ กุลอ่อน

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล
2022600031 นายศศิศ ศิลาพงษ์
2022600032 นายเฉลิมศักด์ิ เลิศมะเลา
2022600033 นายจักรพันธ์ อ้นชาลี
2022600034 นายณัฐพล แสงนรินทร์
2022600035 นายอธิพงษ์ สลอดตะคุ
2022600036 นายมนตรี จันทร์ดวง
2022600037 นายศุภมงคล เจียดรัมย์
2022600038 นางสาวอมรา ดอกค า
2022600039 นายธนวัฒน์ พยนต์เลิศ
2022600040 นายธีระวัฒน์ ฤทธิสิ์งห์
2022600041 นางสาวสุภัทรา ตากงูเหลือม
2022600042 นางสาวพัทธมนัส ปะถานะ
2022600043 นายณัชพล หาญนา
2022600044 นายอานนท์ หาญภูมิ
2022600045 นายอิทธิพัทธ์ กลีบแก้ว
2022600046 นายพลกฤต สวัสดี
2022600047 นายศรชัย เสียงใส
2022600048 นางสาวสมฤทัย เสียงใส
2022600049 นายปรัชญ์ วรเตชะ
2022600050 นายกฤษณะศักด์ิ ร้ัวชัย
2022600051 นางสาวลักษิกา พูนทรัพย์
2022600052 นายโพชฌงค์ เอี่ยมส าอางค์
2022600053 นายเทพฤทธิ์ วาจาจิตร
2022600054 นายวิชานนท์ วิลาจันทร
2022600055 นายนฤเบศ พึง่กัน
2022600056 นายวัชรากร ส ารวมจิต
2022600057 นายณัฐิวุฒิ ออกรัมย์
2022600058 นายรณนพร จะเชิญรัมย์
2022600059 นางสาวชญานิศ โสระวงค์
2022600060 นายณัฐพล ชื่นอร่าม
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2022600061 นางสาวนันทนา วรบุตร
2022600062 นายวัชระ นิรัมย์
2022600063 นางสาวชัญญานุช เกษีสังข์
2022600064 นายวิศรุต พิมพ์ศรี
2022600065 นายอานนท์ ชูจัตุรัส
2022600066 นายจีรยุทธ ขานสันเทียะ
2022600067 นายธิษณะ สาแก้ว
2022600068 นางสาวเบญจพร กองทองหลาง
2022600069 นายสมศักด์ิ ผ่านกลาง
2022600070 นายจีรพัฒน์ ศรีราม
2022600071 นายสมพร ท าดี
2022600072 นายณัฐิวุฒิ ปุม้กระโทก
2022600073 นางสาวรุ้งนภา วิรุณละพันธ์
2022600074 นายวรุตม์ ปัน่ปี
2022600075 นายทัศวุฒิ ยกมณี
2022600076 นายเมธัส คันธา
2022600077 นายจักรกฤษณ์ โสภาค
2022600078 นางสาวสุภาภรณ์ แจ่มแจ้ง
2022600079 นางสาวภัทรา พงษ์เสน่ห์
2022600080 นายภาณุมาศ ศิริทวี
2022600081 นางสาวกิติลักษณ์ ศรีนวล
2022600082 นายวรรณกิจ กิจบ ารุง
2022600083 นางสาวพัดชา อุมะวรรณ
