
14. ส้ำนักบริหำรจัดกำรน ้ำและอุทกวิทยำ
ต้ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ้ำตวัสอบ
2011400001 นางปนัดดา กมลบูรณ์
2011400002 นางสาวน ้าค้าง อ้อมแอ้ม
2011400003 นางสาวภัทรวดี เพียรพานิต
2011400004 นางสาวอชิรญา หาญธงชัย
2011400005 นางสาวจุฑารัตน์ การะเกตุ
2011400006 นางสาววสนันทน์ จันทร์สุนทร
2011400007 นางสาวนิตยา บุญโสภา
2011400008 นางสาวอุมา ปานแก้ว
2011400009 นายเพชรภานุพงศ์ วรโชตไพศาล
2011400010 นางสาวจิดาภา ค้าผง
2011400011 นางสาวปิยนุช ศุภสาร
2011400012 นางสาวชลธิชา อุ่มอยู่
2011400013 นางสาวนิรุชา สุขสุด
2011400014 นางสาวสุรณี กระต่ายทอง
2011400015 นางสาวอนงค์นาถ อ้ามาตย์มณี
2011400016 นางสาวบุษบา จันขาว
2011400017 นางสาววิชุตา มโนรส
2011400018 นางรัชนก ยาค้า
2011400019 นางสาวประมวล โพธิใ์หญ่
2011400020 นางสาวนิตยา แก้วอารีย์
2011400021 นางสาวฟาสณีย์ บาเกาะ
2011400022 นางสาวพจนีย์ ศิริรัตน์
2011400023 นางสุนันท์ พิเคราะห์
2011400024 นางสาวสุฑามาส ตู้ค้ามูล
2011400025 นางสาวศิริขวัญ เกตุสะอาด
2011400026 นางสาวธิดามล ชัยยะกูล
2011400027 นางสาวรัชณี เลขมาศ
2011400028 นางสาวสายฝน พยัฆจันทร์
2011400029 นางสาวสุชาวลี พลพิทักษ์
2011400030 นางสาวกันตินันท์ นามตะ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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14. ส้ำนักบริหำรจัดกำรน ้ำและอุทกวิทยำ
ต้ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ้ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2011400031 นางสาวกนลา แก้วพิบูลย์
2011400032 นายธีรวัฒน์ หนูไหม
2011400033 นางสาวทิพวัลย์ ลบแท่น
2011400034 นางสาวสมฤดี ภักดีสุวรรณ
2011400035 นางสาวปรียาภรณ์ ประเพโส
2011400036 นางสาวพีชชญานันท์ ศรีลาชัย
2011400037 นางสาวนภาพร ชะม้อย
2011400038 นางสาวพิมลรัตน์ พลตื อ
2011400039 นางสาวเปีย่มศิริ อุ่นเรือง
2011400040 นางสาวทิวาพร พริ งพวงแก้ว
2011400041 นางสาวเกศสุดา วงษ์ท้ามา
2011400042 นางสาวณัฐกานต์ อุสุนทร
2011400043 นางสาวกัญญา วิชาเพียร
2011400044 นางสาวภัทชา วงษ์แหยม
2011400045 นางสาวอินทิรา ใจมั่น
2011400046 นางสาวจิรวรรณ วงศาโรจน์
2011400047 นางสุกานดา ไตรวารี
2011400048 นางสาวณัฐกมล นุริตมนตรี
2011400049 นางสาวศิโรรัตน์ พันธ์ธร
2011400050 นางสาวสุปราณี ศรีสุวรรณ
2011400051 นางสาวสรณ์สธรณ์ เพ็ชรทะเล
2011400052 นางสาวปทิตตา ทองดี
2011400053 นางสาววรรณศิริ อุปัติศฤงค์
2011400054 นางสาววิชุดา แดนกองแก้ว
2011400055 นางสาววรินทร ม่วงขวัญ
2011400056 นางสาวอุมาภรณ์ บุญมูสิก
2011400057 นางสาววันวิสา พิมพ์ชายน้อย
2011400058 นางสาวกนกวรรณ ใสพลกรัง
2011400059 นางสาวชฎาพร โสดา
2011400060 นายอรรถการ โสดา
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14. ส้ำนักบริหำรจัดกำรน ้ำและอุทกวิทยำ
