
33. ส ำนักงำนชลประทำนที ่15
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2023300001 นายนุสกานดา กาเดร์
2023300002 นายนพดล ชูฟอง
2023300003 นางสาวพัชริดา ดวงทอง
2023300004 นางสาวภัทรนิษฐ์ มาศเสม
2023300005 นายเนติลักษณ์ สุทธินุ่น
2023300006 นายชาญวิทย์ วิไลพงศ์
2023300007 นางสาวพัชราภรณ์ ยอดเกื้อ
2023300008 นายศิรวิชญ์ เนียมพุม่
2023300009 นายภัทรพงศ์ มหาราชพงศ์
2023300010 นายสยมพู ใจเรือง
2023300011 นางสาวพรพิมล มีชู
2023300012 นายปิยะวัฒน์ สมาธิ
2023300013 นางสาวทัศน์วรรณ ชูกล่ิน
2023300014 นายธนสณห์ สมุทรสงคราม
2023300015 นายวีรศักด์ิ พิทักษ์ธรรม
2023300016 นายนัทธพงศ์ เพชรรัตน์
2023300017 นางสาวจุฑาทิพย์ หมวดมณี
2023300018 นางสาวอรญา มากโฉม
2023300019 นางปิยธิดา แผ่นสุวรรณ์
2023300020 นายอิสมาแอล เหมอารัญ
2023300021 นายพงศ์นที บุรีมาศ
2023300022 นายศรศักด์ิ บุญแสง
2023300023 นายพรศักด์ิ เหมือนแท่น
2023300024 นายอภิรักษ์ ช่วยสถิตย์
2023300025 นายกฤตนัย แต่งงาม
2023300026 นายวัชรพล แก้วศรีใจ
2023300027 นายเกียรติศักด์ิ โคตรชมภู
2023300028 นายเกษมสุข จันทรัศมี
2023300029 นายคมพจน์ ลิขิตอักษร
2023300030 นายพชร เดชอนันต์ ณ พัทลุง

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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2023300031 นายสุรเชษฐ์ จันทมาศ
2023300032 นายนิพนธ์ โชติ
2023300033 นายภาสกร สุวรรณรงค์
2023300034 นายอภิเชษฐ์ แย้มพรหม
2023300035 นายอัครเดช กาญจนะ
2023300036 นายอนันท์ เย็นสัย
2023300037 นายณัฐกานต์ สวัสด์ิเดช
2023300038 นายวชิรเมษฐ์ พลานุพัฒน์
2023300039 นายพรชัย อ้นยะลา
2023300040 ว่าทีร้่อยตรีหญิงติยาพร สุทธิ
2023300041 นางสาวธิดารัตน์ วรินทราภรณ์
2023300042 นายอดิเทพ โชติช่วง
2023300043 นายปรมินทร์ แก้วทอง
2023300044 นายกิตติศักด์ิ เนาว์สุวรรณ
2023300045 นายจตุพร ประสมกิจ
2023300046 นายพิทักษ์ เหมมณี
2023300047 นายณัฐพล แก้วนวล
2023300048 นายนรินทร์ เพชรโชติ
2023300049 นางสาวจุรีรัตน์ ทองแก้ว
2023300050 นางสาวทัศนีย์วรรณ ภูเ่สือ
2023300051 นายสิทธิชัย เกิดแก้ว
2023300052 นายสุทธิพงศ์ จุ้ยส่องแก้ว
2023300053 นางสาวพรทิพย์ ระมั่งทอง
2023300054 นายภาณุพงศ์ เจริญเวช
2023300055 นางสาวธมลวรรณ กัลปหา
2023300056 นางสาวจิราพร เพชรสุทธิ์
2023300057 นางสาวสุนิสา ทองขาวเผือก
2023300058 นางสาวจริยา โบกระณี
2023300059 นางสาวยุพดี นาคะ
2023300060 ว่าที ่ร.ต.อานนท์ อุ้ยสวัสด์ิ
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2023300061 นายรังสรรค์ จุลลางกูร
2023300062 นางสาวดานัยยา อรุณพานิช
2023300063 นายสิงหนาท ค ามุงคุณ
