
8. ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 7
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

เลขประจ ำตัวสอบ
3010800001 นางสาววัชราภรณ์ ศุภสุข
3010800002 นางสาววรรณา แซ่คู
3010800003 นางสาวนันทนา แก้วกระจ่าง
3010800004 นางสาวศุภลักษณ์ อุปัญ
3010800005 นางสาวกมลวรรณ กาญจนสุนทร
3010800006 นางสาวสมควร มีทองแสน
3010800007 นางจินตหรา เจริญไชย
3010800008 นางสาววันดี งามสง่า
3010800009 นางสาวญาณัจฉรา ทาลาศรี
3010800010 นางสาวสุภาพร ทรงศักด์ิศรี
3010800011 นางสาวปาริชาติ ขันแข็ง
3010800012 นางสาวพัชนียา สมบูรณ์
3010800013 นางสาววายุรี สว่างสุข
3010800014 นางสาวนันทะพร แสงจันทร์
3010800015 นางสาวบุษกร สังกะเพศ
3010800016 นางสาวภัทราวดี พลเย่ียม
3010800017 นายพงษ์พรรด์ิ ชัยสีหา
3010800018 นางสาวนิภาภรณ์ บัวผุด
3010800019 นางสาวพรรณิภา สาขา
3010800020 นางสาวยุวธิดา แสวงผล
3010800021 นางสาวอุทัย สีหาขัน
3010800022 นางสาวกาญจนา บุญแก้ว
3010800023 นางสาวขนิษฐา จ าปาพันธ์
3010800024 นางสาวนุทธรา พุทธบุญ
3010800025 นางสาวหทัยวัน วัฒนจรุงรัตน์
3010800026 นางสาวธิดารัตน์ แสงสุวรรณ
3010800027 นางสาวชลิตา ผลบุญ
3010800028 นางสาวนรินทร อุปรีที
3010800029 นางสาวพจนา สุขบัติ
3010800030 นางสาวสุนันทินี เขียนเดช

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรชลประทำน
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3010800031 นางนุชลี เชียงที
3010800032 นางสาวพิชญา ข ามะสอน
3010800033 นายสุภัคพงศ์ กตะศิลา
3010800034 นางสาวสายธาร เพ่ิมปัญญา
3010800035 นางสาวณัฐฐพร เหล่าทะนนท์
3010800036 นางสาวขวัญฤดี นาคขี
3010800037 นางสาวจันทร์จิรา ขันทะลี
3010800038 นางสาวพิมพ์ชนก เวียงวะลัย
3010800039 นางสาวพรพิมล แสนบุญยัง
3010800040 นางสาวทิพอาภา ทาสมบูรณ์
3010800041 นางสาวรมย์ชลี ค ามุงคุณ
3010800042 นายกิติวรรณ ชนะกาญจน์
3010800043 นางสาวศิริวรรณ สินป้อง
3010800044 นางสาวรัศมี จันทปัน
3010800045 นางอรอุมา พัฒนาภูทอง
3010800046 นางสาวลัดดาววรรณ ยตะโครตร
3010800047 นายธนกฤต แปทา
3010800048 นางสาวอรพรรณ บุญถา
3010800049 นางสาวสุดารัตน์ แข็งแรง
3010800050 นางสาวนิตติยา โคตศิริ
3010800051 นางสาวสุรัสวดี บัวสาร
3010800052 นางสาวเยาวภา คูณค าตา
3010800053 นางสาวสุชาดา กุลบุตร
3010800054 นางสาวเสาวลักษณ์ เขียนเดช
3010800055 นางสาวปิยะมาศ ไชยวงคต
3010800056 นางสาวกนิษฐา สุขเสริม
3010800057 นางสาวอรุณลักษณ์ บุญย่ิง
3010800058 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุภศร
3010800059 นางสาววันทนีย์ ว่องสาริกัน
3010800060 นางสาวอุบลวรรณ แก้วดี
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3010800061 นางสาวหทัยรัตน์ สระประไพ
3010800062 นางสาวรุจิรา ไชยอาคม
3010800063 นางสาวทัศนีย์ พวงพันธ์ุอวน
3010800064 นางสาวภูษณิศา สุหงษา
3010800065 นางสาวรัชนี เช้ือค าเพ็ง
3010800066 นางสาวพัชภิรมย์ บุรกรณ์
3010800067 นางสาวพิชญา ผลทับทิม
3010800068 นางสาวรัตนาภรณ์ วิรุณพันธ์
3010800069 นางสาวสิรินยา ค านนท์
3010800070 นางสาวอรัญญา โสภาพิมพ์
3010800071 นางสาวรุ่งทิวา จอมหงษ์
3010800072 นางสาวศิลาณี ศรีสุภา
3010800073 นางสาวศิริรัตน์ เนกอนันต์
3010800074 นางสาวจูนรัณดา สาระค า
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3020800001 นางสาวนารีรัตน์ นาโสก
3020800002 นายธรรมนูญ มุทาพร
3020800003 นายนคร มุทาพร
3020800004 นายชนะวงษ์ เฉลิมแสน
3020800005 นายพงษ์พันธ์ สุขเนียม
3020800006 นายณัฐพล ประกอบดี
3020800007 นายปรากานต์ แสนทวีสุข
3020800008 นายคณิศร สีแสง
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