ต้ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ้ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2011400061 นางสาวศศิวิมล ทับกะแดะ
2011400062 นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์มาก
2011400063 นางสาวสุรีรัตน์ จ้าปาทอง
2011400064 นางสาวรุ่งนภา วงษ์งาม
2011400065 นางสาววีรยา สิงห์ค้า
2011400066 นางสาวราวรรณ อุ่มภูธร
2011400067 นางสาวภคพร มานะเจริญสุข
2011400068 นางสาววราภรณ์ สุพร
2011400069 นางสาววิภาวดี มาตรด้วง
2011400070 นางสาวศิริประภา ค้าภูษา
2011400071 นางสาวภัทราวดี สิงหฤทธิ์
2011400072 นางสาวรุ่งเพชร บรมส้าลี
2011400073 นางสาวขวัญใจ ชลายนเดชะ
2011400074 นางสาวขวัญกมล อินทยศ
2011400075 นายกรชยนวิชญ์ บุญวิจิตรปริชญ์
2011400076 นายกิตติพงศ์ ตันตินราศักด์ิ
2011400077 นางสาววริศรา พรมโสภา
2011400078 นางสาวกรรณิการ์ ตรงรัศมีจันทร์
2011400079 นางสาวจิรนันท์ นครแก้ว
2011400080 นางสาวอาธิติยา สายปะละ
2011400081 นางสาวมณีรัตน์ เขจรพร
2011400082 นางสาวบังอร บ้าเพ็ญศิลป์
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14. ส้ำนักบริหำรจัดกำรน ้ำและอุทกวิทยำ
ต้ำแหน่งเจ้ำพนักงำนอุทกวิทยำ

เลขประจ้ำตวัสอบ
2031400001 นางสาวชมณฑ์นภัส มีแสงนิล
2031400002 นางสาวอาริยา ก่ายกอง
2031400003 นายเอกพงษ์ โพธิแ์ก้วเจริญพันธุ์
2031400004 นายประภาส อยู่ทรัพย์
2031400005 นายเศรษฐภูมิ ร่องหงษ์
2031400006 นายนาย กฤษดา ถาปัน
2031400007 นายสิทธิพร รัตน์เพ็ชร
2031400008 นางสาวจีรวรรณ ก ามะฤทธิ์
2031400009 นายบุญเรือน โยวะ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
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ชื่อ - สกุล
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14. ส้ำนักบริหำรจัดกำรน ้ำและอุทกวิทยำ
ต้ำแหน่งนำยชำ่งส้ำรวจ

เลขประจ้ำตวัสอบ
2061400001 นางสาวศริญญา จันทร์น้อย
2061400002 นายณรงค์ รอดคง
2061400003 นายธนพงศ์ ทองสรวง

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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14. ส้ำนักบริหำรจัดกำรน ้ำและอุทกวิทยำ
ต้ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ้ำตวัสอบ
2171400001 นางสาวกัญญากานต์ ศรีวรรณ
2171400002 นายอภิสิทธิ์ สายสุจริต
2171400003 นางสาวศศิธร ประเสริฐศิริ
2171400004 นายรัฐการณ์ รัตนมณี
2171400005 นายอนุรักษ์ ดอกรักกลาง
2171400006 นายวิทิตพงศ์ บุญยก
2171400007 นายวรพล อ่อนนิ่มนิตย์
2171400008 นายกิตติธรา ม้วดหรีด
2171400009 นางสาวปิยะวรรณ วีระไพบูลย์
2171400010 นางสาวภัทรฐิตา ประเสริฐสุด
2171400011 นางสาวสิรินุช ไชยพิทักษ์
2171400012 นางสาวพรศิริ เหลืองอ่อน
2171400013 นายธันวา จันทรัตน์
2171400014 นายศุภกิจ ก๋อยสุวรรณ
2171400015 นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ชลอสันติสกุล
2171400016 นายศุภชัย ทองจินดา
2171400017 นายปฏิพัทธ์ มีเสียง
2171400018 นายพุทธวัธน์ ช่วยสระน้อย