2022600084 นายสุระสิทธิ์ ภูเ่พชร
2022600085 นายศราวุธ แก้วสา
2022600086 นางสาวอารีวัลย์ มะณีจันทร์
2022600087 นายจีระวัฒน์ ทุมมาลี
2022600088 นางสาวนภาพร โคไธสง
2022600089 นายธนโชติ ดีเลิศ
2022600090 นางสาวกัญญารัตน์ ยอดมี
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ชื่อ - สกุล
2022600091 นายพีระยุทธ หมื่นบุญมี
2022600092 นายสุขสันต์ สุขแสงรัตน์
2022600093 นายวิษณุ กะสุนรัมย์
2022600094 นายวันฤกษ์ ค าเสมอ
2022600095 นายจักรชัย แซ่เอี้ยว จักรชัย แซ่เอี้ยว
2022600096 นายชยณัฐ ฉายอรุณ
2022600097 นายธนายุต พุม่แก้ว
2022600098 นางสาวภิญญาพัชญ์ ภักดี
2022600099 นายธนสาร ค าภานันต์ ธนสาร ค าภานันต์
2022600100 นายจักรพล ภูวะกง
2022600101 นายพรธนา ฉายแก้ว
2022600102 นางสาวพลอยชมพู ปฐวีธนพงศ์
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26. ส ำนักงำนชลประทำนที ่8
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2042600001 นางสาวเบญจมาศ โสภาสิน
2042600002 นางสาวศรีรัตน์ แก้วอู๋
2042600003 นายนนทวัฒน์ ยวนเชย
2042600004 นายวรวิทย์ ด้วงนิล
2042600005 นายคงกระพัน มุทธานุวัฒน์
2042600006 นายสันติ กอบเขตกรรม
2042600007 นายณัฐวุฒิ แทนผักแว่น
2042600008 นายวีระชน เป็นไทย
2042600009 นายอภิศักด์ิ รจนัย
2042600010 นายฉัตรพัฒน์ พลับเพลิง
2042600011 นายอภิชาติ บุญมาตย์
2042600012 นายศุภณัฏฐ์ มุทาพร
2042600013 นายธงชัย จารัตน์
2042600014 นายบรรฑิต บุญวัฒน์
2042600015 นางสาวกาญจนา เปล่ียนนอก
2042600016 นายชัยทัต ศิลปี
2042600017 นายอานนท์ จันทร์รักษา
2042600018 นายจตุพงศ์ บัวนาค
2042600019 นายธีรยุทธ สุดสวาด
2042600020 นายพีรพล ศุภนัด
2042600021 นายชยานันต์ หมากกลาง
2042600022 นายณัฐวัฒน์ เหลาคม
2042600023 นางสาวดอกแก้ว เพิม่วงศ์
2042600024 นายฐิติศักด์ิ กองสุข
2042600025 นายอภิสิทธิ์ ซ่ึงพรม
2042600026 นายปิติ รัตนบุดตา
2042600027 นายอภิวัฒน์ ทองเบ้า
2042600028 นายวุฒินันท์ วงษ์เรียนรอต
2042600029 นายประสิทธิ์ วรรณทวี
2042600030 นายกิตติศักด์ิ ยาวะโนภาส