2023300064 นายวัชรพงศ์ ทิพย์สง
2023300065 นายนภดล แก้วอร่าม
2023300066 นายสาริศ หนูเจริญ
2023300067 นางสาวทัศนีย์วรรณ กาญจโนภาส
2023300068 นายสุวัฒนันท์ คิดใจเดียว
2023300069 นายปาณัสม์ บุญศิริ
2023300070 นายกิตติภูมิ จันทโชติ
2023300071 นายนัทฐา สมาคม
2023300072 นางสาววรรณธิดา จันทวาท
2023300073 นางสาววรรณวิสา จันทวาท
2023300074 นายอัฐสิทธิ์ สุวรรณเรืองศรี
2023300075 นางสาวสุดารัตน์ กรดสีใหม่
2023300076 นางสาวจารุวรรณ ปัญญาจุติ
2023300077 นายวุฒิพงษ์ พูลแก้ว
2023300078 นายยุทธนา เหมจินดา
2023300079 นายธนาวัฒน์ แกล้วทนงค์
2023300080 นางสาวภัสราภรณ์ ช่วยหวัง
2023300081 นางสาวสุมิตรา บุญละม้าย
2023300082 นายนิติวุฒิ จุ้ยประเสริฐ
2023300083 นายปัญญากรณ์ พงษ์ศรีพุท
2023300084 นายพรพิทักษ์ รัตนรัตน์
2023300085 นางสาวธัญลักษณ์ บัวทิพย์
2023300086 นายศรัณยู กาญวัฒนะกิจ
2023300087 นายธัญญะ บรรจง
2023300088 นายสิทธิชัย บูรณะวงศ์
2023300089 นางสาวปิยรัตน์ เชาวลิต
2023300090 นายวีรชัย สุขสว่าง
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2023300091 นางสาวเกวลิน มูณีย์
2023300092 นางสาววรกานต์ ไชยยุทธ์
2023300093 นางรุสนี ด าดี
2023300094 นางสาวเบญจวรรณ นวลคง
2023300095 นายปิยะพงษ์ โชคพรปัญจกุล
2023300096 นายอนุชา ทองไชย
2023300097 นายชัยวัฒน์ หนูแป้น
2023300098 ว่าทีร้่อยตรีณพล ปูรณวัฒนกุล
2023300099 นายณัฐพล สุภาพ
2023300100 นางสาวพรสินี บ ารุง
2023300101 นายวุฒินันท์ แก้วมณี
2023300102 นายรังสิมันต์ ปาเนาะ
2023300103 นายอนุวัฒน์ บุญช่วย
2023300104 นายอภิชาติ จันทร์เต็ม
2023300105 นายวัชรา ด้วงฤทธิ์
2023300106 นางสาวนิสารัตน์ รักษา
2023300107 นายยงยุทธ ขาวเหลือง
2023300108 นางสาวอรวี หนูเอียด
2023300109 นายณัฐนนท์ บัวทุม
2023300110 นายปริญญวรรษ พรหมเสนะ
2023300111 นางสาวพิชญา ช านาญกิจ
2023300112 นายธีระยุทธ ภูรั่งสิมา
2023300113 นางสาวศศิธร ชูปาน
2023300114 นายสุรเชษฐ์ ส าราญวงศ์
2023300115 นายธีรภัทร ทองหัตถา
2023300116 นายวรันธร สิทธิไกรพงษ์
2023300117 นางสาวจุฑามาศ จรูญรักษ์
2023300118 นายลิขิต ชมขวัญ
2023300119 นายอ าพล ขนุนนิล
2023300120 นางสาวสุกัญญา มณีสิงห์
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2023300121 นายสุเมธ วิเชียรสถาพร
2023300122 นายไซฟูร์ ดือราแม
2023300123 นายภาณุพงศ์ เพชรนุ้ย
2023300124 นายจิรายุทธ ถนอมวงศ์
2023300125 นายธนกฤต ชีช้าง
2023300126 นายณัฐดนัย ปฐมวัฒนพงศ์
2023300127 นายวรวุฒิ สันนะกิจ
2023300128 นายภาณุพงศ์ ทิชินพงศ์
2023300129 นายทีปวัจน์ ศิริวัฒน์
2023300130 นางสาวกรมล วามะ
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