2171400019 นางสาวสริตา ส ารีกิต
2171400020 นายเฉลิมเกียรติ ศรีบุญมาก
2171400021 นายนิติพงศ์ สิมาพันธ์
2171400022 นายบุญส่ง ยิ้มนิรัญ
2171400023 นางสาวนฤมล ผุดพัฒน์
2171400024 นายฟักรูดีน มาดเด่น
2171400025 นายพสธร ตัณฑรังษี
2171400026 นายวีรภัทร เงินกร
2171400027 นางสาวบุษฎี จงเพิม่วัฒนะผล
2171400028 นายหัสดินทร์ เเสงวิลัย
2171400029 นายธนัท เข็มวงษ์
2171400030 นายพชรพรรค์ พรมเหลา

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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14. ส้ำนักบริหำรจัดกำรน ้ำและอุทกวิทยำ
ต้ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ้ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2171400031 นายอภิวัฒน์ ชื่นตา
2171400032 นางสาวศิริพร ศรีระษา
2171400033 นายสมบูรณ์ วงษ์ทองดี
2171400034 นางสาวชญานี จ ารูญประดิษฐ์กุล
2171400035 นายรุ่งพิภพ แก้วสิริ
2171400036 นายวิชญ์ภาส รัตนะ
2171400037 นายพจนาถ จงรักษ์
2171400038 นายยศนนท์ แสงนวล
2171400039 นางสาวศิรประภา นาระกันทา
2171400040 นางสาวช่อทิพย์ วัฒนกุล
2171400041 นายสุชัจจ์ สงเอียด
2171400042 นายธนินทร์ คงสวัสด์ิ
2171400043 นายตนุภัทร พรมดี
2171400044 นางสาวสุดารัตน์ ดิษฐ์ข า
2171400045 นายอิทธิกร รามศักด์ิ
2171400046 นางสาวพิชชาพร จูงกลาง
2171400047 นายนรภัทร ละอองบัว
2171400048 นายวุฒินันท์ แซ่ชอย
2171400049 นายทัศชัย ใจอุ่น
2171400050 นายเอกราช สุจริต
2171400051 นายรวิภาส พัฒนเจริญ
2171400052 นางสาวศรินยา บุญเพิม่
2171400053 นายณัฐนนท์ บัณฑิตเอกตระกูล
2171400054 นางสาวณัฐธยาน์ โชติไพรัตน์
2171400055 นายชาคริต อินทนันชัย
2171400056 นางสาวสุดารัตน์ ต่ายกระโทก
2171400057 นายพยุงศักด์ิ น้อยสุพรรณ์
2171400058 นายปฏิภาณ อุ่นท้าว
2171400059 นายเอกพล พูลเสม
2171400060 นายปฤษฎางค์ นันตรี
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14. ส้ำนักบริหำรจัดกำรน ้ำและอุทกวิทยำ
ต้ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ้ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2171400061 นายอามีน มะอุเซ็ง
2171400062 นายเมธิชัย มีสา
2171400063 นางสาวปวีณา จันทร์ลา
2171400064 นางสาวจุฑามาศ แก้วเนย
2171400065 นายนัสซอร ชัยมานิต
2171400066 นายภูริณัฐ ดวงจักร์
2171400067 นางสาวนริศา ชุ่มอ่อง
2171400068 นายโสภณ ดิษสุธรรม
2171400069 นางสาวณัฐฐา ไชโสกเชือก
2171400070 นางสาวปวมล จ าปาเงิน
2171400071 นายทวีวัฒน์ ศรีเชียงหวาง
2171400072 นางสาวกรกนก ในจิตต์
2171400073 นายยุทธพงษ์ สายดวง
2171400074 นายชญานนท์ แซ่ด่าน
2171400075 นายชวาล พรรคเจริญ
2171400076 นางสาวปวริศา แสงแก้ว
2171400077 นายกิตวชิร ตาไฝ
2171400078 นายมูฮัมมัดฮัมดี สาและ
2171400079 นายจักรพันธ์ มุสิกอุดมสิน
2171400080 นางสาวสาลินี หมื่นจง
2171400081 นายจิรายุ วุน่สน
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