
22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ
2012200001 นางสาวสุกัญญา สุกัณฑ์
2012200002 นายสุเมธ สุท าเรา
2012200003 นางสาวภาวินี จันทัส
2012200004 นางสาวฐิติพร เล้ียงสมบูรณ์
2012200005 นางสาวสุตาพักณ์ บุญเกตุ
2012200006 นางสาวสุธาลินี สีริสืบ
2012200007 นางสาวรุ่งนภา สุขพร้อม
2012200008 นางสาวณัฐญาดา อินพหล
2012200009 นางสาวอารมณ์ โพธิบัลลังก์
2012200010 นางสาวทิพย์พิวรรณ ทองสอาด
2012200011 นางสาวโสภิตา ร่มโพธิ์
2012200012 นางสาวสุมิตรา ปากแคว
2012200013 นางสาวนารีรัตน์ สมบูรณ์
2012200014 นางสาวนงลักษณ์ ปวงค าป้อ
2012200015 นางสาวชาลินี ปรีเปรม
2012200016 นางสาวกฤษณิญา มูลธิทา
2012200017 นางสาวพิมภารัตน์ โพธิบัลลังค์
2012200018 นางสาวศิริวรรณ ทุมโคตร
2012200019 นางสาวภัทราวรรณ ทิอ่อน
2012200020 นางสาวกวิสรา หุน่พิทักษ์
2012200021 นางสาวจันทร์จิรา ยิ้มมา
2012200022 นางสาวภัทรา อยู่นิ่ม
2012200023 นางสาวปนัดดา อ าพาธ
2012200024 นางสาวภัทรวดี ผัดแสน
2012200025 นางสาวเปรมฤทัย สกุลยา
2012200026 นางสาวพัชรา แย้มพุม่
2012200027 นายอภิชาติ บ ารุงกิจ
2012200028 นางสาวกัญญาพัชร ไกรทอง
2012200029 นางสาวพีรภาว์ ศิริสุข
2012200030 นางสาวศศิวิมล ไชยรินทร์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล
2012200031 นางสาวภาวิณี ชุ่มใจ
2012200032 นางศุภลักษณ์ ลาภิศไรวิณศ์
2012200033 นางสาวฉวีวรรณ ไมอินทร์
2012200034 นางสาวธนัชพร ชัยนนถี
2012200035 นายรวินทร์ ศิริผัด
2012200036 นางสาวพรทิพย์ ผดุงวุฒิ
2012200037 นางสาวสมฤทัย แสงสว่าง
2012200038 นางสาวจุฑารัตน์ จิตรฤษี
2012200039 นางสาวกมนภัค สุขทัว่ญาติ
2012200040 นางสาวชญานิษฐ์ ศรีวิชัย
2012200041 นางสาวอัจฉริยา บัวบังใบ
2012200042 นางสาวสุดารัตน์ ปิน่แก้ว
2012200043 นางสาวธีรนุช พ่วงเฟือ่ง
2012200044 นางสาวนิรัชพร เวทะการ
2012200045 นางสาวเขมิกา เจริญรบ
2012200046 นางสาวสิธิพร อาจิณกิจ
2012200047 นางสาวนริศรา กิตติ
2012200048 นางสาวสาวิตรี ศรีภูธร
2012200049 นางสาวจิรพรรณ ศรีชัยวงศ์
2012200050 นางสาวชนินาถ ดงแก้วมณี
2012200051 นางสาวสุกัญญา อินทชิต
2012200052 นางสาวสุวัฒนา สมวาส
2012200053 นางสาวณัฐธิชา สระทองแพ
2012200054 นางสาวสรัญญา ปานทุง่
2012200055 นางสาวจิรัชยา วิษุวัตวิวัน
2012200056 นายทินกร พัดบุผา
2012200057 นางสาวอาภาวดี มณีกาศ
2012200058 นางสาวพิชญ์ปิยา แก้วอ่อน
2012200059 นางสาวสุภาพร มณีขาว
2012200060 นางสาวพรพิมล อุ้มนาง

