
28. ส ำนักงำนชลประทำนที ่10
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2022800001 นางสาวเยาวลักษณ์ ตันหลิม
2022800002 นางสาวสุนิสา ขุมทิพย์
2022800003 นายเรวัติ เสือแสง
2022800004 นายเจต เจดีวงค์
2022800005 นายปรเมษฐ์ เป่าทอง
2022800006 นางสาวยุคนธร ประพฤติธรรม
2022800007 นายราชศักด์ิ ทองน้อย
2022800008 นางจรัสภรณ์ มุนนี
2022800009 นางสาวสุภาพร น้อยพันธุ์
2022800010 นายทิวัตถ์ ไทยประยูร
2022800011 นายวิษณุ จิตต์เจริญ
2022800012 นางสาวปรารถนา บุญผ่อง
2022800013 นายเขมสรณ์ เปล่ียนมีสี
2022800014 นางสาวภิญญดา ชุบขุนทด
2022800015 นางสาวนริศรา พวงมาลัย
2022800016 นางสาวชุติมน ไกรพันธ์
2022800017 นายยุรนันท์ ใสสด
2022800018 นายวัชรินทร์ สิงหะ
2022800019 นางสาวสุภาภรณ์ หมอจิต
2022800020 นางสาวมาริสา พิสัย
2022800021 นางสาวนชธณรร ธิติธีรธ ารง
2022800022 นายหัสชัย แจ่มปัญญา
2022800023 นายมโนรมย์ ปิน่สุข
2022800024 ว่าทีร้่อยตรีศุภณัฐ ประยูร
2022800025 นายสุรศักด์ิ บุญแน่น
2022800026 นายนิติธร เซ่งตระกูล
2022800027 นายธนภูมิ จิตต์กุศล
2022800028 นางสาวกานติมา อุทสาร
2022800029 นายคณิติน ละม้ายแข
2022800030 นางสาวจริญญา ศรีกมล

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2022800031 นายจักรกฤช ก้อนเทียน
2022800032 นายสมศักด์ิ ตระกลศักดา
2022800033 นายสุริยพงศ์ ทองค า
2022800034 นางสาวชุติมา จันทรัตน์
2022800035 นางสาวมนฤดี สีนาคล้วน
2022800036 นางสาวคนึงนิจ ภูมมา
2022800037 นางสาวมนต์ฤทัย โต้ตอบ
2022800038 นายพรภพ ไชยนิคม
2022800039 นายธวัชชัย มีสมบัติ
2022800040 นายสุพัฒน์ มีสมบัติ
2022800041 นายไผ่เพชร  ีมีสมบัติ
2022800042 นางสาววิมล กางแม
2022800043 นายภาคภูมิ ผ่องแผ้ว
2022800044 นางสาววิชชุริยา กาพย์ศรี
2022800045 นายภาสกร คงประโยชน์
2022800046 นางสาวสุกัญญา ศิริจันทร์
2022800047 นายอนุพล สายสุ่ม
2022800048 นางสาววิภาลักษณ์ ศรีธรรมมา
2022800049 นายวัชรดล ธีระสาสน์
2022800050 นายอัครพงษ์ ใจธรรม
2022800051 นายจักรพันธ์ แก้วกนก
2022800052 นายธนพงษ์ แสงอินทร์
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28. ส ำนักงำนชลประทำนที ่10
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2042800001 นายนพพร แก้วพันธุ์
2042800002 นายณลงกรณ์ จูประโคน
2042800003 นายจิรยุทธ์ อ่อนโสม
2042800004 นายเอกชัย อ่อนโสม
2042800005 นายพัฒนพงศ์ วังบรรพต
2042800006 นายก่อเกียรติ แป้นสุข
2042800007 นายภาณุวัฒน์ นุ่มฝ้าย
2042800008 นายธนิศร ปิตินานนท์
2042800009 นายสุนทร แนบจันอัด
2042800010 นายอาทิตย์ ใจงาม
2042800011 นายธัญญชัย สังสีแก้ว
2042800012 นายวีระพันธ์ ว่องทิพยคงคา
2042800013 นายอนุชิต รอดพัว้
2042800014 นางสาวมินตา มาขอด
2042800015 นายวศิลป์ ช านาญ
2042800016 นายศิริพงษ์ สังข์ทอง
2042800017 นางสาวจุฑารัตน์ สังขวิจิตร
2042800018 นายนิพล ไป๋สกุล
2042800019 นายเจษฎา ชุบขุนทด
2042800020 นางสาวรัตติกานต์ ทองคง
2042800021 นางสาวกนกพร เทียนทอง
2042800022 นายนัทภัทร ค าคุณ
2042800023 นางสาวอรชา เสือโต
2042800024 นายสกล ส้มไทย
2042800025 นายสุรศักด์ิ แสนยางนอก
2042800026 นายธนากร ศรีบุญ
2042800027 นางสาวพีรดา นามกุล
2042800028 นางสาวบุญศิริ ค าสัตย์
2042800029 นายธีระวัฒน์ วงค์กา
2042800030 นายคมสัน มัชชิพันธุ์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
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รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042800031 นายณัฐวุฒิ พงศ์ค า
2042800032 นางสาวน้ าทิพย์ กรอบทอง
2042800033 นายเจษฎา โพทูล
2042800034 นายธนวัฒน์ ธนะผล
2042800035 นายไพรินทร์ สุทธิไส
2042800036 นายศักด์ิชัย ชายเรือน
2042800037 นายนนทวัฒน์ อ่อนเดิม
2042800038 นายเกรียงศักด์ิ ทัศเศษ
2042800039 นางสาวจิรานัน ชนะภัย
2042800040 นางสาวประภัสสร คล้ายทอง
2042800041 นายชวิศ มูลละออง
2042800042 นายพงษ์ธนา สายรัตน์
2042800043 นางสาวชลธิชา พลายงาม
2042800044 นายวณารมย์ แก้วโสตร
2042800045 นายณัฐวุธ ชื่นทอง
2042800046 นางสาวลลิตา แก้วพินิจ
2042800047 นางสาวบุษรา สมปาน
2042800048 นายภูมิศักด์ิ ศรีสมบัติ
2042800049 นายจิรายุ สุวรรณรัตน์
2042800050 นายปัทพงษ์ ศิริพันธ์
2042800051 นายพงศธร ฤทธิค์ าหาญ
2042800052 นายศิริมงคล สนธิพันธ์
2042800053 นายประสาน กุจพันธ์
2042800054 นายสราวุฒิ บุญแต้ม
2042800055 นายพลาธิป บัวภา
2042800056 นายธนกฤต ขุนแอะ
2042800057 นางสาวภิรมย์ญา สว่างกิจ
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