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล
2042600031 นายภวัต ยาวะโนภาส
2042600032 นายเจนณรงค์ สุขทนทาน
2042600033 นายวราห์ยุทธ เขือนอก
2042600034 นายอานุภาพ จันทร์โพธิ์
2042600035 นายจักรพงศ์ ธรธาดา
2042600036 นายสุเมธ นพพิบูลย์
2042600037 นายเอกรินทร์ อิ่มหมื่นไวย์
2042600038 นายภาคิณ นิลนิตย์
2042600039 นายภาณุพร ภูมิวิษณุ
2042600040 นายชาคริต แก้วประสงค์
2042600041 นายอานนท์ ลอดทรง
2042600042 นางสาวศิรินภา ลุนชัยญา
2042600043 นายธีรศักด์ิ สุดบอนิตย์
2042600044 นายรัชพล นาคะวงค์
2042600045 นายศุภรักษ์ ดีทรัพย์
2042600046 นายไกรสร ตอนสุข
2042600047 นายตะวัน พิมพ์พัฒน์
2042600048 นายปกาศิต อาจทวีกุล
2042600049 นายสนธยา ชารี
2042600050 นายทวยเทพ ทิพวงษ์
2042600051 นายตฤณ ประสานเชื้อ
2042600052 นายบุญช่วย ตองกระโทก
2042600053 นายตุลา เกษสีสังข์
2042600054 นางสาวภาวินี มณีทอง
2042600055 นายคณิศร ติดใจดี
2042600056 นายสมยศ ทองประโคน
2042600057 นายวัชระ เลิศจะบก
2042600058 นายจิรวัฒน์ แซดกระโทก
2042600059 นายณรงฤทธิ์ อินทร์โก
2042600060 นายเขตรัตน์ ทองมวล
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รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042600061 นายกันติทัต วงศ์จอม
2042600062 นายนันทวัฒน์ ศรีเมือง
2042600063 นายดะนุพล นวนกลาง
2042600064 นายสุทธิพงษ์ สุภาพวิมล
2042600065 นายวิรัตน์ บุญกล้า
2042600066 นายสราวุฒิ เพียรเสร็จ
2042600067 นายดัชกร อักษรณรงค์
2042600068 นายภัทรพล ศรีเมือง
2042600069 นายประภาส แสนสิงห์
2042600070 นางสาวอัจฉรา จิตงาม
2042600071 นายรุ่งโรจน์ ประทุมวงศ์
2042600072 นายอรุณ เกลมกลาง
2042600073 นายณรงค์ฤทธิ์ อนันต์เทพา
2042600074 นายกิตติธัช โพธิศ์รี
2042600075 นายณรงค์ศักด์ิ สังข์ทอง
2042600076 นายสุทธิกร เวชกามา
2042600077 นายเสกศักด์ิ ภาสะอาด
2042600078 นายอภิชาติ อัปมาเก
2042600079 นายธีระวัฒชัย โทนผุย
2042600080 นายอดิเทพ พูลศรี
2042600081 นายรชตะ รัตนโชติ
2042600082 นายผดุงเกียรติ ค าสอน
2042600083 นายณัฎฐวัจน์ วัจน์ศิลป์ภิญโญ
2042600084 นายฐิติพงศ์ เปล่ียนสันเทียะ
2042600085 นายภาณุวิชญ์ เขือนอก
2042600086 นางสาวอรอนงค์ เกียรติรัมย์
2042600087 นายสุรเดช พรมมาลา
2042600088 นายวาทเนศ ทองมณี
2042600089 นายนัตติวัชต์ ทองโพธิ์
2042600090 นายวรยุทธ ถะเกิงสุข
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042600091 นายจารุนันท์ เพิม่พูล
2042600092 นายณัฐวัฒน์ เนื้ออ่อน
2042600093 นายภมร โพธิไ์ทรพิทักษ์
2042600094 นายสุทธิพศ สุวรรณกูฏ
2042600095 นายธนพร พิมพ์ทรัพย์
2042600096 นายไชยา บุญยอด
2042600097 นายวิศรุต ศรีสุข
2042600098 นายสุรพงษ์ แน่นอุดร
2042600099 นายธีรวิทย์ มาศิริ
2042600100 นางสาวพิมพ์ศุภางค์ เครืองรัมย์
2042600101 นายสุรศักด์ิ บุญประวัติ
2042600102 นายทศพร วายะมะ
2042600103 นายชนุดม ดาวจันทร์
2042600104 นายวัฒนา บุญหล้า
2042600105 นางสาวปัทมา ทองอ้ม
2042600106 นางสาวสุธาสินี พ่อค้า
2042600107 นายวิชญะ สาธุจรัญ
2042600108 นายอิทธิพล ส านักนิตย์
2042600109 นางสาวณัฐฐินันท์ พลสงค์
2042600110 นายสุชาติ ตาปราบ
2042600111 นายเชาวลิต สองศรี
2042600112 นายสถาพร บัวงาม
2042600113 นายพงษ์ศักด์ิ สุวรรณดี
2042600114 นายปฏิภาณ พละศักด์ิ
2042600115 นายอานนทชัย ศรีจันทร์อ่อน
2042600116 นายแสนสุข บูรณ์เจริญ
2042600117 นายศรัญญู เกิดปรางค์
2042600118 นางสาวจินตนา พิมพ์ค าไหล
2042600119 นายธีรพงษ์ รอสูงเนิน
2042600120 นายสมเกียรติ คลองแห้ง