หน้า 2 จาก 39



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2012200061 นางสาวเบญจวรรณ อนุเคราะห์
2012200062 นางสาววรวรรณ ชัยวงค์ษา
2012200063 นางสาวจิรัญญ์นันท์ จิตตะทัศน์
2012200064 นางสาวมธุรส ชวนชิต
2012200065 นางสาวจิราพร พรหมเมศร์
2012200066 นางสาวสุทธิกานต์ เกิดสุวรรณ์
2012200067 นางธัญสุดา วงค์ใจบุตร
2012200068 นางสาวดวงฤทัย กล่ินหอม
2012200069 นายณัฐพงษ์ นาคแก้ว
2012200070 นางสาวพิมพ์พิชชา อินทรารัตน์
2012200071 นางสาวรดาณัฐ แก้วเกตุ
2012200072 นางสาววันเพ็ญ บุญอินเขียว
2012200073 นางสาวระพีพรรณ หะขุนทด
2012200074 นางสาวกัญญารัตน์ หวาเกตุ
2012200075 นางสาวมณีรัตน์ ศรีค าภา
2012200076 นางสาวพรพนา วังชัย
2012200077 นางสาวรัตนา ดูพร้อม
2012200078 นายธีรพัฒน์ ไพรสันต์
2012200079 นางสาวปรารถนา โจฬา
2012200080 นางสาวกันยา เขียววงค์
2012200081 นายธนกฤต ไชยมนตรี
2012200082 นางสาววรัทยา ม้วนทอง
2012200083 นางสาววาสนา ม้วนทอง
2012200084 นางจุฬาลักษณ์ ชายแก้ว
2012200085 นางสาวสุพรรณิการ์ พูลเจริญ
2012200086 นางสาวจันทร์แรม เหลือสิงกุล
2012200087 นางสาวพิชชานันท์ เกษร
2012200088 นายภาณุพงษ์ เชื้อดีสืบ
2012200089 นางสาวกาญจนา นุ่มนวล
2012200090 นางสาวนิลวรรณ คงคาใส
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ชื่อ - สกุล
2012200091 นางสาวชุธิภร จงจิตต์
2012200092 นางสาวธนิตรา เพ็งถา
2012200093 นางสาววรรณวิษา ทัง่อินทร์
2012200094 นางสาวกมลวรรณ แจ้งเปีย่ม
2012200095 นางสาวจันทิมา ปาปวง
2012200096 นางสาวพิทชยา สาตร์ปราง
2012200097 นางธัญญลักษณ์ ชาวนายก
2012200098 นางสาววราภรณ์ วิวัฒน์รุ่งนภา
2012200099 นางฉลวย เปรมทอง
2012200100 นางสาวกัลยาลักษณ์ แจ้งแก้ว
2012200101 นางสาวเปรม หมอรักษา
2012200102 นางสาวนันท์นภัท สมทรง
2012200103 นางสาวกาญจนา ผุยเถื่อน
2012200104 นางสาวชาติรส น้อยทอง
2012200105 นางสาวสุพัตรา กาวิระพันธ์
2012200106 นางสาวกิรณา กมลอนุวงศ์
2012200107 นางสาวอัจฉรา เจริญกุล
2012200108 นางมัณฑนา ครองราช
2012200109 นางสาวสุพรรณี สะมะถะเขตการณ์
2012200110 นางสาวนันท์นภัส ข าคง
2012200111 นางสาวทิฆมัพร โคตรบัว
2012200112 นายณัฐวัฒน์ อิ่มเพ็ง
2012200113 นางสาวศิริจรรยา ตาจะนะ
2012200114 นางสาวอาภาภัทร เครือค าหล่อ
2012200115 นางสาวหทัยรัตน์ รอสูงเนิน
2012200116 นางสาวภนิดา ภูละมัย
2012200117 นางสาววรรณิศา ต๊ิบประสอน
2012200118 นางสาวอดิศา หลงค ามา
2012200119 นางสาวภรณ์ทิพย์ เดือนเพ็ญ
2012200120 นางสาวมาวารี ชุมศรี
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ชื่อ - สกุล
2012200121 นางสาวสุขฤทัย พัสสุข
2012200122 นางสาวชาลิสา บางทราย
2012200123 นางสาวสุกัญญา สุภาพ
2012200124 นางสาวพัชรพร โพธิวงษ์
2012200125 นางสาวมัณฑนา นามวัง
2012200126 นางสาววิลาวัลย์ เกาทัน
2012200127 นางสาวเบญจมาศ หล่ายสอง
2012200128 นางสาวจรัสศรี ศรีสันต์
2012200129 นางสาวพลอยสุดา เวชประสิทธิ์
2012200130 นางสาวรัตติยากร คนสูง
2012200131 นางสาววนัสนันท์ เมืองส านัก
2012200132 นางสาววราภรณ์ เสนานุช
2012200133 ว่าที ่ร.ต.หญิงบุณฑริกา อินต๊ะสุวรรณ
2012200134 ว่าที ่ร.ต.หญิงศรีกัญญา อยู่พ่วง
2012200135 นางสาวเปมิกา ศรีสมุทร
2012200136 นางสาวอภิญญา ติยะบุตร
2012200137 นางสาวสุชาดา รินค า
2012200138 นางสาวสิริไกร ใจคนอง
2012200139 นางสาวจุฑามาศ ยุปาระมี
2012200140 ว่าที ่ร.ต.ไพรวัลย์ แก้วมูล
2012200141 นางสาวอสมาภรณ์ แก้วก าพล
2012200142 นางสาวนราภรณ์ ทองมี
2012200143 นางสาวกนกวรรณ ศรีคะเรศ
2012200144 นางสาวนิชชา นาคทองแดง
2012200145 นางรจนา เกิดโภคา
2012200146 นางสาวกมลชนก พลเยี่ยม
2012200147 นางสาวอัติพร นาราศรี
2012200148 นางสาววิมลศรี ทองคล้าย
2012200149 นางสาวด ารัสสิริ สุขมั่น
2012200150 นางสาวเพ็ญทิวา ค้าข้าว
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ชื่อ - สกุล
2012200151 นางสาวนิตยา ศรีฟ้า
2012200152 นางสาวปัทมา นกด้วง
2012200153 นางสาวธัญชญานุท รักธรรม
2012200154 นางสาวพวงบุบผา วิวัฒน์วานิช
2012200155 นางสาวฤทัย สระประไพ
2012200156 นางสาวดวงเนตร เอี่ยมเย็น
2012200157 นางสาวฐาปนัท จ านงค์
2012200158 นางสาวประภาวรินทร์ อัสถิ
2012200159 นางสาวปฏิภาณี แสงเมือง
2012200160 นางสาวนวพร สุขพญา
2012200161 นายธนชัย บูรกิจภาชัย
2012200162 นางสาวกฤตพร บุตรค าลือ
2012200163 นางสาวอรวรรณ พุทธสอน
2012200164 นางสุภาภรณ์ จันจัด
2012200165 นางสาวธัญญาภรณ์ ประไพ
2012200166 นางสาวจุฑามาศ สิทธิราช
2012200167 นางสาวปาณิสรา งามงอน
2012200168 นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยมุงคุณ
2012200169 นางสาวศรารี ขันค านันต๊ะ
2012200170 นางสาวอัญชลี แพรอ่อน
2012200171 นางสาวธัญวลัย สุขพ่วง
2012200172 นางสาววัลลิกา บุญปัญญา
2012200173 นางสาวผกามาศ มะโนศีลา
2012200174 นางสาวอังคนางค์ ปัทมสังข์
2012200175 นางสาวเนตรชนก สหธารา
2012200176 นางสาวณัฐญาดา สามิตร
2012200177 นางสาวนุจรี ไม้สวยดี
2012200178 นางสาวโสภาพรรณ ทาเอื้อ
2012200179 นางสาวศิริพร สุขส าราญ
2012200180 นางสาวปิญชาน์ พูลเรืองเผ่า
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ชื่อ - สกุล
2012200181 นางสาวอรพรรณ บุญถา
2012200182 นางสาวไอลดา กาวินา
2012200183 นางรัชนันท์ ศรีบุญ
2012200184 นางสาวศรัญญา หงษา
2012200185 นางสาวลัดดา ต่ายเมือง
2012200186 ว่าที ่ร.ต.หญิงวิรดี ฉัตรเงิน
2012200187 นางสาวยุพาวดี บัวอ่อน
2012200188 นางสาวณิชารดี พึง่ม่วง
2012200189 นางสาวสุภาภรณ์ คงคอน
2012200190 นางสาวดรุณรัตน์ วุฒิสิงห์
2012200191 นางสาวกนกนันท์ นาคปานเสือ
2012200192 นางสาวณิชาพร คุณคง
2012200193 นางสาวมรกต นิลพันธ์
2012200194 นางสาวณิณา รังสิกุล
2012200195 นางสาวอ าพร แก้ววิเศษ
2012200196 นายณัฐนา ฟูเทพ
2012200197 นางสาวธัญชนก ภูจ่ันทร์
2012200198 นางสาวเสาวณี ภูจ่ันทร์
2012200199 นางสาวชมพู่ ตุ้มวัด
2012200200 นางสาวฑิมพิกา ศรีวงษา
2012200201 นางสาวรัตน์สภา สุขสบาย
2012200202 นางสาวเพียงฝัน พันธุหงษ์
2012200203 นางสาวปิยดา ธงศรีนารถ
2012200204 นางสาวทิพย์สุดา อุดมา
2012200205 นางสาวณัฏฐณิชา เข็มแก้ว
2012200206 นางสาวกาญจนา ทองทิน
2012200207 นางสาวนภาพร นาสิงห์
2012200208 นางสาวหทัยภัทร พันธ์โต
2012200209 นางสาวนันทวรรณ ปันล า
2012200210 นางสาวประภัสสร ไชยนันท์
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ชื่อ - สกุล
2012200211 นางสาวมุกรวี ยาภิรมย์
2012200212 นายปวีณวัช ค าดวง
2012200213 นางสาววันวิสา ทองเพชรนิล
2012200214 นางสาวชุติญาดา จอมใจ
2012200215 นางสาวภัควรินทร์ ปิงขอด
2012200216 นางสาวมัลณ์ลิกา นาคม
2012200217 นางสาวอรทัย อินทโชติ
2012200218 นายบุญสินธ์ เกษรบัว
2012200219 นางสาวกรกนก คล้ายแท้
2012200220 นางสาวอัญลักษณ์ ทองโต
2012200221 นายเรวัต เสนาธรรม
2012200222 นางสาวณรรฐวรรณ ชาลีกร
2012200223 นางสาวฐิตินันท์ เอมะสุวรรณ
2012200224 นางสาวภาวิดา ยิ่งสกุล
2012200225 นายณัฐพล แหลมเลิศ
2012200226 นางสาวภูริษญา เกษบุญเรือง
2012200227 นายพิเชษฐ เขยเพ็ญศรี
2012200228 นางสาวฐิติชญา อินกล่ัน
2012200229 นางสาวนวนิษฐ์ ศิรพรฤทธิศักด์ิ
2012200230 นางสาววราภรณ์ เหลืองประมวล
2012200231 นางสาวชนาภา จิตมั่น
2012200232 นางสาวสิรินทรา ทองเสา
2012200233 นางสาวธนพร นนทะภา
2012200234 นางสาวอนงค์นาฏ ด่านเสถียร
2012200235 ว่าที ่ร.ต.หญิงกีรติกา กันทาหาญ
2012200236 นางสาวรัฎชริฏา จันทร์ธิมา
2012200237 นางสาวนภาพร แก้วประเสริฐ
2012200238 นางสาวสุพรรณิการ์ สุวรรณจักร
2012200239 นางสาววนัชภรณ์ เถาวัลย์
2012200240 นางสาวปาณัชชนก ชมเชย
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ชื่อ - สกุล
2012200241 นางสาวจุฑามาศ ผูกมาศ
2012200242 นางสาวสิริลักษณ์ ทะระถา
2012200243 นางสาวเริงใจ ค้ึนค า
2012200244 นางสาวทัศนีย์ เครือดวงค า
2012200245 นางสาวพัชรมณี ค าสา
2012200246 นางสาวเนตรนภา มาชื่น
2012200247 นางสาวกมลรัตน์ พูลสาริกิจ
2012200248 นางสาวรัญชิดา จงปัญญาวัฒน์
2012200249 นางสาววรกานต์ โสภา
2012200250 นางสาวสุนีย์ อุ่นใจ
2012200251 นางสาวกาญจนา พุม่จันทร์
2012200252 นายสิทธิพล หมื่นสุข
2012200253 ว่าที ่ร.ต.หญิงจารุวรรณ ท่องเทีย่ว
2012200254 นางสาวบุญทิวา บุญพันธ์
2012200255 นางสาวพัทธนันท์ มีปัดมา
2012200256 นางสาวชนิตา ม่วงค า
2012200257 นางสาวกัญจณา นามคุณ
2012200258 นางสาวพัสนันท์ นามคุณ
2012200259 นางสาวรัตติกาล ดวงตระกูล
2012200260 นางสาวธีรนาฎ สระทองจันทร์
2012200261 นางสาวอมราลักษณ์ มั่งสายทอง
2012200262 นางสาวธัญญารัตน์ แก้วอ้น
2012200263 นางสาวอภิชญา ชุมภูอิน
2012200264 นางสาวสุตาภัทร การินทร์
2012200265 นางสาวณิชกานต์ โนจันทร์
2012200266 นางสาวกนกวรรณ ศรีเทศน์
2012200267 ว่าที ่ร.ต.หญิงรุ่งนภา สุขฤกษ์
2012200268 นางสาวขนิษฐา สายสินธุ์
2012200269 นางแพงศรี โพธิง์าม
2012200270 นางสาวขวัญหทัย ส่ังสอน
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ชื่อ - สกุล
2012200271 ว่าที ่ร.ต.หญิงมนัสวี หมื่นโฮ้ง
2012200272 นางสาวนฤมล สายน้ าเย็น
2012200273 นายชาคริต นันต๊ะรัตน์
2012200274 นายชาครีย์ มารศรี
2012200275 นางสาวธนัชชา อยู่ป้อม
2012200276 นางสาวชุลีพร ฤทธิบุญ
2012200277 นางสาววณัฐพร ดีพยุง
2012200278 นางสาวนภัสกร ปันตา
2012200279 นางสาวนิพัทธา ศรีฉ่ า
2012200280 นางสาวพัชรียา สอนดี
2012200281 นางสาวฐานิดา ผานิ
2012200282 นายโกสินทร์ พริบไหว
2012200283 นายเสกศักด์ิ ประดิษฐ์
2012200284 นางสาวจีราวรรณ ประคองเมือง
2012200285 นางสาวปรียานันท์ ถุงเงิน
2012200286 นางฉัฎฐ์สุดา พิพิธกุล
2012200287 นางสาววารี วีระชาติ
2012200288 นางสาววชิราพันธุ์ จุฑาวรรธนา
2012200289 นางสาวศศิพร พร้อมพันธ์
2012200290 นางสาวสุภารักษ์ มูลเมืองมา
2012200291 นางสาวสุธิตา ใจแข็ง
2012200292 นางสาวประภัสสร แสนปรน
2012200293 นางสาวประกายดาว นาคะปรีชา
2012200294 นางสาวรจนา นุ่มงาม
2012200295 นางสาวมาริสา ช้างวงษ์
2012200296 นางสาวนุชจรี จันทร์หนู
2012200297 นางสาวเกวลิน กุณาเด็ก
2012200298 นายสันติ ชูประยูร
2012200299 นายสาธิต คงทอง
2012200300 นางสาวสุชัญญา อ่อนเมือง
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ชื่อ - สกุล
2012200301 นางสาวนันทนัช ยมเกิด
2012200302 นางสาวกัญจนา ทองพันชั่ง
2012200303 นางสาววิภาพร โพหนี่
2012200304 นางสาวชุติมา พลายมี
2012200305 นางสาวอุไรวรรณ ปวงขจร
2012200306 นางสาวมนทิพย์ สายเย็น
2012200307 นางสาวสิรินาฎ สุปินนะ
2012200308 นางสาวแคทรียา จันทร์รอน
2012200309 นางบาหยัน จ าปาศักด์ิ
2012200310 นางสาวภัตนาภรณ์ อุปละ
2012200311 นางสาวนิภาพร ทวีราช
2012200312 นางสาวนันทนา แก้วจีน
2012200313 นางสาวอัชฌาวี บุญสอน
2012200314 นางสาวอังศุมาลี ยินดี
2012200315 นางสาวกนกวรรณ ไชยชนะ
2012200316 นางสาวจุฑาทิพย์ พรมสละ
2012200317 นางสาวนิศาชล วงค์ใหม่
2012200318 นางสาวนิตยา มากสลุด
2012200319 นางสาวสุภสร ดอนเมืองพรม
2012200320 นางสาวทรายทอง บรรณา
2012200321 นางสาวญาณิศา พันธุก์ลับ
2012200322 นางสาวศจี จันทะเคน
2012200323 นางสาววารุณี ทองแจ่ม
2012200324 นางสาวอัจฉราพร สุภาพันธ์
2012200325 นางสาวจีรภา แซ่กือ
2012200326 นางสาวจิราวรรณ ผสมพืช
2012200327 นางสาวบัณฑิตา กฤตฤกษ์
2012200328 นางสาวอาจรีย์ อุตมีมั่ง
2012200329 นางสาวนฤมล ดีรัตน์
2012200330 นายธนกฤต จับแก้ว
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ชื่อ - สกุล
2012200331 นางสาวกมลวรรณ กล่ินบุญ
2012200332 นางสาวรัตนา แดงวังสโม
2012200333 นางสาวสุภาพร ดอนหล้า
2012200334 นางสาวสุธัญญา โพธิ
2012200335 นางสาวนริศรา บุญโม๊ะ
2012200336 นางสาวสุวิษา น้อยศรี
2012200337 นางสาวเบญจวรรณ์ บ ารุงศรี
2012200338 นายบุญเพชร คงชาติ
2012200339 นายอภิชาติ ศิลปกิจ
2012200340 นางสาวศรสวรรค์ แก้วเกตุ
2012200341 นางสาวพัณณิตา ครุฑอ่ า
2012200342 นางสาวเหมสุดา เพ็งแย้ม
2012200343 นางสาวอาทิตยาณี เขมา
2012200344 นางสาววรรณวิภา ศรีมา
2012200345 นางสาวมณยา ศักดี
2012200346 นางสาววิจิตรา แก้วรัตถา
2012200347 นางสาวธัญญภัสมนต์ อานันต์ธนาพร
2012200348 นางสาววันทนีย์ ช้างพึง่
2012200349 นางสาวณุชารินทร์ ดาราศร
2012200350 นางสาวขวัญเรือน แย้มโชติ
2012200351 นางสาวอินทิราพร พลอยด า
2012200352 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญนา
2012200353 นางสาวมยุรี สีวิเส็ง
2012200354 นางสาวกาญจนา อิ่มอยู่
2012200355 นางสาวจันจิรา โม้สม
2012200356 นางสาวน้ าพุ จูกลาง
2012200357 นางสาวธนัชพร ธิจร
2012200358 นางสาวภิญญดา เขียวปัญญา
2012200359 นางสาวจีรนันท์ บัวบาน
2012200360 นางสาวชนกนันท์ พรปกเกล้า
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ชื่อ - สกุล
2012200361 นางสาวอรอนงค์ เชเดช
2012200362 นางสาวพรนิภา สิงห์น้อย
2012200363 นางสร้อยสุวรรณ นวลจันทร์
2012200364 นายอรรถสิทธิ์ สังข์วรรณะ
2012200365 นางสาวพัชรินทร์ ตะปะสา
2012200366 นางสาวญาสุมินทร์ เตชะสืบ
2012200367 นางสาวณิชากร นาวา
2012200368 นางสาวสายทิพย์ อุตกันทา
2012200369 นางสาวสุธินี แก้วลบ
2012200370 นางสาวอังคณา แดงเรือง
2012200371 นางสาวกานต์ชนก ฟักเอี่ยม
2012200372 นางสาวกรกมล อินทร์น้อย
2012200373 นางสาวลัคนา แก่นสวาสด์ิ
2012200374 นางสาวฟ้าใส จันทร์ชูกล่ิน
2012200375 นางสาวปาริชาติ ยิ้มแก้ว
2012200376 นางสาวสุทธิลักษณ์ จิตตรานนท์
2012200377 นายพิสุทธิ์ สินพรหมมา
2012200378 นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญเมือง
2012200379 นางสาวจันทร์ญา มีแจ้ง
2012200380 นางสาวศิริขวัญ สุขสะบาย
2012200381 นางสาวประภัสสร พุฒิอาภากร
2012200382 นางสาวสุจิตรา พุทธรัตน์
2012200383 นางสาวศิรินภา พลชุลีกร
2012200384 นางสาวกาญจนาพร ไตรรัตโนบล
2012200385 นายสรศักด์ิ อุทโธ
2012200386 นายพลทนง แก้วประสงค์
2012200387 นางสาวปนัดดา อนันตทีปต์
2012200388 นางสาวจินตนา มูลเมือง
2012200389 นางสาวพัชรินทร์ ประไพ
2012200390 นางสาวอัมพร ศรีจันทร์
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ชื่อ - สกุล
2012200391 นางสาวพิจิตรา สายจันทร์ดี
2012200392 นางธนัชชา สุขหลวง
2012200393 นางสาวหนึ่งฤทัย อินต๊ะ
2012200394 นางสาวอ าพา จิตรตรง
2012200395 นางสาวปิยนุช เกตุแก้ว
2012200396 นายธัญญ์ชญานันท์ อินเลิศ
2012200397 นางสาววิสสุตา กิติธนะ
2012200398 นางสาวนวรัตน์ มะโนวอน
2012200399 นางสาวรัตติกานต์ เรืองสารณ์
2012200400 นางสาวนงนุช มะโน
2012200401 นางสาวพัชรินทร์ ดีเต็ม
2012200402 นางสาวพรไพริน อินต๊ะพันธ์
2012200403 นางสาววริญา กรรณลา
2012200404 นางสาววนิดา มาไกล
2012200405 นางสาวกนิฐา อยู่ปาน
2012200406 นางสาวฃญาภา อ่อนจันทร์
