
3. กองแผนงาน
ต าแหน่งวิศวกรชลประทาน

เลขประจ าตวัสอบ
2170300001 นายอาติฟ สาเหาะ
2170300002 นางสาวปรัศญาภรณ์ มูลทองชุน
2170300003 นางสาววรวรรณ วงษ์ญาติ
2170300004 นางสาวธิติมา พงศ์พฤติ
2170300005 นายธิติวัฒน์ ธนบัตร
2170300006 นายปองรักษ์ สโมทานทวี
2170300007 นายธรรมพล บุญเกษม
2170300008 นางสาวชิตยาภรณ์ สีทาสี
2170300009 นายวิศรุต บุญช่วย
2170300010 นายฮาซัน บือแนปีแน
2170300011 นางสาวนิภาภัทร แก้วต้ัง

รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป

ลงวันที ่               มกราคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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3. กองแผนงาน
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขประจ าตวัสอบ
2200300001 นายจักรวาล สร้อยทอง
2200300002 นายสธน สายสุข
2200300003 นางสาวนาฏนฤมล วรแสน
2200300004 นางสาวดวงกมล สุดทุม่
2200300005 นายทวีป วรรณชา
2200300006 นายนายกฤษดา ทองไพ
2200300007 นางสาวอารีรัตน์ ศรชัย
2200300008 ว่าทีร้่อยตรีศักนารินทร์ บ ารุงผล
2200300009 นางสาวศศิธร ค าภูแสน
2200300010 นางสาวณัฐวดี ศักด์ิเจริญ
2200300011 นางสาวจิตตานันท์ ศรีสวัสด์ิ
2200300012 นางสาวพนิดา พรวาปี
2200300013 นางลัดดาวัลย์ พุม่เพ็ชร
2200300014 นางสาวสิริวรรณ มณีอินทร์
2200300015 นายมนัสวี นาคพงษ์พันธ์
2200300016 นายนิอัสลัม สะซี
2200300017 นางสาวอภิณัฐชญา ทองมา
2200300018 นางสาวศิรินทรา จันทะขาว
2200300019 นายณัฐพล สุกด า
2200300020 นายคณิน จันทร์พันธ์
2200300021 นายเกียรติศักด์ิ บุญไทย
2200300022 นางสาววริศรา เขม้นเขตต์การณ์
2200300023 นางสาวอภิสรา พงศ์พิริยะวนิช
2200300024 นายสิรวิชญ์ ชัยสิทธิ์
2200300025 นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน
2200300026 นายทัศนัย สิงห์พรหม
2200300027 นายณฐพล กาญจนไพโรจน์
2200300028 นายครรลอง คุ้มล้อม
2200300029 นางสาวอัมรา มั่นต่าย
2200300030 นางสาวศิริรัตน์ อ้วนโพธิก์ลาง
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ชื่อ - สกุล
2200300031 นางสาวณัฐกุล ทาธิวรรณ
2200300032 นางสาวจิราภรณ์ หงส์จุมพล
2200300033 นางสาวศิริวิไล เทพพันธุ์
2200300034 นางสาววศินี เจริญธรรม
2200300035 นายทรงพล จันทร์สิงห์
2200300036 นายพัสกร ชัยวัตร
2200300037 นายจารุพัฒน์ เทียนค า
2200300038 นายปรัชญา นามวิชัย
2200300039 นายพีรวิชญ์ จุลศรี
2200300040 นายปัญญภพ เสาธง
2200300041 นางสาวเกศกมล นิลมานนท์
2200300042 นายปริญญา นิ่มโวหาร
2200300043 นางสาวภัทรารัตน์ เจริญเดช
2200300044 นายทวิพงษ์ แก้วทิพย์
2200300045 นายสิริกร ศิริคะรินทร์
2200300046 นางสาวจิราพรรณ ทับทิม
2200300047 นางสาววิไลลักษณ์ หาญสู้
2200300048 นางสาวธีราพร กวดนอก
2200300049 นางสาวจิตตานันท์ ศิลปคง
2200300050 นายทศพล อุทธจันทร์
2200300051 นางสาวปรัชญา รัตนานิคม
2200300052 นายประเสริฐ เรืองมณี
2200300053 นายอธิวัฒน์ คชพรม
2200300054 นายณัฐพงษ์ นาคเครือ
2200300055 นายสกลรัชต์ คงรอด
2200300056 นายนายนัฐกานต์ อิ้มพัฒน์
2200300057 นางสาวจงรัก ศรีสวัสด์ิ
2200300058 นายพัสกร ส าลี
2200300059 นางสาวกนกวรรณ สาระอาภรณ์
2200300060 นายกมล สกุลเสรีวัฒนา
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2200300061 นางสาวศกุนกาญจน์ ชลธาร
2200300062 นางสาวสุชัณญา เย็นสบาย
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