
7. ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 6
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

เลขประจ ำตัวสอบ
3010700001 นางธัญลักษณ์ หม่ันทะเล
3010700002 นางสาวภัทรวดี ศรีแพงเลิศ
3010700003 นางสาวสนัญญา อันโยธา
3010700004 นางสาวสุจิตรา ไชยปัญหา
3010700005 นางสาวกวินนา ฮุมเปือย
3010700006 นางสาวนิตยา ไชยเดช
3010700007 นางสาววราภรณ์ ไพละออ
3010700008 นางช่อผกา บุตรวงค์
3010700009 นางปราณี ไชยสมบัติ
3010700010 นางสาวหทัย บ ารุง
3010700011 นางสาวอังศุมาลิน วินทะไชย
3010700012 นางสาวนันธิกา ภูสมปอง
3010700013 นางสาวสาวิณี พลเทพา
3010700014 นางสาววันชนก ค ามะสอน
3010700015 นางสาวสุภัสสร แสงสุวรรณ
3010700016 นางสาวอนุสรา วิชัยศรี
3010700017 นางสาวสุกัญญา สนวิชัย
3010700018 นางสาวพัชรี แก้วพินิจ
3010700019 นางสาวณัฏฐณิชา วงค์นารี
3010700020 นางสาวสิรินาถ ศรีสว่าง
3010700021 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ จันทร์เพ็ง
3010700022 นางสาววิภาดา ซานอก
3010700023 นางสาวขนิษฐา วงศ์ค าตา
3010700024 นางสาวสาวิตรี หงษ์โยธี
3010700025 นางสาวเยาวดี หนอปัญญา
3010700026 นางสาวอุไรพร นาคประเวศน์
3010700027 นางสาววีณา สระทองโอน
3010700028 นางสาวสายพิรุณ เหล่าต้น
3010700029 นางสาวพรนภา ขุนทอง
3010700030 นางสาวศิริรัตน์ ดีสุข

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรชลประทำน
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรชลประทำน
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3010700031 นางสาวนราภรณ์ เอกวุธ
3010700032 นางสาวนริศรา เครือนวพันธ์ุ
3010700033 นางสาวสิตานันท์ ชายทอง
3010700034 นางสาวมนัสนันท์ สะเทิงรัมย์
3010700035 นางสาวศศิธร กินารักษ์
3010700036 นางสาวล าดวน เกตุเหม
3010700037 นางสาวชุติกาญจน์ วิเศษไสย์
3010700038 นางสาวกนกวรรณ มะระแหม่ง
3010700039 นางสาวทัศนีย์ ภูสีน  า
3010700040 นางสาวธิติมา กองเพชร
3010700041 นางสาวกรวิการ์ ไกรเพ็ชร
3010700042 นายสุทธิเกียรติ ผาดี
3010700043 นางสาวรัตน์ดา ภารวงษ์
3010700044 นางสาววันวิสา พิมพ์ชายน้อย
3010700045 นางสาวปณิธาน ภูช านิ
3010700046 นางสาวปภัฎชมณ การถวิล
3010700047 นางสาวสัจจพร เขียงดวงดี
3010700048 นางสาวนิจจารีย์ ศรีลาเฮียง
3010700049 นางสาวสาลินี รุ่งสว่าง
3010700050 นางสาวอรนุช พลเสนา
3010700051 นางสาวรัชนี สุวรรรบุผา
3010700052 นางสาวปวริศา อิศรานุวัฒน์
3010700053 นางสาวปวีณา รอดดี
3010700054 นางสาวปาริชาติ รัตนภุชงค์
3010700055 นางสาวเพ็ญนภา เรือนแก้ว
3010700056 นางสาวปิยพร พงจิตต์ภักด์ิ
3010700057 นางธนิดา รัตนานิคม
3010700058 นางสาวพลอยชมพู อุดรทักษ์
3010700059 นางสาวปริฉัตร ฉายเพ่ิม
3010700060 นายสุภกิจ นาถมทอง
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ช่ือ - สกุล
3010700061 นางสาวจีรนุช นะคะโต
3010700062 นางสาวสายทิพย์ ปะระทัง
3010700063 นางสาวณัฐกานต์ บุญสูตร
3010700064 นางสาวนิภาภรณ์ โถชัย
3010700065 นางสาวนัฎฐาภรณ์ พวงประโคน
3010700066 นางสาวเกวลิน สีปากดี
3010700067 นางสาวรัชดา เมฆสันต์
3010700068 นางสาวดาวัลย์ รอดปรีชา
3010700069 นางสาวจันทร์เพ็ญประภา บัวอาจ
3010700070 นางสาวนารียา บึงอ าพัน
3010700071 นางสาวไอยวริญญ์ ประเสริฐสุข
3010700072 นางสาวกรรณิการ์ ตรงรัศมีจันทร์
3010700073 นางสาวสมใจ รูปแก้ว
3010700074 นางสาวน้องนุช โยธิดา
3010700075 นางสาวสุเรขา ไพหนูสี
3010700076 นางสาวสาวิตรี บุญวิเศษ
3010700077 นางสาวธมน ราระศรี
3010700078 นางสาวจีรนันท์ ไชยแสน
3010700079 นางสาววรรณภา จ๋ายก๋อง
3010700080 นางสาววิมลมาศ ภูแข่งหมอก
3010700081 นางสาวณัฐกานต์ แสนชมภู
3010700082 นางสาวธนันท์ธร บูรณะโชคอนันต์
3010700083 นางสาวอภิฺญญา เชตะวัน
3010700084 นางสาวมินตรา ประทุมขันธ์
3010700085 นางสาวสายทิพย์ ทิพย์เนตร
3010700086 นางสาวอัญชลี แก้วสมบัติ
3010700087 นางสาวพิลากร ค าสม
3010700088 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูธง
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7. ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 6
ต ำแหน่งนำยช่ำงชลประทำน

เลขประจ ำตัวสอบ
3020700001 นายณัฐกิจ ภูสิงหา
3020700002 นายวุฒธิพงศ์ เหมะ
3020700003 นายยศกร แสนสุพรรณ
3020700004 นายทรงยศ อ่ิมเสถียร
3020700005 นายพันนารายณ์ ชูศรีโฉม
3020700006 นายอิทธิวัฒน์ เทียงดาห์
3020700007 นายกล้าณรงค์ ศรีเมืองบุญ
3020700008 นายบุรินทร์ บุญชู
3020700009 นายแทนพงษ์ ขลิบทอง
3020700010 นายอารักษ์ ร่มพา
3020700011 นายรัตนพงษ์ แพงแก้ว
3020700012 นายธีระชัย ค าสมหมาย
3020700013 นายศตวรรษ คนแรง

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรชลประทำน
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรชลประทำน

ลงวันท่ี                ธันวำคม   พ.ศ. 2561

ช่ือ - สกุล

หน้า 1 จาก 1


	7.สำนักงานชลประทานที่ 6
	7.สำนักงานชลประทานที่ 6-