2012200407 นางสาวสุภาวดี คงนิล
2012200408 นายวีรพงศ์ คงสัมมา
2012200409 นางสาววนิดา ยอดวันดี
2012200410 นางสาวสิรภัทร กล่ินจันทร์
2012200411 นางสาวมาริสา ปล้ืมเย็น
2012200412 นางสาวณิชาฎา ค าปัญโญ
2012200413 นางสาววราพร แฮตุ้ย
2012200414 นางสาวพุทธิชา สิงห์ทอง
2012200415 นางสาวพูนสิริ พรมเทพ
2012200416 นางสาวชลิตา ชะอุ่มประโคน
2012200417 นางสาวกนกวรรณ เพิม่พูล
2012200418 นางสาวปภาวี ธรรมมะ
2012200419 นางสาวเสาวลักษณ์ มีมาก
2012200420 นางสาวธนาภรณ์ สมณา
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ชื่อ - สกุล
2012200421 นางสาวขวัญปวีณ์ ศุภรัตนภินันท์
2012200422 นางสาวเกตุน์สุดา เมืองใจ
2012200423 นางสาวอนุสรา ป่าดอน
2012200424 นายธัญนพนนท์ นาคคงค าธัญพร
2012200425 นางสาวศจีรัตน์ โชคไพรวรรณ์
2012200426 นางสาวชวัลลักษณ์ พงษ์ไทย
2012200427 นางสาวณัฐธยาน์ สุขโข
2012200428 นางสาวภัทราภรณ์ ค าปิงยศ
2012200429 นายเจษฎา จิตมานนท์
2012200430 นางสาวสุรีรัตน์ มาไกร
2012200431 นางสาวจันธิมา ทองฉอ้อน
2012200432 นางสาวเกศราภรณ์ รินทร์แก้ว
2012200433 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ ตรีสอน
2012200434 นางสาวดาวนภา ขันดิน
2012200435 นางสาววานิสสา . ทรัพย์เจ้าพระยา
2012200436 นายชาญณรงค์ จันทร์เชื้อ
2012200437 นางสาวรวงทอง มั่งมูล
2012200438 นางเอกอนงค์ เจตเขตกรรณ์
2012200439 นางสาวจิณห์นิภา ซ่ือสัตย์ดี
2012200440 นางสาวลลิตา เจริญทัศน์
2012200441 นางสาวสายทอง สมบัติ
2012200442 นางสาวภัทรศยา กรรข า
2012200443 นางสาวสุนทริยา พุทธรัตน์
2012200444 นางสาวศศิญา บุญชื่นชม
2012200445 นางสาวสิริพร ยั้งสนิท
2012200446 นางสาววาสนา วันป้าน
2012200447 นางสาวสุพัตรา ขยันดี
2012200448 นางสาววิชุดา สกุณาสีทอง
2012200449 นางสาวปัทมพร สีหะวงษ์
2012200450 นางสาวอารยา กาวิชัย
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ชื่อ - สกุล
2012200451 นางสาวบุษบา ภูมีศรี
2012200452 นางสาวสุชาวลี อิ่นน้อง
2012200453 นางสาวปริชาติ สุดมี
2012200454 นางสาววัชรินทร์ ม้วนพรม
2012200455 นางสาวปาริฉัตร เปล่ียนเฉย
2012200456 นางสาวสวรส กล่ินเกตุ
2012200457 นางสาวจันทร์นภา ลูกจันทร์
2012200458 นายนพคุณ เงินจันทร์
2012200459 นางสาวลลิตา ถาพรม
2012200460 นางสาวหนึ่งฤดี จันทร์วันรักษ์
2012200461 นายสันติสุข ชมพุฒ
2012200462 นางสาวนิราวรรณ ด้วงเกิด
2012200463 นางสาวปวีณา พูลศิลป์
2012200464 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยวุฒิ
2012200465 นางสาวขนิษฐา แก้วกาหลง
2012200466 นางสาวปภิฤดี วีระพจนานันท์
2012200467 นางปวีณ์นุช ชัยสงคราม
2012200468 นายเกียรติศักด์ิ ธรรมเจดีย์
2012200469 นางสาวธนิษฐา สองเมือง
2012200470 นางสาวสุฑารัตน์ พรมเสน
2012200471 นางสาววลัยรัตน์ เครือกุณา
2012200472 นายธนกฤต จุลพันธ์
2012200473 นางสาวอัจจิมา สุทธิประภา
2012200474 นางสาวณัฐมนธ์ คงนุ่น
2012200475 นางสาวณัฐธยาน์ คงนุ่น
2012200476 นางสาวพรสุดา กาวีเปิบ
2012200477 นางสาวมาลินี เขียวส าริด
2012200478 นางสาววารี วงค์แสนสี
2012200479 นางสาววัชราภรณ์ ลาก่อ
2012200480 นางสาวจุฑาภรณ์ อิ่มทอง
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ชื่อ - สกุล
2012200481 นางวิลัยพร สุขสมบูรณ์วงศ์
2012200482 นางสาวศุภธิดา ชุ่มวงค์
2012200483 นางสาววรยา ไพร้ัง
2012200484 นางสาวนันทิชา ขันทะสีมา
2012200485 นางสาวชุติณัฐษมนต์ พุทรา
2012200486 นางสาวสุนิสา ศรีวิลัย
2012200487 นางสาวเมขลา เกิดทอง
2012200488 นายวิวัฒน์ พิมพา
2012200489 นางสาวสิริลักษณ์ ครองธัญการ
2012200490 นางสาววัชรพร ขันตยานุกูลกิจ
2012200491 นางสาวดวงพร อยู่สิงห์
2012200492 นางสาวธิดารัตน์ ตาปัญญา
2012200493 นางสาววัลยา นิ่มพันธ์
2012200494 นางสาวพวงผกา เล็กจ าลอง
2012200495 นายนพรัตน์ หน่อค า
2012200496 นางสาวเจนจิรา มนตรี
2012200497 นางสาวอชิรา เพิม่เพ็ง
2012200498 นายอภิสิทธิ์ เขียวสลับ
2012200499 นางธัญชนก สินดี
2012200500 นางสาวสิริกุล พรมไชย
2012200501 นางสาวพนารัตน์ อุชุการ
2012200502 นางสาวจันทร์จิรา มุ่งหมาย
2012200503 นางสาววรรณิศา ทาแป้ง
2012200504 นางสาวสุกัญญา ทาทอง
2012200505 นางสาวอรพรรณ ปัญญาสิทธิ์
2012200506 นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนด า
2012200507 นางสาววัลลี สมพงษ์
2012200508 นางสาวสุวิมล เจนใจ
2012200509 นางสาวเบญจวรรณ ชวดนุช
2012200510 นางสาววิภาพร ค าภีร์
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ชื่อ - สกุล
2012200511 นายเจนวิทย์ โกนบาง
2012200512 นางสาวพิมประภา มาลาเอี่ยม
2012200513 นางจินตนา จันทร์แรม
2012200514 นางสาวกาญจนา อิ่นแก้ว
2012200515 นางสาวอรวรรณ โยสุใจ
2012200516 นางสาวชฎาพร ค าภู่
2012200517 นางศันสนีย์ แป้นจันทร์
2012200518 นายวัฒนา ลาค า
2012200519 ว่าที ่ร.ต.หญิงแพรวผกา นาใจกล้า
2012200520 นางสาวอภิญญา เตรียมวงษ์
2012200521 นางสาวลักขณา แง้พรหม
2012200522 นางสาวลลิตา มังคูณ
2012200523 นางสาวกัญญาภัค แหงมงาม
2012200524 นางสาวชัญญาณัฏฐ์ แก้วดา
2012200525 นางสาวกนกพร โคกทับทิม
2012200526 นางสาวสิราลักษณ์ เขียนนา
2012200527 นางสาวธนาภรณ์ เขียวสีทอง
2012200528 นางสาวชุตินันท์ บุญยืน
2012200529 นางสาววาสนา จับจ่าย
2012200530 นางสาวดุษฎี ถิ่นสุข
2012200531 นางสาวพวงผกา ศิริม๊อก
2012200532 นางสาวไพจิตรา มาบัว
2012200533 นางสาววัชรินทร์ กิติสาย
2012200534 นางสาวเขมจิรา วรสิทธ์พิพัฒน์
2012200535 นางสาวศิรณัฐ เรือนนวล
2012200536 นางสาวกิ่งแก้ว พรมณี
2012200537 นางสาวกุลธิดา ป่าดอน
2012200538 นางสาวดุจธิดา อ้นพิทักษ์
2012200539 นางสาวศศิวิมล สะเดาทอง
2012200540 นางสาวชมพูนุช กันทะหล้า
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ชื่อ - สกุล
2012200541 นางสาวมยุรา กล่ินสุคนธ์
2012200542 นางสาวจิราภรณ์ อุภัยพรม
2012200543 นางสาวอารียา แก้วเฉิดโฉม
2012200544 นางสาวอารดา แซ่เท่งฮวง
2012200545 นางสาวนพมล ใจเสมอ
2012200546 นางสาวเบญจมาศ นิ่มสุนทไชยเวช
2012200547 นางสาวธันสุดา อินทิพย์
2012200548 นางสาวพิชามญชุ์ ง้ิวดี
2012200549 นางสาวฐิติชญา สกุณาธวงศ์
2012200550 นางสาวกัลยา ทองดี
2012200551 นางสาวรัตนาพร เถาเล็ก
2012200552 นางสาวรพีพร พัฒราช
2012200553 นางสาวกมลพรรณ ศรีวิชา
2012200554 นางสาวกัสมา จันทร์ขาว
2012200555 นางสาวชลธิชา ฐานสมบูรณ์
2012200556 นางสาวสิริรัตน์ ขันทยศ
2012200557 นางสาวเจนจิรา ป๋าพนัสสัก
2012200558 นางสาววรัทยา เสนาวารี
2012200559 นางสาวจุฑารัตน์ บุษราพิทักษานนท์
2012200560 นางสาวรัติกรณ์ นันทะเลิศ
2012200561 นางสาวบวรรัตน์ ค ามี
2012200562 นางสาวเพ็ญผกา ธิดาเรือง
2012200563 นางอุษารัศมิ์ จันทร์ดแง
2012200564 นางสาวอัญชลี ภูระเก
2012200565 นางสาวสุปราณี ปันล า
2012200566 นายเทวา ยารินต๊ะ
2012200567 นางสาวพิมพ์ลพัฒ ค าแดง
2012200568 นางสาวสพัตรา สุวรรณ
2012200569 นางสาวธนัชพร แบแพร่ง
2012200570 นางสาวชุติกาญจน์ อุ๊ดจิ๋ว
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ชื่อ - สกุล
2012200571 นางสาวชนกนาถ จินาอ้าย
2012200572 นางสาวภัคศิณีพิชญ์ บุญมาศ
2012200573 นางสาวสรารัตน์ แก้วมานพ
2012200574 นางสาวนันทิยา แก้วรักยศ
2012200575 นางสาวกิติญา งามแปง
2012200576 นางสาวพันทิพา นามดิษฐ์
2012200577 นางสาวช่อผกา แสงทอง
2012200578 นางสาวกรรณิการ์ กาวี
2012200579 นางสาวศิริลักษณ์ ชิณรงค์
2012200580 นางสาวจรัสศรี ศรีใจวงศ์
2012200581 นางสาวยลธิดา ดวงแก้ว
2012200582 นางสาวชนิสรา ปีแ่ก้ว
2012200583 นางสาวศรัญญา ทองค า
2012200584 นางสาวนวรัตน์ ธนะสังข์
2012200585 นางสาววัลภา พันธ์อุดม
2012200586 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีวิชัย
2012200587 นางสาวเทวิกา ทองภู่
2012200588 นางสาวกวีณา รอดคง
2012200589 นางสาวศิริรัตน์ เจริญธัญกรณ์
2012200590 นางสาวเพชรลดา อินทลือชัย
2012200591 นางสาวรุ่งนภา ถิ่นเจริญ
2012200592 นางวริศรา ภูมะแสง
2012200593 นายนิกร ริค้า
2012200594 นางสาวปวีณา นรินทร์รัมย์
2012200595 นางสาวสโรชา บัวประเสริฐ
2012200596 นางสาววริษฐา ธีปะนะ
2012200597 นางสาวอารียา พิลึก
2012200598 นางปุญชรัศมิ์ มงคล
2012200599 นางสาวชญาพัฒน์ สิงตะนะ
2012200600 นางสาวทุติยาภรณ์ เมฆี
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ชื่อ - สกุล
2012200601 นายสุชาติ เครือวงค์
2012200602 นางสาววัชรี รังสิยานนท์
2012200603 นางสาวจันทิมา ทับแป้น
2012200604 นางสาวหทัยภัทร กรานส าราญ
2012200605 นางสาวจรรยา อินตา
2012200606 นางสาวพรกมล อุปโย
2012200607 นางสาวเกวลิน ส ารี
2012200608 นางสาวณัฏฐธิดา สุริยันต์
2012200609 นางสาวจุฑามาศ ชวนรัมย์
2012200610 นางสาวประภาพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2012200611 นางสาวสุภาภรณ์ คลังทับ
2012200612 นางสาวสุพินดา มะลิวันเครือ
2012200613 นางสาวเฟือ่งฟ้า วงค์ษา
2012200614 นายศุภชัย แสงหว้า
2012200615 นางสาววรณัน สุภาแก้ว
2012200616 นางสาวกนกทอง ตาค าอ้าย
2012200617 นางสาวภัทร์พิชชา ฤทธิเดช
2012200618 นางสาวขวัญฤดี เพชรเกิด
2012200619 นางสาวอริสรา ปาต๊ะวงค์
2012200620 นางสาวพรพรรณ พรมมาดี
2012200621 นางสาวสุชานันท์ ศรีสกุล
2012200622 นางสาวเจนจิรา มีชัย
2012200623 นางสาวสกุลรัตน์ แสงจันทร์
2012200624 นางสาวพรอนงค์ ภิญโญ
2012200625 นางนันท์ลินี อุ่นอก
2012200626 นางสาวนันทิกานต์ หน่อค า
2012200627 นายธนาฆาน ภูจ่ินดา
2012200628 นางสาวนาตยา ยศอินทร์
2012200629 นางสาวรุ่งกาญจ์ พินิจสุวรรณ์
2012200630 นางสาวณัฐนิชา เกื้อลาย
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ชื่อ - สกุล
2012200631 นางพัชรี กุลพรมราช
2012200632 นางสาวศุภกานต์ จันทร์ทอง
2012200633 นางสาวจีรวรรณ ชมเชย
2012200634 นางสาวดวงกมล ทรัพย์สมบัติ
2012200635 นางสาวภิมล เตชา
2012200636 นายวีรชน สัตย์ซ่ือ
2012200637 นางสาวสุนิสา แนวเว
2012200638 นายเอกพันธ์ คันธรักษ์
2012200639 นางสาวรัตนาวดี เตชะนอก
2012200640 นางสาวกัลยานี ศรีวิมล
2012200641 นายสุริโย นินสีนวล
2012200642 นางสาวชนากานต์ แปงวัง
2012200643 นางสาวสุวนันท์ ปัญญาเพชร
2012200644 นางสาวพัชรี อุตมา
2012200645 นางสาวชุติกานต์ อุทัยวรรณ์
2012200646 นางสาวปรียาภัทร อยู่สนิท
2012200647 นางสาวดวงพร วิวงศ์
2012200648 นางสาวฐิติมา เบญจวรรณ
2012200649 นางสาวกฤชสร สุวรรณมณี
2012200650 นางสาวกาญจนา กล่ินขจร
2012200651 นางลออ เสียงใส
2012200652 นางสาวกิติยา จันทร์ไตรรัตน์
2012200653 นายธีรวัฒน์ หนองหล่ิง
2012200654 นางสาวทิพวรรณ อินทวงศ์
2012200655 นางสาวชญาภา หวาเกตุ
2012200656 นายณัฐชัย ปัน้งาม
2012200657 นางสาวสุภาวัน ดีใจ
2012200658 นางสาวมะลิ มงคลวุฒิกร
2012200659 นางสาวยุภาพร บ ารุงเชื้อ
2012200660 นางรจนาา ปานบุญ
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ชื่อ - สกุล
2012200661 นางสาวจิรวดี แก้วหาญ
2012200662 นางสาวภัสสร นาคสวน
2012200663 นางสาวอรทัย ทับทองหลาง
2012200664 นางสาวธัญพร ทองรักษ์
2012200665 นางสาวจุฑารัตน์ เลิศสงคราม
2012200666 นางสาวรัชนีกร คงนุ่น
2012200667 นางสาวอมรรัตน์ พันชะนะ
2012200668 นางสาวปัจจารีย์ ผ่องผิว
2012200669 นางสาวปิยะมาศ พุม่เกิด
2012200670 นางสาวเกศินี ธรรมโม
2012200671 นายณัฐกร สมัครเขตรการ
2012200672 นายสัจญาณ เล่ปะสุวรรณ์
2012200673 นางสาวนรินทิพย์ เขียวมี
2012200674 นางสาวเกวลี ขุนพรหม
2012200675 นายเจตวัฒน์ จารุฤกษ์
2012200676 นางสาวสุรีรัตน์ มีก าไร
2012200677 นางสาวสมฤทัย ค าจันทร์
2012200678 นางสาวณัฐธิดา นาละออง
2012200679 นางสาวอารีญา ดวงสมร
2012200680 นางกรกนก ค าจ้อย
2012200681 นายจักรกฤษณ์ ข าประเสริฐ
2012200682 นางสาวจารุณี ต๊ิบเมืองพรม
2012200683 นางสาวอรสา ฉวีจันทร์
2012200684 นางสาวศณิชา ชัยวงศ์
2012200685 นางสาวปาริฉัตร จี๋คีรี
2012200686 นางสาววรรณฤดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2012200687 นางสาวอรภัทรา วาสนา
2012200688 นางสาวจารุพิตร เอกภูมิ
2012200689 นางสาวพรพิมล ตุ้ยดง
2012200690 นางสาวพรพิไลย ไชยสาร
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ชื่อ - สกุล
2012200691 นางสาวสุรีย์นิภา สุขยิ่ง
2012200692 นางสาวชญาภา จันทร์ส าราญ
2012200693 นางสาวสุนทรี เมฆเสือ
2012200694 นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา
2012200695 นางสาวกัลยกร อิ่มสาย
2012200696 นางสาวชุติกาญจน์ ทิพวัน
2012200697 นางสาวพิชชาภา จันทร์ศรี
2012200698 นางศศิธร อภัยกาวี
2012200699 นางสาวกานต์พิชชา สมมงคล
2012200700 นางสาวสิราวรรณ กันทอง
2012200701 นางสาวชนากานต์ บังคม
2012200702 นางสาวปรียาภรณ์ สีม่วง
2012200703 นายนายรณชัย ยอดจันทร์
2012200704 นางสาวน้ าผ้ึง เทีย่งพลับ
2012200705 นางสาวสุดารัตน์ เมืองใจ
2012200706 นางสาวเจนจิรา มโนชัย
2012200707 นางสาวปรียพัศ สิริยาพัศ
2012200708 นางสาวเจตตสุภา ผลปาน
2012200709 นางสาวภัควิภา ลีละทีป
2012200710 นางสาวพิมลวรรณ ซ้องกา
2012200711 นางมัลลิกา อิ่มจันทร์
2012200712 นางสาวนิสากร แตงจ๊อก
2012200713 นางสาวอรอุมา ปิน่วิเศษ
2012200714 นางนิภา ทิวงค์ษา
2012200715 นางสาวสลิลทิพย์ สุขสวัสด์ิ
2012200716 นางสาวกนกพร พรหมรักษา
2012200717 นายทศพร มั่งค า
2012200718 นางสาวอังคณา บุตรตา
2012200719 นางสาวประภาภรณ์ พรหมพินิจ
2012200720 นางสาวศศิภรณ์  มูลแก่น
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ชื่อ - สกุล
2012200721 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย
2012200722 นางสาววราภรณ์ อมรใฝ่วิกรม
2012200723 นางสาวศิวัชญา อินทฉิม
2012200724 นางสาวดวงกมล กล่อมบาง
2012200725 นางสาวยุพดี สุปน
2012200726 นางสาวสาวิตรี พิมศักด์ิ
2012200727 นางสาวประไพศรี ทองมี
2012200728 นางสาวสาริยา ปล้องไหม
2012200729 นางสาวประภาดา เพชรรุ่งเรือง
2012200730 นางสาวปุญญพัฒน์ อินทะจันทร์
2012200731 นางจินตนา ส าราญราษฎร์
2012200732 นางสาวทิราภรณ์ เครือค าอ้าย
2012200733 นางสาวพัชราพรรณ แก้วค า
2012200734 นางสาวรัตนากาล สุขแคล้ว
2012200735 นางวรนุช วุฒิสูง
2012200736 นายภราดร แผ้วกิ่ง
2012200737 นายวิศรุต พูลเหลือ
2012200738 นางสาวณัฐทริกา ต่ าต้อ
2012200739 นางสาวกัญญารัตน์ จันค า
2012200740 นางสาวกาญจนาพร ใจแสง
2012200741 นางสาวศศิวรรณ ทับแปลง
2012200742 นางสาวสุพรรนิกา เอี่ยมโพธิ์
2012200743 นางสาวนิรมล รุ่งสว่าง
2012200744 นางสาวอัญศิรี อินทร์เต็ก
2012200745 นางสาวนภัสสร ถนอมจิตร
2012200746 นางสาวบุษยากร บุญเทียน
2012200747 นางสาวทิพย์ประภา เหลือศรีจันทร์
2012200748 นางสาววิชุดา ค าโย
2012200749 นางสาวเพชรรัตน์ นิลวัฒนา
2012200750 นางสาวน่านปิง เรียงโหน่ง