หน้า 4 จาก 8



26. ส ำนักงำนชลประทำนที ่8
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042600121 นายสิริชัย แอบครบุรี
2042600122 นายธนพงศ์ พันธุท์ุย้
2042600123 นายศรีศักด์ิ แป้นทอง
2042600124 นายปภพ กุลฉันท์วิทย์
2042600125 นายปารเมศ หลวงกลาง
2042600126 นายเฉลิมวุฒิ แดงสกุล
2042600127 นายพงศ์ศกร หอมสมบัติ
2042600128 นายสารัช เดือนขาว
2042600129 นายกิตติศักด์ิ ปัญญาคม
2042600130 นายสุรศักด์ิ บุญรอดดวง
2042600131 นายสากล ธงกิ่ง
2042600132 นางสาวศิริพร นามคันที
2042600133 นางสาวอรนุช เม้าง้อม
2042600134 นางสาววรรณา บุญทัน
2042600135 นายธวัชชัย นัยพันธ์
2042600136 นายโกมินทร์ จันทร์โส
2042600137 นายน าโชค จีนตะขบ
2042600138 นายพิสัณห์ สอดศรี
2042600139 นายจักรพงษ์ เข็มเพ็ชร
2042600140 นายสุทัศ วิชัย
2042600141 ว่าที ่ร.ต.หญิงศุภาพิชญ์ ส่องกระโทก
2042600142 นายณกรณ์ สายค าพา
2042600143 นายวัชระ รัตนพันธุ์
2042600144 นายภีระพงษ์ ภูพาที
2042600145 นางสาวมนชนก ภูศรีดิน
2042600146 นายอณุพัฒน์ ชีตารักษ์
2042600147 นายศักดินา นิลดา
2042600148 นายกิตติศักด์ิ บุญสุขอัคราสกุล
2042600149 นายธิวาธร เจนขนบ
2042600150 นางสาวณัฐพัชร์ วรางกูร

หน้า 5 จาก 8



26. ส ำนักงำนชลประทำนที ่8
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042600151 นายศุภกิจ สินปรุ
2042600152 นายเอกพล อ ารุงเเคว้น
2042600153 นายสุรศักด์ิ กิติสกล
2042600154 นายสุดเขต แก้วศรี
2042600155 นายพยอม มิตรสม
2042600156 นายพงศ์พัฒน์ ตาไธสง
2042600157 นายประสิทธิ์ ขุนสูงเนิน
2042600158 นายวิวัฒน์ ภูสีอ่อน
2042600159 นายกิตติชัย สุวรรณเจริญ
2042600160 นายพิทวัส บุตรากาศ
2042600161 นายณัฐวุฒิ ตุ้มทอง
2042600162 นายอภสิทธิ์ สุขประเสริฐ
2042600163 นายอิสระ เหล่าเภา
2042600164 นางสาวแพรวพรรณ พันธ์อั้ว
2042600165 นายคมกฤษ กรุมรัมย์
2042600166 นายสมปราชญ์ กลีบจอหอ
2042600167 นายอัครพล ลาลุน
2042600168 นายสุริยะ ค าชาลี
2042600169 นางสุทธิณี ทอนสูงเนิน
2042600170 นายณัฐวุฒิ ชาสูงเนิน
2042600171 นายอริย ทองศรี
2042600172 นายปฎิพล ศิลา
2042600173 นายอภินันท์ แดนนาเลิศ
2042600174 นายวีระเดช แสงไชยปาทาน
2042600175 นายไกรสร ค าแพงศรี
2042600176 นางสาวเดือนนภา มุมทอง
2042600177 นายธีรพงษ์ จงใจรักษ์
2042600178 นายสันติ เกิดเหล่ียม
2042600179 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทน
2042600180 นายชาณุวัฒน์ สุวพัฒน์

