
13. ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 12
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

เลขประจ ำตัวสอบ
3011300001 นางสาวนงค์ลักษณ์ รักงาม
3011300002 นางสาวนพรัตน์ อาจเอ่ียม
3011300003 นางอาทิตยา เพ่ิมคล้าย
3011300004 นายวนัสนันท์ อัมพปานิค
3011300005 นางสาวณัฏฐนันท์ ขยันการนาวี
3011300006 นางสาวอุษา พลอยสุกใส
3011300007 นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณวิชนี
3011300008 นางสาวกุลวรันดา สถาปิตานนท์
3011300009 นางสาวอภัสนันท์ ชมกุล
3011300010 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนตา
3011300011 นางสาวฉมามาศ ชูสุดรักษ์
3011300012 นางสาวมัทณี ไวกสิการ
3011300013 นางสาววนิดา วรเพ็ชร
3011300014 นางสาวจุฑา พลายลมูล
3011300015 นางสาวสุรีย์รัตน์ นิลสุ่ม
3011300016 นางสาวกาญจนา ทองหวาน
3011300017 นางสาวธารารัตน์ ฉะอ้อน
3011300018 นางสาวแววเสาวลักษณ์ มงคลชัย
3011300019 นางสร้อยสุวรรณ นวลจันทร์
3011300020 นางสาวนันทพร อ่อนหล า
3011300021 นางสาวพลอยณิสา สุขไชย์หิรัญ
3011300022 นางสาวณัฏฐณิชา สุกเปล่ง
3011300023 นางสาวกรกมล ตุ้ยกาศ
3011300024 นางสาวรติมา ลีเอ้ือ
3011300025 นางสาวประไพพร เงางาม
3011300026 นางสาวณรรฐวรรณ ชาลีกร
3011300027 นางสาวนภาวดี เชิดสูงเนิน
3011300028 นางสาวนวรัตน์ เชยจันทร์
3011300029 นางสาววรัญญา ชัยสาร
3011300030 นางสาวสุวคนธ์ สมจิตร์

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรชลประทำน
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรชลประทำน

ลงวันท่ี                ธันวำคม   พ.ศ. 2561

ช่ือ - สกุล

หน้า 1 จาก 3



13. ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 12
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

เลขประจ ำตัวสอบ

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรชลประทำน
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรชลประทำน

ลงวันท่ี                ธันวำคม   พ.ศ. 2561

ช่ือ - สกุล
3011300031 นางสาวนุจรี บุญมา
3011300032 นางสาวนฤมล ครจงโก
3011300033 นางสาวเกศินีย์ จ าปาล่า
3011300034 นางสาวสุดารัตน์ สืบพันธ์
3011300035 นางสาวกาญจนา ค าทราย
3011300036 นางสาวชุติญาภัค ชอบธรรม
3011300037 นางสาวสุชานี ทวีเดช
3011300038 นางสาวสุชาดา สิทธิศรชัย
3011300039 นางสาวนภาพร ชะม้อย
3011300040 นางสาวปัทมา ทองสี
3011300041 นางสาวพรนภา พุ่มต้นวงศ์
3011300042 นางสาวพัชรี พุ่มโต
3011300043 นางสาวทิพวิมล ตรุษสกุล
3011300044 นางสาวจันทิมา สายจันใส
3011300045 นางสาวพัชราภรณ์ มังคล้าย
3011300046 นางสาวปนัดดา เพ็ชรเจริญ
3011300047 นางสาวณัฐชยา ศรีกฤตยาวัฒน์
3011300048 นางสาวระวิวรรณ เตียกมลสิทธ์ิ
3011300049 นางสาวเอ้ือมเดือน แข่งขัน
3011300050 นางสาวมะลิ น้ าจันทร์
3011300051 นางสาวนุชจรี นุชอ าพันธ์
3011300052 นางสาวภควรรณ แย้มโสภี
3011300053 นายสุทธิพงษ์ เสือเพ็ชร์
3011300054 นางสาวดารารัตน์ ภู่สุข
3011300055 นางสาวสิริลักษณ์ ครองธัญการ
3011300056 นางสาวนภาพร ล่ าสัน
3011300057 นางสาวกันยกร สัทธิง
3011300058 นางสาวอัญชลี พวงเข็มแดง
3011300059 นางสาวน้ าทิพย์ น่านโพธ์ิศรี
3011300060 นางสาวจุฑามาศ ศรีมาลา
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ลงวันท่ี                ธันวำคม   พ.ศ. 2561

ช่ือ - สกุล
3011300061 นางสาวนภัสสร ถนอมจิตร
3011300062 นางสาวสุนทรี เกิดสีเล็ก
3011300063 นางสาวกัลยรัตน์ ทิมเสือ
3011300064 นางสาวนิภาพัตร พัดส่ีค้ิว
3011300065 นางสาวประภาพรรณ ป่ินวิเศษ
3011300066 นางสาวแสงทอง แย้มโพธ์ิ
3011300067 นางสาวน้ าทิพย์ ทัศนา
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3021300001 นางสาวอัจฉรา น้อยวรรณะ
3021300002 นายณัฐพล สาเฉย
3021300003 นายฉัตรชัย กิตติรัตน์รังสี
3021300004 นายอนุรักษ์ สารวุฒิ
3021300005 นายณัฐกิตต์ิ ยังถิน
3021300006 นายธเนศ พานเทียน
3021300007 นางสาวบุษรา สมปาน
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