หน้า 25 จาก 39



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2012200751 นางจิราพร ห้วยโหงทอง
2012200752 นางนภาพร จักรแก้ว
2012200753 นางสาวทศพร วรรณพรมมิน
2012200754 นางสาวลลิตา ศรีกระทุม
2012200755 นายพชรพล เทียนพันธุ์
2012200756 นางสาวชญานิศ ปัน้จาด
2012200757 นายเกียรติศักด์ิ ขวัญเจริญ
2012200758 นายวิทวัส ปานเรือง
2012200759 นางสาวยุวดี พิชัยช่วง
2012200760 นางธัญลักษณ์ ท้าวเมือง
2012200761 นางสาวพลอยศิริ เผ่ือนยิ้ม
2012200762 นางสาววัลลภา อิ่นแก้ว
2012200763 นางสาวจิราพรรณ ข ามี
2012200764 นางสาวอรทัย ค าพิทุย
2012200765 นางสาวดวงพร บ่อทองค า
2012200766 นางสาวชไมพร โกยทา
2012200767 นางนรีรัตน์ พึง่โพธิท์อง
2012200768 นางสาวอัยรดา อาจต้น
2012200769 นางสาวศรัลชนา พงศ์วิกรมวัฒน์
2012200770 นายสราวุธ ศรีทอง
2012200771 นายชูเกียรติ ดีแล้ว
2012200772 นางสาวจินตนา หงษ์สง่า
2012200773 นางสาวณัฐชยา จ าต๊ะ
2012200774 นางสาวรชนีกร ณ ล าปาง
2012200775 นางสาวจันจีรา นามวงค์
2012200776 นางสาวป้อมเพชร เอวะบุญ
2012200777 นางสาววริษา ณ จัตุรัส
2012200778 นางสาววิณิชยา กิจขุนทด
2012200779 นางเสาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2012200780 นายนพพล งามเหลือ