หน้า 6 จาก 8



26. ส ำนักงำนชลประทำนที ่8
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042600181 นายชัยชยุตฒ์ โสธาตุ
2042600182 นายณฐพล ไขสระน้อย
2042600183 นายวรพจน์ สุภกร
2042600184 นายอภิสิทธิ์ พฤกษา
2042600185 นายอดิศักดืิ แสนคม
2042600186 นายเกริกพล วงษารี
2042600187 นายสิทธิชัย แวดไทยสงค์
2042600188 นายกานต์ เต้าทอง
2042600189 นายน าโชค น้อยมาต่วน
2042600190 นายประธาน สุรรณประเสริฐ
2042600191 นางสาวสุฑาสินี ปิดตาทาโย
2042600192 นายเริงชัย อนุกูล
2042600193 นายคเชนทร์ รูปสวย
2042600194 นายธนธรณ์ ธรรมธร
2042600195 นายถนัดกิจ สายกระสุน
2042600196 นายโชคอนันท์ จันทะพันธ์
2042600197 นายธีรศักด์ฺ ชมชื่นชู
2042600198 นางสาวปริศนา จันทร์ประโคน
2042600199 นายพีรพล เหมกุล
2042600200 นางวราภรณ์ อังฉกรรจ์
2042600201 นายกิตติ สุธาตุ
2042600202 นายอดิพงษ์ เฉลียวศิลป์
2042600203 นายอติชาต กุมชาติ
2042600204 นางสาวทิราภรณ์ สรรพผล
2042600205 นางสาวภัคจีรา เชื้อสูง
2042600206 นายศราวุธ มณีล้อม
2042600207 นายธนกรณ์ บาริศรี
2042600208 นายนทีกานต์ พิมพ์เสนา
2042600209 นายธีรเดช สมหมาย
2042600210 นายกนกศักด์ิ ยลพันธ์

หน้า 7 จาก 8



26. ส ำนักงำนชลประทำนที ่8
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042600211 นางสาวกัลยา มีศักด์ิ

หน้า 8 จาก 8



26. ส ำนักงำนชลประทำนที ่8
ต ำแหน่งนำยชำ่งส ำรวจ

เลขประจ ำตวัสอบ
2062600001 นายจิรัฎฐ์ พรวิชกุล
2062600002 นายมานิตย์ ต้องถือดี
2062600003 นายสุธากร สุธรรม
2062600004 นางสาวเกสินี ศรีวงษา
2062600005 นายอัครพลชัย บูชา
2062600006 นายศิวดล กันหา
2062600007 นางสาวอ าภา บึงจันทร์
2062600008 นายจิตรกร ภิรมย์
2062600009 นายประสาน พรมเทศ
2062600010 นางสาวอรวี มีรสล  า
2062600011 นางสาวพรพิมล ส านักนิตย์
2062600012 นางสาวบังอร บุญมาก
2062600013 นางสาวอรวรรณ สาริกา
2062600014 นายอภินันท์ งามเลิศ
2062600015 นายจักรกฤษณ์ ดาศรี
2062600016 นายธนาศักด์ิ เข็มเอียม
2062600017 นายศักย์วัฒน์ ดวงเศษวงษ์
2062600018 นางสาวปวริศา จองบุญวัฒนา
2062600019 นายราเมศว์ เกษร
2062600020 นายตะวัน ฉันทะกลาง
2062600021 นายภาณุมาศ นับถือดี
2062600022 นางสาวณัฏฐกันย์ อ่างชิน
2062600023 นายเอกราช กิ่งสกุล
2062600024 นายเจษฎา อินทนพ
2062600025 นายธีรพงษ์ พะนิรัมย์
2062600026 นางสาวณิชนันทน์ กิ มหื น
2062600027 นายมานพ จะแรมรัมย์
2062600028 นายเกียรติศักด์ิ ดมอุ่นดี
2062600029 นายจักรพงษ์ ค านิน
2062600030 นายศุภชัย น้อยสี

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 2



26. ส ำนักงำนชลประทำนที ่8
ต ำแหน่งนำยชำ่งส ำรวจ

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2062600031 นายธีระเดช สินโคกสูง

หน้า 2 จาก 2