หน้า 26 จาก 39



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2012200781 นางสาวอัมพร สีลาเนิน
2012200782 นางสาวศศิธร สีลาเนิน
2012200783 นางสาวอุไรพร พรมด า
2012200784 นางสาวสุดารินทร์ ทาชมภู
2012200785 นางสาวเจวลี ตรีนพ
2012200786 นางสาวสุมาลิน ฮาวค าฟู
2012200787 นางสาวเบญญาภา ป้อมเดช
2012200788 นายสัญลภัสม์ น่วมศิริ
2012200789 นายเอกลักษณ์ อวยจินดา
2012200790 นางสาวการัณยภาส ทองกร
2012200791 นายนันทวัฒน์ มั่นถึง
2012200792 นางสาวปลายมาศ นิกรสุข
2012200793 นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์อินทร์
2012200794 นางสาวอัญชลี ส่งศรี
2012200795 นางรุจาภา แสนย่าง
2012200796 นางสาวชลิตา ทองดี
2012200797 นางสาวนภาวรรณ เกษวงค์
2012200798 นายพีรวัฒน์ สุขศิริ
2012200799 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงทอง
2012200800 นางสาวจิตตรา มาลี
2012200801 นางสาวกนกชล ฉายร่ืน
2012200802 นางสาวลีลานุช อุดทังไข
2012200803 นางสาวสุบิน สวนนุ่ม
2012200804 นางสาวจิราพัชร พอสุยะ
2012200805 นางสาวกฤษณา ล้อมผล
2012200806 นางสาวกัลย์ชลิกา ขัดวิชัย
2012200807 นางสาวธัญญารัตน์ ตันติ
2012200808 นางสาวธัญญ์ฐิตา ศิรพรวรศักด์ิ
2012200809 นางสาวชุติกาญจน์ อรอินทร์
2012200810 นางสาวนัทรียา สุทา

หน้า 27 จาก 39



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2012200811 นางสาวพลอยไพลิน ฟูใจ
2012200812 นางสาวสิริรวี อ านวย
2012200813 นางสาวเจนจิรา ฉิมมารักษ์
2012200814 นางสาวขวัญชนก ไชยา
2012200815 นางสาวเกตุวดี สุดทอง
2012200816 นางสาวณัฐวีณา สร้อยนาก
2012200817 นางสาวแพรวพรรณ ด่อนแผ้ว
2012200818 นางสาวสุพัตรา ธรรมไชย
2012200819 นางสาวกนิษฐา แก้วจันทร์
2012200820 นางสาวชลลดา ศรีชมภู
2012200821 นางสาววนิดา สวนดอก
2012200822 นางสาวชุติมา มากล่ัน
2012200823 นางสาววราภา พัดทอง
2012200824 นายผดุงพล ทองเุพชรนิล
2012200825 นายชัยยศ สันติอริยวาณิช
2012200826 นางสาวดวงเพ็ญ พุม่ไสว
2012200827 นางสาวอังศุนิตย์ แสนเสมอใจ
2012200828 นางสาวสุดารัตน์ ใจหมั้น
2012200829 นางสาวกฤษณา จ ารัส
2012200830 นางสาวพรพิมล ทับประดิษฐ์
2012200831 นางสาวกมลชนก บุญแข็ง
2012200832 นางสาววริศรา เต็มกันทา
2012200833 นางสาวอริสรา การภักดี
2012200834 นายวุฒิพงษ์ แสนทวีสุข
2012200835 นางสาวเปรมยุภา ศรีวิเศษ
2012200836 นางภัทราพร พาใจธรรม
2012200837 นางสาวสุฑาทิพย์ รบช้าง
2012200838 นางสาวอมรรัตน์ ดวงค า
2012200839 นางสาวปริยาภรณ์ สมศรี
2012200840 นางสาวศศิวิมล วิเศษสุมน
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ชื่อ - สกุล
2012200841 นางสาววนิดา โปเป
2012200842 นางสาวเดือนเพ็ญ กันทะจันทร์
2012200843 นางสาวศุภวรรณ เด่นพล
2012200844 นางสาวนิสาชล จันทะระ
2012200845 นางสาวเจนจิรา มุกไกร
2012200846 นางสาวจรัญญา ชูช่วย
2012200847 นางสาวปาริชาติ สุขอัมพร
2012200848 นางสาวนภาจรีย์ สวยฉลาด
2012200849 นางสาวนารีรัตน์ ชัยเทพ
2012200850 นางสาวอริษา ศรีมงคล
2012200851 นางสาวมาลิสา ยะวงศ์
2012200852 นางสาวพิชญาภัค นามบุรี
2012200853 นางสาวอังคณา มณีจักร์
2012200854 นายสุขภิเษก นันทสิริพร
2012200855 นางสาวปรีดาภรณ์ เพ็งวัน
2012200856 นางสาววาสนา ขวัญอ่อน
2012200857 นางสาวกรกมล ตุ้ยกาศ
2012200858 นายปริพัตร จันทร์อ่อน
2012200859 นางสาวธิดารัตน์ ตราชื่นต้อง
2012200860 นางสาวกนกวรรณ ศรีวิเศษ
2012200861 นายวรพจน์ บุญติด
2012200862 นางสาวชนนี กุณพันธ์
2012200863 นางสาวอรวรรณ เกิดเจริญ
2012200864 นางสาวกันยารัตน์ สุคันธมาลย์
2012200865 นางสาวชดากร แสงจันทร์
2012200866 นางสาวจินตนา เร่ียวแรงไกรศร
2012200867 นางสาวชญานิษฐ์ นิลเกตุ
2012200868 นางสาวทิพาวรรณ สีแสง
2012200869 นางสาวพัชราภรณ์ สวนยะ
2012200870 นางสาวนัทรียา สุภายอง
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ชื่อ - สกุล
2012200871 นายธีรโชติ พระเจริญ
2012200872 นางสาวนันทกา จันทร์อินทร์
2012200873 นายอริยะ พีระบูล
2012200874 นางสาวขวัญจิรา พุกเฉื่อย
2012200875 นางสาวนรีนุช พรมเพ็ชร
2012200876 นางสาวอวยพร เกิดทวี
2012200877 นางสาวชนนิกานต์ แหลมหลวง
2012200878 นางสาวจุฬานันท์ ค างา
2012200879 นางสาวเพ็ญพักตร์ นกพรม
2012200880 นางสาววิไลลักษณ์ พูลคุ้ม
2012200881 นางสาวอรุณวตรี บุญยงค์
2012200882 นางสาววริศรา สมฤทธิ์
2012200883 นางสาวจินตนา แก้วคร
2012200884 นางสาวลลิตา พัดโผน
2012200885 นางสาววะนิดา จันทร์สิงห์
2012200886 นางสาววันวิสา อ่อนนุ่ม
2012200887 นางสาวโสรยา ค าปวง
2012200888 นางสาวปัณณภัสร์ ภักดีเจริญสิทธิ์
2012200889 นางสาวสกุลรัตน์ ใจหมั้น
2012200890 นางสาวรัตยา วงค์หลวง
2012200891 นางสาวสุกัญญา สมเมืองมา
2012200892 นายอัยยภัทร ภาสน์นิพัทธ์
2012200893 นางสาวอรนุช ดีอุดม
2012200894 นางสาวอ าพิกา เชื้อค าลือ
2012200895 นางสาวณิสาชล อยู่นคร
2012200896 นางสาวมลทิรา ขุนโต
2012200897 นางภาวิดา ดร๊อปนี่ย์
2012200898 นางสาวกุลนันท์ เพียกง
2012200899 นางสาวภรณ์ทิพย์ ไพรเด่นดวง
2012200900 นางสาวอุทุมพร วงศ์ยะ
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ชื่อ - สกุล
2012200901 นางสาวณัฐดาฉัตร ม่านใต้
2012200902 นางสาววรรณิภา เขียวมี
2012200903 นางสาวสุธิดา ค าหอม
2012200904 นางสาวช่อผกา วงค์ดี
2012200905 นางสาวรัชฎาพร บุตรแก้ว
2012200906 นางสาวรจนา ก าหนด
2012200907 นางสาววิภาดา ซานอก
2012200908 นางสาวกันติศา ศรีเอียด
2012200909 นางสาวจินตนา เปีย่มปิติ
2012200910 นางสาววารุณี ดุนกลาง
2012200911 นางนภารัตน์ พาริตา
2012200912 นางสาวมลฤดี ไชยสุวรรณ์
2012200913 นางสาวพรรณิภา รูปเล็ก
2012200914 นางสายสมร ปานสีด า
2012200915 นางสาวเมธาวดี ค าตะ
2012200916 นางสาวชลธิชา ปัน้เกี้ยว
2012200917 นางสาวลัดดา ขุนงามข า
2012200918 นางสาวสุนิดา อินทร์วิเชียร
2012200919 นางสาวสุวดี อินทร์วิเชียร
2012200920 นางสาวประภาพร ทวีบุตร์
2012200921 นางสาวทิพยาภรณ์ พรวิจิตร
2012200922 นางสาวสุวภัทร พรายแก้ว
2012200923 นางสาวธิดารัตน์ โกวิทชาติ
2012200924 นางสาวจานิศตา มาต๊ะพาน
2012200925 นางสาวนงนภัส ศิริวงษ์
2012200926 นางสาวคณิตา โขขุณี
2012200927 นางสาวสุมิตตรา หม่อมพระเนาว์
2012200928 นายพลายุทธ สัมฤทธิ์
2012200929 นางสาวภัทรภร วันนา
2012200930 นางสาวศริญพร คงสิบ
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ชื่อ - สกุล
2012200931 นางสาวแพรวพรรณ เปีย้ริน
2012200932 นางสาวอรจิรา เจริญวงษ์
2012200933 นางสาวรังศิญา มติยา
2012200934 นางสาวอรญา สายทรัพย์
2012200935 นายวรพล ภาคสุโพธิ์
2012200936 นางสาวธัญญารัตน์ ปัญญาเสน
2012200937 นางสาวสุนิตา นนทะดี
2012200938 นางสาวสุกัญญา จุมพล
2012200939 นางสาวปิยวรรณ ค าจันทร์
2012200940 นางสาวเขมมิกา สายศร
2012200941 นางสาวสุรีย์รัตน์ เก่งการ
2012200942 นางสาวอรทัย ค านัล
2012200943 นางสาวโสรญา สว่างแผ้ว
2012200944 นางสาวศรัณรัตน์ วงศ์สูง
2012200945 นายพงศ์สันต์ โพธิเ์จริญ
2012200946 นางสาวญาณิกา ปัญญามงคล
2012200947 นายฉัตรชัย วงศ์แสง
2012200948 นางสาวปวีณา พระค าก้อน
2012200949 นางสาวณัฐพร ใชยมาตร
2012200950 นางสาวศันสนีย์ ค าภา
2012200951 นางสาวจันทร์จิรา ค าศรี
2012200952 นางสาวสาวิตรี กับแฟง
2012200953 นางสาวนันทพร แก้วบาง
2012200954 นางสาวชฎาพร สานธรรม
2012200955 นางยุวดาพร ยอดเทา
2012200956 นางสาวยุพาวดี ค าศรี
2012200957 นางสาวธนภัทร เตชะกัน
2012200958 นางสาวภัทรานิษฐ์ จะมัง
2012200959 นางสาวจุฑารัตน์ ภูฤ่ทธิ์
2012200960 นางสาวสุธิดา มากรัตน์
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ชื่อ - สกุล
2012200961 นางสาวศศิธร วุน่ทอง
2012200962 นางสาวเบญจวรรณ สุขมหาหลวง
2012200963 นางสาวเเพรพลอย อุปกิจ
2012200964 นายธนพล ยอดหงษ์
2012200965 นางสาวชลธิชา อุดมเกียรต์ิ
2012200966 นายณัฐสิทธิ์ สินจันทร์
2012200967 นางสาวธิดารัตน์ ชัชวาลย์
2012200968 นางสาวปนัดดา ไชยวงศ์
2012200969 นายกฤษฎา ยวงสุวรรณ์
2012200970 นางสาวขนิษฐา ปัญญามี
2012200971 นางสาวภัทฐรัฐชา เครือโคร่ง
2012200972 นางวิลาวัณย์ ชูเนตร
2012200973 นางสาวพัชรี อิ่มเอิบ
2012200974 นางสาวสุมาลี กองแก้ว
2012200975 นางสาวศศิธร ทองหมู่
2012200976 นางสาวธิดาทิพย์ ประสงค์ธรรม
2012200977 นายจิระศักด์ิ เหล่ากาวี
2012200978 นางสาวพนิดา อุดมลาภ
2012200979 ว่าที ่ร.ต.หญิงจันทร์จิรา คงคณะ
2012200980 นางสาวสินิชา แจ่มแจ้ง
2012200981 นางสาวสุภาภรณ์ โก่งพุก
2012200982 ว่าที ่ร.ต.หญิงนฤมล สว่างวงษ์
2012200983 นางสาวขนิษฐา ศรีจันทร์
2012200984 นางสาววีระยา สารบุญเรือง
2012200985 นางสาวสโรชา เจริญศิริ
2012200986 นางสาวสาธิดา ไชยบุรมย์
2012200987 นางสาวพวงผกา อินทร์โพธิ์
2012200988 นางกนกนิภา สุมหิรัญ
2012200989 นางสาวสุภาพร อัมพวา
2012200990 นางสาวนวลรัตน์ เดาวเรส
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ชื่อ - สกุล
2012200991 นางสาวสุดารัตน์ คิดดี
2012200992 นางสาวรัตน์วลัญช์ยา แหลมหลัก
2012200993 นางสาวอังคณา ขันทะ
2012200994 นางสาวสุพัตรา อรมัย
2012200995 นายธงชัย นวนเพชร
2012200996 นางสาววาสนา ชอบจิต
2012200997 นางสาววาสนา ครองแก้ว
2012200998 นางสาวสุนีย์ สง่าธนอนันต์
2012200999 นางสาวประนอม ศิริเจริญ
2012201000 นางสาววิลาวัลย์ อิ่มมา
2012201001 นางสาวศุราภรณ์ แก้วจ ารัส
2012201002 นางสาวสลิลญา ใจซ่ือ
2012201003 นางสาวเบญจมาศ รัตนะ
2012201004 นางสาวประภัสสร ปันขื่น
2012201005 นางสาวศิริลักษณ์ โชคดี
2012201006 นายวันชนะ ตรุยานนท์
2012201007 นางสาวหนึ่งฤทัย สว่างเมฆ
2012201008 นางสาวสุภาวรรณ วันแต่ง
2012201009 นางสาวศศินิภา สังข์กล่ิน
2012201010 นางสาวเบญจา บุญพิมพ์
2012201011 นางสาวพันทิวา เศรษฐสุข
2012201012 นางสาวจิตราภรณ์ สงวนศักด์ิ
2012201013 นางสาวฉัตรฑิกา กล้าหาญ
2012201014 นางสาวสุดารัตน์ กุลอินทร์
2012201015 นายภูมิรัฐ ศิริผัด
2012201016 นางสาวสุทธิญา ใจเทีย่ง
2012201017 นางสาววิรินทร์พัทธ์ นันตาเขียน
2012201018 นางสาวกัญญดา แสนสัจจะ
2012201019 นางสาวเมวิกา ช่วงสุวรรณ์
2012201020 นางสาวณภัค ภิญโญธนาสกุล
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ชื่อ - สกุล
2012201021 นางสาวพรพิมล ชัยแก้ว
2012201022 นางสาวอรอนงค์ วงศ์มณีวรรณ
2012201023 นางสาวเบญจมาศ วันทอง
2012201024 นางสาวเยาวลักษณ์ บุรณะ
2012201025 นางสาวสุพรรณนิกา แก้วบริสุทธิ์
2012201026 นางสาวสุจิตรา สลีสองสม
2012201027 นางสาวสุภาภรณ์ หวังจีบกลาง
2012201028 นางสาวสุพัตรา ใจแสน
2012201029 นางสาวภัทรณัฏฐ์ ใจศรี
2012201030 นายอดิศักด์ิ จันค า
2012201031 นางสาวฉันทนา พรมคีรี
2012201032 นางสาวสุพรรณี เทียมศร
2012201033 นางสาวศุภาพิชญ์ บัวเกตุ
2012201034 นางสาวกมลรัตน์ สายแก้ว
2012201035 นางสาวอุมาพร โพธิปิติ
2012201036 นางสาวไพจิตร มาป้อง
2012201037 นางสาวอรนุช สนธิเพ็ชร
2012201038 นางสาวพรนภา พ่อยันต์
2012201039 นางสาวเพ็ญนภา สายค าวงษ์
2012201040 นางสาวภาวิณี เพ็ญฉาย
2012201041 นางวิชญาพร เนตรบุญ
2012201042 นางสาวนิลอุบล เย็นชุ่ม
2012201043 นางสาวศิวพร สมัครเขตรการณ์
2012201044 นางสาวอังคณา กันทะจันทร์
2012201045 นางสาวรัตติกาล ศรีกอนติ
2012201046 นางสาวหทัยกาญจน์ พวงค า
2012201047 นางสาววิภาวี วงค์เตรียมใจ
2012201048 นางสาวปุณยนุช อินนาจักร์
2012201049 นางสาวอภิชญา มณีแก้ว
2012201050 นางสาวกุลวดี สร้อยมณี
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ชื่อ - สกุล
2012201051 นางสาวสุชาดา เงินต๊ะ
2012201052 นางสาวปภัสสร ป้องไฝ
2012201053 นางสาวศุภัชชา หว่างเชื้อ
2012201054 นางสาวกันตา สงวนสัตย์
2012201055 นางสาวณัฐนิชา ดีเมฆ
2012201056 นางสาวฉัตรวารี ตรีเนตร
2012201057 นางสาวธัญญาเรศ ค านนท์
2012201058 นางสาวรวินท์พร มีแก้ว
2012201059 นางสาวศิริพร ม่วงเพ็ชร
2012201060 นางสาวฐิติพร อินปันสอน
2012201061 นางสาวเบญจมาศ สิทธิส์งคราม
2012201062 นายพิษณุ ทรัพย์สิน
2012201063 นางจุฬารัตน์ เบิกบาน
2012201064 นางสาวปภัสสิริย์ ผดุงพันธ์
2012201065 นายพัฒนชัย กิจวิวัฒนนุกูล
2012201066 นางสาวนันทิกานต์ จันต๊ิบมงคล
2012201067 นายญาณวุฒิ อินยอด
2012201068 นางสาวพิรานันท์ ฉัตรนิรวัชร์
2012201069 นางสาวชุติกาญจน์ พรหมดี
2012201070 นางสาวศุภธิดา กาแสน
2012201071 นางสาวจิรารัตน์ วิริยสังสิทธิ์
2012201072 นางสาวรุ่งฤดี ทองอิน
2012201073 นางสาวจารุวรรณ จันทะวงค์
2012201074 นายการัณย์ วงศ์เปีย้
2012201075 นางสาวกานต์ทิตา บุญลาภ
2012201076 นางสาวธัญญลักษณ์ กวางร้อง
2012201077 นางสาวจุฑารัตน์ หลงฉิม
2012201078 นางสาวนาถอนงค์ ท้าวบุญชู
2012201079 นางสาวสาธิตา แก้วเกิด
2012201080 นางสาวเพชราภรณ์ เมฆแสน
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ชื่อ - สกุล
2012201081 นายพงศกร ช่วงชัย
2012201082 นางสาวอิสริยา ปรางทอง
2012201083 นางสาวสุวิมล บุญสูง
2012201084 นางสาวปริมประภา เมืองมูล
2012201085 นางสาวปริชญา ปิลลิ
2012201086 นางดุจเดือน ภานุศรี
2012201087 นางสาวนันทพร เข็มจัด
2012201088 นางสาวสายฝน จิตจักร
2012201089 นางสาวฐิสินี คงเสถียร
2012201090 นางสาวธัญจิรา แก้วกุล
2012201091 นางสาวอนิวรรณ สนทอง
2012201092 นางสาวลักขณา บุตนัย
2012201093 นางสุภานัน เรียนค าวงค์
2012201094 นางสาวณัฐพร ไทโท
2012201095 นายเชียงใหม่ แสงสุ่ม
2012201096 นางสาวบุศรินทร์ พึง่สุข
2012201097 นางสาวสุริษา ค าซ้อน
2012201098 นางเกษร แก้วมี
2012201099 นางสาวกนกวรรณ พิทักษ์ศักด์ิเสรี
2012201100 นางสาวอวิกา จันทร์ดวงดี
2012201101 นางสาวอรนิภา ปรากริม
2012201102 นางสาวนพเกล้า คงอินทร์
2012201103 นางสาวศิริกาญจน์ เผ่าปัญญา
2012201104 นางสาวคณพร เทียมแสน
2012201105 นางสาวเกวริน ปาเปียง
2012201106 นางสาวทิพยรัตน์ กฤษส าโรง
2012201107 นางสาวนิตยา สีค าทา
2012201108 นางสาวธนาภรณ์ ดารากรณ์
2012201109 นางสาวฟาติมา ราวุธกุล
2012201110 นางสาววราภรณ์ ค าหา
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ชื่อ - สกุล
2012201111 นางสาวคนัสนันท์ บุญตา
2012201112 นางสาวบุษบง แสนฟ้าเล่ือน
2012201113 นางสาววชิรา มาเปียง
2012201114 นางวิมลณัฐ นุ่มวงษ์
2012201115 นางสาวประภาสิริ ฤกษ์สังเกตุ
2012201116 นางสาวทิพย์สุดา จีนดา
2012201117 นางสาวศุภศจี ดวงวิโรจน์
2012201118 นางสาวลัดดา ธรรมกุล
2012201119 นางสาวอัจฉรา กลมกัน
2012201120 นางสาวธนวรรณ นิ้วหล้า
2012201121 นายสุกฤษฎิ์ ทองใบ
2012201122 นางสาวกนิษฐา อินทฉิม
2012201123 นางสาวธนภรณ์ พุฒเติม
2012201124 นางสาวจิรัตน์ธนาภรณ์ แก้วหาญสอน
2012201125 นางสาววรรณา พวงแก้ว
2012201126 นางสาวเสาวนีย์ แปงแก้ว
2012201127 นายปรัตถกร มุ่งเมือง
2012201128 นางสาวสุธีรา ปัญญาวงค์
2012201129 นางสาวทิตยา มณีวรรณ์
2012201130 นางสาวสโรชา แย้มหมื่นอาจ
2012201131 นางสาวเกษมณี ล่าร้อง
2012201132 นางสาวชุติมณฑน์ ภูเ่มือง
2012201133 นางสาวประหยัดสิน บุญชูวิทย์
2012201134 นายนรชน เหล่าคุณ
2012201135 นางสาวยุธิดา พงษ์สุวรรณ
2012201136 ว่าที ่ร.ต.หญิงรัตนาวดี เปีย้กาวี
2012201137 นางสาววิจิตรา จันนามวงค์
2012201138 นางวรรณวิภ ขัติวงศ์
2012201139 นางสาวพิมพวรรณ พึง่สุยะ
2012201140 นางสาวจินตนา สร้อยฟ้า
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ชื่อ - สกุล
2012201141 นางสาวชณิดาภา ทองนวล
2012201142 นางสาวศิรินภา กันทะวิชา
2012201143 นางสาววิภาภรณ์ ดวงเงิน
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2022200001 นางสาวหนึ่งฤทัย วิริยะ
2022200002 นายวรรธนัย เกียรติเจริญกุล
2022200003 นายสุจิต สว่างเนตร
2022200004 ว่าทีร้่อยตรีธนวัฒน์ มาอุ่น
2022200005 นายอภิรัตน์ อุตใหม่
2022200006 นายนคร เมืองกระจ่าง
2022200007 นายชาญวิทย์ เหมือนอ่อง
2022200008 นายจีระพัฒน์ วงศ์ค าแก้ว
2022200009 นายณัฐกิตต์ิ แก่นค า
2022200010 นายพงศกร ชัยลอม
2022200011 นางสาวพิมพกานต์ กวางร้อง
2022200012 นายสาคร ใบบัว
2022200013 นายณัฐพล ใจหลัก
2022200014 นายณัฐนันท์ เล่ือนชัยภูมิ
2022200015 นายศรัณยู ถิ่นหลวง
2022200016 นายบ ารุง พูพ่ัด
2022200017 นายวัฒนพงษ์ กาศสนุก
2022200018 นายลิขิต ปันชื่น
2022200019 นายดิษย์ดนัย พรหมสิงห์
2022200020 นางสาวนุชศรา ปินนิล
2022200021 ว่าทีร้่อยจิรายุ อุปมัย
2022200022 นางสาวณัฐวิภา อ่ าเทศ
2022200023 นายจักรพันธ์ สมก๋า
2022200024 นางสาวนันท์จิรา โพธิท์อง
2022200025 นายกมลพงศ์ วีระวงศ์
2022200026 นางสาวอัจฉราพรรณ พรมใจวัง
2022200027 นายชรพล ใจฉลาด
2022200028 นายธันวา มะนุ่น
2022200029 นายลัทธพล ชัยทัศน์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2042200001 นายสุรเชษฐ เฟือ่งวัฒนสินชัย
2042200002 นายหาญณรงค์ พันธุรั์ตน์
2042200003 นางสาวหนึ่งฤทัย นันต๊ะกูล
2042200004 นายจักรพันธุ์ แปงชมภู
2042200005 นางสาวอนัญญา ธีระกุล
2042200006 นายสุธิเบศร์ อ่า่ทุง่
2042200007 นายนทีกรณ์ เหมืองหม้อ
2042200008 นายอนุรักษ์ ศรีมณี
2042200009 นายสมพงษ์ สุวรรณพูล
2042200010 นายจักรกฤษษณ์ อวนวัง
2042200011 นายวีรพงษ์ ดีเทียน
2042200012 นายชัชวาล อินทวงศ์
2042200013 นายประพัฒน์ พรหมมาตร์
2042200014 นายอุดมพงษ์ หอมสุวรรณ
2042200015 นางสาวศิริธัญ จิรวัฒน์สุนทร
2042200016 นางสาวปัทมพร โพธิปัทมะ
2042200017 นายธารินทร์ นัดประสพ
2042200018 นางสาวสุวนันท์ ลีจ้อย
2042200019 นายณัฐพล ก่าแพงแก้ว
2042200020 นายธีรภัทร์ เดชธรรม
2042200021 นายชนสรณ์ อมรเมธีวงค์
2042200022 นางสาวกรรณิกา พันธ์พืช
2042200023 นายอภิชัย กาบิน
2042200024 นายพงษ์ศักด์ิ บางแช่ม
2042200025 นายกิตติธัช กล่ินคูณ
2042200026 นายภรัณยู เชียงค่า
2042200027 นางเนตรชนก พลอยประสงค์
2042200028 นางสาวกรรณิการ์ สมหมาย
2042200029 นายเกียรติศักด์ิ ฟักเขียว
2042200030 นายภูวดล ศรีค่า

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 7



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042200031 นายจิรวัฒน์ วงศ์มี
2042200032 นางสาวดวงกมล ชุ่มเชิง
2042200033 นายนเรศ หมายหมั้น
2042200034 นายพีระภัทร ค่าเครือ
2042200035 นายฤทธิชัย ศรีนวนแตง
2042200036 นายอิสรภาพ ทิศชอบ
2042200037 นายปรัชญา อิ่มเอม
2042200038 นายธนภัทร์ ดาบพลหาญ
2042200039 นายกฤษดา สมพมิตร
2042200040 นายนพนคร เวียงนาค
2042200041 นายนพรัตน์ ธีรเดชกุลเศรษฐ์
2042200042 นายจิรายุส อุปนันไชย
2042200043 นายอภิชาติ กาศสีมูล
2042200044 นายนารานนท์ เสนามสอน
2042200045 นายรัฐเชษฐ์ อุตศรี
2042200046 นายสุชาติ จงรักษ์
2042200047 นายอดิเทพ ภักดีวิวัฒน์
2042200048 นายจักรกฤษ แสนยศ
2042200049 นางสาวเกวลิน หมูปิน
2042200050 นายชายนุพงษ์ เเสงอรุณ
2042200051 นายณัฐิวุฒิ คุ้มเนตร
2042200052 นายกิตต์ิอธิศ สุวรรณสิงห์
2042200053 นายรัฐศาสตร์ เกิดนวน
2042200054 นายอมฤต พร้ิงชัยภูมิ
2042200055 นายปรเมศร์ ถิ่นหลวง
2042200056 นายภานุพงศ์ สุภาพ
2042200057 นายอดิเทพ สุขเจริญ
2042200058 นายธนพล เกตุชั่ง
2042200059 นายนพรัตน์ อินแตง
2042200060 นายขวัญชัย พรมเส็น

หน้า 2 จาก 7



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042200061 นายสิทธิชัย ถาวร
2042200062 นายนราชัย กสิกิจ
2042200063 นายศิรเทพ นวลละออง
2042200064 นางสาวจิตติพร ประดับมุข
2042200065 นายอ่านาจ ขอนทอง
2042200066 นายวายุ หมอนทอง
2042200067 นายกฤษฎา จุ้ยขาว
2042200068 นายวัชรินทร์ ปัน้รูป
2042200069 นายด่ารงค์เกียรติ แสนขัน
2042200070 นายภาณุวัฒน์ สกุณาธวงศ์
2042200071 นายธัญพิสิฐ ผลเจริญ
2042200072 นายศิวกร เทพกัน
2042200073 นายธนากรณ์ ทานะขันธ์
2042200074 ว่าที ่ร.ต.โสภณ ใจแสน
2042200075 นายสราวุธ สุทธการ
2042200076 นางสาวจินดารัตน์ ชัยวรรณรัตน์
2042200077 นายสถาปนิก ชูทรัพย์
2042200078 นายกิตติ จูจันทร
2042200079 นางสาวภัสร์ชญามณฑ์ แก้วแกมเงิน
2042200080 นายอาทิตย์ แพ่งศรีสาร
2042200081 นายธนบูรณ์ บูโกก
2042200082 นายปฏิภาณ ภูศ่รี
2042200083 นายธนกฤต แก่นจันทร์
2042200084 นายเสกสรร ปัญญาเดช
2042200085 นายณัฐดนัย ข่าศิริ
2042200086 นายวโรดม วงศ์ชัย
2042200087 นายณัฐพงศ์ พูลสวัสด์ิ
2042200088 นายอภิวัตร์ เมืองวัน
2042200089 นางสาวพรชนัน โจ๊ะอนุช
2042200090 นายพงศธร ตาเวียน

หน้า 3 จาก 7



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042200091 นายคุณากร ปองรักษ์
2042200092 นายธีระพงษ์ ชุ่มเย็น
2042200093 นางสาวสุมณฑา ขวัญวงค์
2042200094 นายนราวิชญ์ ผาเพียว
2042200095 นางสาวสัภยา อิ่มปู
2042200096 นายสุชาติ ปัน้งาม
2042200097 นางสาวจนัสพร นกเขียว
2042200098 นายวศิน แก้วค่า
2042200099 นางสาวอังศุมาลี ทานหิรัญ
2042200100 นางสาวณัฎฐาเนตร ศรีไพรสนธิ์
2042200101 นายฐิติวัฒ ดวงตาค่า
2042200102 นายธีระพัฒน์ ด่างาม
2042200103 นายสนธยา เมฆสีสวย
2042200104 นายสมเจตน์ วงค์จันทร์
2042200105 นายวีรวุฒิ กาพล
2042200106 นายวุฒธิชัย ก่ามะเริง
2042200107 นายธนกร เขียวบุดดา
2042200108 นายวราวุฒิ บุญสืบ
2042200109 นายกฤษณะ มุ่งพังกลาง
2042200110 นายกิติศักด์ิ ศรีเมือง
2042200111 นางสาวนิสิตา ชุมศรี
2042200112 นายนพรัตน์ อ่อนทรายแก้ว
2042200113 นายสุทธิชัย สุขนา
2042200114 นายเกรียงศักด์ิ เกิดศักด์ิ ณ แวงน้อย
2042200115 นางพิทูรธร เกิดศักด์ิ ณ แวงน้อย
2042200116 นายกฤษฎา บุญปู่
2042200117 นางสาวกรฉัตร ปานฉ่่า
2042200118 นายจิรชัย ค่าป้อง
2042200119 นายศักดา พุม่พวง
2042200120 นางสาวฤทัยวรรณ เพ็ชรทวี

หน้า 4 จาก 7



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042200121 นายยศวัช ค่าป่าเเลว
2042200122 นายสิริชัย พรมทอง
2042200123 นางสาวสุทธิกานต์ ชมภูทีป
2042200124 นายทรงพล นันทะ
2042200125 นายนิคไพศาล นาคทรัพย์
2042200126 นายวุฒิชัย ทุง่สูง
2042200127 นายนายณัฐนนท์ ตันมล
2042200128 นางสาวธิดาทอง ยุชมภู
2042200129 นายศุภชัย พิมพา
2042200130 นายปกรณ์ มลิลา
2042200131 นายสุทธิรักษ์ พึง่สมบัติ
2042200132 นายจิรศักด์ิ โพธิบ์ุญ
2042200133 นายจีรัฐติกุล แก้วจรูญ
2042200134 นายคฑาวุฒิ สุวรรณดารักษ์
2042200135 นายประกาศิต ยังนึก
2042200136 นายภาณุวัฒน์ สอนศิริ
2042200137 นายศุภกร สายญาติ
2042200138 นายภัทรวุฒิ น้อยดี
2042200139 นายปัญญา ผุดสี
2042200140 นายสิทธิศักด์ิ คูณอาจ
2042200141 นางสาวอัครยา นุตะภิบาล
2042200142 นายธิติพงษ์ จินดาปลูก
2042200143 นายระพีพัฒน์ อยู่สิทธิ์
2042200144 นายอดิศร เงินงาม
2042200145 นายวรวัฒน์ พรมบุญชู
2042200146 นางสาวกนิษฐา อ่องไคร้
2042200147 นายกฤษณะ ชีวสิทธิยานนท์
2042200148 นายโยธิน จั่นบ้านโขด
2042200149 นายภูริภัทร ภัคศุภร
2042200150 นายนิตินัย อุดหนุน

หน้า 5 จาก 7



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042200151 นางสาววาสนา ค่าหล้า
2042200152 นายสถาพร เจริญพร
2042200153 นายนาวิน อบจีน
2042200154 นายสมชาย นาคทอง
2042200155 นายธนากร ถือมั่น
2042200156 นายพงษ์ศิริ ปาณะจ่านงค์
2042200157 นายสิริพัฒน์ โพธิสาร
2042200158 นายภานุวัฒน์ โชติน้อย
2042200159 นายนัทธรัฐ จันนะ
2042200160 นายนิติพล แสนสุภา
2042200161 นายธนากร อ่อนน้อม
2042200162 นายธนาธร โทนสังข์อินทร์
2042200163 นางสาวชุติมา ปานชาติ
2042200164 นายอนุพันธุ์ ดวงใจ
2042200165 นายสุธิวัฒน์ เกตุมี
2042200166 นายกิตติพงศ์ ขันตีมิตร
2042200167 นายอุทิษ แก้วสุข
2042200168 นางสาวดวงนฤมล กล่ินจันทร์
2042200169 นายบุญประสงค์ รักสัญชาติ
2042200170 นายเจษฎากันต์ คงแจง
2042200171 นางสาวนิภาวรรณ ฟูน้อย
2042200172 นายไตรเทพ สุวรรณศรี
2042200173 นางสาวอาทิตยา ยศเสนา
2042200174 นายปฏิภาณ ทิวงษา
2042200175 นางสาวสุริวิภา ป่าธนู
2042200176 นางสาวอภิชญา วงค์ปินตา
2042200177 นายฌัลล์ วงค์ชื่น
2042200178 นายเฉลิมวงศ์ จันทร์ลอย
2042200179 นายสุพจน์ ชากัน
2042200180 นายอาทิตย์ ขวัญแพ

หน้า 6 จาก 7



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042200181 นายจักรกฤษณ์ บุญสูง
2042200182 นายอนุศักด์ิ ปันศรี
2042200183 นายวันชัย จันทร์ฤทธิ์
2042200184 นายภานุมาศ ดอนดีไพร
2042200185 นายวัชรินทร์ วิริยะวงศ์วิวัฒน์
2042200186 นางสาวศิญาณี อยู่พร้อม
2042200187 นายอภิสิทธิ์ วรรณา
2042200188 นายวิษณุ ปัถวี
2042200189 นายธีระพล โตฉิม
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22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งส ำรวจ

เลขประจ ำตวัสอบ
2062200001 นางสาวสุวิธิดา เทียนทอง
2062200002 นายนัสนัย หงษ์น้อย
2062200003 นายพิทยา สืบแย้ม
2062200004 นายสุริยพงศ์ ทนันชัย
2062200005 นายนัฐพงศ์ สัจจะนรพันธ์
2062200006 นายธาดาพงศ์ นามสองวงค์
2062200007 นายขจรฤทธิ์ รินใจ
2062200008 นายธนากร ใจต๊ะมา
2062200009 นายวรุตน์ หน่อวงค์
2062200010 นายศักด์ิดาวุธ ผาแก้ว
2062200011 นายภาสกร ใหม่เทวิน
2062200012 นายกฤตภาส หนานปินใจ
2062200013 นายสุพจน์ ท่าจันทร์
2062200014 นายสพลวัต แตงทอง
2062200015 นายพัฒธรพงษ์ วงษ์นันตา
2062200016 นายวัฒนะ วงศ์ธิดา
2062200017 นายวรนัส ตะมาแก้ว

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
2072200001 นายยศพนธ์ รักเชื้อ
2072200002 นายณัฐวัฒน์ เพาะเจาะ
2072200003 นายธีรพันธุ์ อ่อนจันทร์
2072200004 นายรังสรรค์ เขียวบุตร
2072200005 นายจีรพันธุ์ ผิวอ่อน
2072200006 นายณัชพล เสนะ
2072200007 นายธนรักษ์ ปีก่ลอง
2072200008 นายธนวัฒน์ กาทองทุง่
2072200009 นายปฐวี ดอกดวง
2072200010 นายวิิทยา ศรีธรรม
2072200011 นายณฐกฤษณ์ ด าเหน็ดพันธ์
2072200012 นายกิตติพร ค าแก้ว
2072200013 นายอภิรักษ์ ยอดสอน
2072200014 นายสุทธิโชค เครือปัญญานนท์
2072200015 นายวีระชัย ใจค า
2072200016 นายธีระ อุ่นกาศ
2072200017 นายวิฑูรย์ ปวงจันทร์
2072200018 นายสมชาย อินทะ
2072200019 นายณัฐพันธุ์ ปัญโย
2072200020 นายศรเพชร ปัญญาดี
2072200021 นายบุญเลิศ ก้อนเกตุ
2072200022 นายธวัชชัย ศรีจันทร์
2072200023 นายภาคภูมิ วงษ์วิภาค
2072200024 นายมานัส นุ่มเกล้ียง
2072200025 นายพิษณุ หมีนิ่ม
2072200026 นายสุริยัน แก้วยม
2072200027 นายนนทกร ขันตินนท์
2072200028 นายปภาวิน วรชินา
2072200029 นายกิตติชัย ณรงค์ไพศาล
2072200030 นายอนุชา ทองค า

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 5



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2072200031 ว่าที ร.ต.ภาคภูมิ จงสิริก าธร
2072200032 นายพาสันต์ แก้วนิคม
2072200033 นายวุฒิวัฒน์ ธ ารงศักด์ิ
2072200034 นายสุทธิพงษ์ ภาพันธ์
2072200035 นายณัฐพล จินค า
2072200036 นายสมชาย อุ่มทอง
2072200037 นายอนัน แก้วโน
2072200038 นายธงชัย ขยันดี
2072200039 นายสันติสุข คล้ายจือ
2072200040 นายกัมปนาท ชัยชนะ
2072200041 นายธวัชชัย เหมืองจา
2072200042 นายวารพ พวงดอกไม้
2072200043 นายสุทธิพงษ์ แย้มยงค์
2072200044 นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย
2072200045 นายกฤษฎา โพธิรังสิยากร
2072200046 นายธรรมรัตน์ โตบุญ
2072200047 นายอภิสิทธิ์ อึ่งเส็ง
2072200048 นายรัตนะชัย จันสุคต
2072200049 นายกิตติพงษ์ ทับเบิก
2072200050 นายบัญญัติ ด่านกระโทก
2072200051 นายเจษฎา พรมตา
2072200052 นายฤทธิชัย กาฟัก
2072200053 นายปฏิภาณ เผือกเจียม
2072200054 นายสมเกียรติ ศรีพูล
2072200055 นายณัฐพงศ์ ห่านตระกูล
2072200056 นายพัทธนพงษ์ มังคะละ
2072200057 นายสมภพ ฤทธิสิ์งห์ 
2072200058 นายสรวิชญ์ เคลือบมาก
2072200059 นายธนพล คนรู้
2072200060 นายเบญจพล ม่วงไหมทอง

หน้า 2 จาก 5



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2072200061 นายราเชน ทองหล่อ
2072200062 นายก้องภพ ส่องแสง
2072200063 นายทศพร สามล
2072200064 นายอนุวัฒน์ ถือแก้ว
2072200065 นายณัฐวุฒิ จันทร์ฑูรย์
2072200066 นายธนัชพล พยาแก้ว
2072200067 นายบุญยงค์ กองส าลี
2072200068 นายสถาพร วงษ์เอี่ยม
2072200069 นายศิวณัฐ ภูห่ยัด
2072200070 นายมนตรี ทิมสุข
2072200071 นายชนน ศรีนวล
2072200072 นายสมชาย ค าฮ้อ
2072200073 นายสุทธิพงศ์ สุขมี
2072200074 นายภาคภูมิ ใจพล
2072200075 นายณัฐวุฒิ แก้วดี
2072200076 นายธนวัฒน์ ศรีใจวงศ์
2072200077 นายธนวัฒน์ สุ่มมาตย์
2072200078 นายจักรกฤษ วงกลม
2072200079 นายบ ารุง จันทร์ทรัพย์
2072200080 นายเดชภูมิ สิริเขตต์
2072200081 นายนที ปราณีตพลกรัง
2072200082 นายจินดา กล่ินธูป
2072200083 นายกิตติศักด์ิ มุ่งธัญญา
2072200084 นายชญานิน ไกรราษฎร์
2072200085 นายนธีร์ มงคล
2072200086 นายวศิน บุญเพียร
2072200087 นายจิรายุทธ์ สอนคลัง
2072200088 นายสุภกิจ วรารัฐพงษ์
2072200089 นายพีรพัฒน์ สิงหนารถ
2072200090 นายธนาภัสสร์ อินมนต์

หน้า 3 จาก 5



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2072200091 นายณัฐดนัย ภูวโรจน์พิบูล
2072200092 นายธิติพงศ์ ทองชาวนา
2072200093 นายสราวุธ ปัญญา
2072200094 นายณัฐพล ไม้ง้ิว
2072200095 นายทัศนัย เฉยชู
2072200096 นายชานุพงษ์ ชีวสิทธิยานนท์
2072200097 นายอนุวัฒน์ แซ่ฮ้อ
2072200098 นายศุภชัย จงใจงาม
2072200099 นายกิตติกร ดอกจ าปา
2072200100 นายอนุพงษ์ เสาร์ทิพย์
2072200101 นายสมาน เย็นพรม
2072200102 นายวิศิษฏ์ ปัน้กล่ิน
2072200103 นายวุฒิชัย ศุภรานันท์
2072200104 นายนพพงศ์ สอนใจ
2072200105 นายพรชัย คล่องอักขระ
2072200106 นายณัฐพล เขื่อนสอน
2072200107 นายเอกวุฒิ จันทร์หอม
2072200108 นายธีรวัฒน์ เสือเดช
2072200109 นายวัชระ แดนศิริมา
2072200110 นายอนุรักษ์ มีสุข
2072200111 นางสาวศันสนีย์ แพ่งพนม
2072200112 นายภานุวัฒน์ ข าโนนเพิม่
2072200113 นายรังสรรค์ จันทวาท
2072200114 นายเอกพันธื แสงดี
2072200115 นายสุทธิพงษ์ กันหา
2072200116 นายวรัฏฐพงษ์ ฮวบนวม
2072200117 นายธนากร หอมรส
2072200118 นายจีรยุทธ ไกรรักษ์
2072200119 นายคมกริบ อุตมา
2072200120 นายกิตติคุณ แสงศร

หน้า 4 จาก 5



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2072200121 นายธนสิทธิ์ แจ่มแจ้ง
2072200122 นายสุรพล เรียนค าวงค์
2072200123 นายชินท์ณภัทร จันทร์เขียว
2072200124 นายวราวิน สะเอียบคง
2072200125 นายกิตติชล ตุ้ยดา
2072200126 นายพลวัฒน์ เครือใย
2072200127 นายอภิชาติ มงคลสิงห์
2072200128 นายประธาน อุ่นอุรา
2072200129 นายณัฐภูมิ ผูกศรี

หน้า 5 จาก 5



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำสื่อสำร

เลขประจ ำตวัสอบ
2092200001 นายเด่ียว เรืองดี
2092200002 นายสุรศักด์ิ ทิพพามา
2092200003 นายศรายุทธ แสนเกียง
2092200004 นายพร้อมพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล
2092200005 นายธนาภัทร จันทราช
2092200006 นายอนันต์ กระซิบ
2092200007 นายชนาธิป สาใจ
2092200008 นายชวัล บุรีแก้ว
2092200009 นายสาธิต ปิงสุขแสน
2092200010 นายวีระพันธ์ ขวัญแปรม
2092200011 นายนครินทร์ บุญค ้าชู
2092200012 นายไพศาล สารงาม
2092200013 นายภาณุกรณ์ เขยเป็นสี
2092200014 นายอานนท์ จันทร
2092200015 นายทศพล เผยวัจน์
2092200016 นายวิทวัส ป๋าเมืองมูล
2092200017 นายนคร ศรีวิชัย
2092200018 นายไชยวัฒน์ มติวิวัฒน์
2092200019 นายนัฐพล เฉยนาค
2092200020 ว่าที ่ร.ต.ขจรพงศ์ ไชยมงคล
2092200021 นายเชาวลิต รจนา
2092200022 นายกษิด์ิเดช วังตา
2092200023 นายเพทาย สุกาญจน์
2092200024 นายสถาพร ธรรมโม
2092200025 นายนิพนธ์ จันทิมา
2092200026 นายพรเทพ ชูมณี
2092200027 นายสิทธินนท์ เพชรดี
2092200028 นายเติมศักด์ิ อนันต์
2092200029 นายอภิสิทธิ์ ธิยะ
2092200030 นายประสงค์ สุยะปัน

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 2



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำสื่อสำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2092200031 นายสมบูรณ์ คุตปา
2092200032 นายรังสิมันต์ุ แช่มชื่น
2092200033 นายชาญวิทย์ ธุตาสิทธิ์
2092200034 นายปฏิภาณ ช้างพึง่
2092200035 นายสุรกิจ บุรกิจภาชัย
2092200036 นายณรงค์ ชายแก้ว
2092200037 นายประภาส วังสมอ
2092200038 นายชัยวัฒน์ ไทยพานิช
2092200039 ว่าที ่ร.ต.นันทวัฒน์ แก้วชาลุน
2092200040 นายจีรพงศ์ พุม่ชา
2092200041 นายสิรดนัย สอนบุญเกิด
2092200042 นายเอกภพ สายค้าน้อย
2092200043 นายธนากร หล่ายสาม
2092200044 นายสรวิชญ์ ตั งประเสริฐ
2092200045 นายจาตุรงค์ มาสบาย
2092200046 นายจรูญ ทองจันทร์
2092200047 นายวรายุทธ นุชสวาท
2092200048 นายเกรียงศักด์ิ ทองค้า
2092200049 นายชัชวาลย์ บุญสูง
2092200050 นายภควัต นามแก้ว

หน้า 2 จาก 2



22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2172200001 นายณัฐวุฒิ มูลวงษ์
2172200002 นางสาวรัตนาภรณ์ วรรณเรือน
2172200003 นายชวิศ มหาวรรณ
2172200004 นายชวัลวิทย์ บุญส่ง
2172200005 นายธนรัฐ พุกจันทร์
2172200006 นายสิทธิพงษ์ แก้วหล้า
2172200007 นายอภิรุทธ์ แตงบุญรอด
2172200008 นายธีระพงษ์ ประดิษฐ
2172200009 นายเทพพิทักษ์ ทุง่เจ็ด

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งวิศวกรเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
2192200001 นายนิติ นนท์คลัง
2192200002 นายกานต์ กอมณี
2192200003 นายวงศกร วงศ์สุวรรณ
2192200004 นายพงศ์พิทยา มูลมณี
2192200005 นายชนินทร์ เพ็งนอก
2192200006 นายจักรพงศ์ ซุยยะกิจ
2192200007 นายสุขุม ฐิตะลักขณะ
2192200008 นายณัฐพงษ์ สุนทรสถิตย์
2192200009 นางสาวศุภมน ศอกจะบก
2192200010 นางสาวอภิชญา หมื่นประเสริฐดี
2192200011 นายณัฐรักษ์ แสนขัน
2192200012 นายพฤทธิ์ แดนโพธิ์
2192200013 นายคามิน ประเสริฐผล
2192200014 นายเจษฎา วรรณา
2192200015 นายกอสิทธิ์ ประยุทธเต
2192200016 นายปริญญา สุนทรารักษ์
2192200017 นายสรศักด์ิ วิชัยกุล
2192200018 นายนล ชูจิตร
2192200019 นายนิติชัย โชติวงศ์วิศาล
2192200020 นายชนภัทร อิ่มภักดี
2192200021 นายอนันตชัย บุหงา
2192200022 นางสาวสรวรรณ สมบูรณ์ปัญญา
2192200023 นายธนากรณ์ สุขคะโต
2192200024 นายนฤพนต์ ใจสมต๊ิบ
2192200025 นางสาวสุมาลี แก้วกอง
2192200026 นายพงศกร อังกุรานันท์
2192200027 นายณัฐพล พรมวังขวา
2192200028 นายฉัตรชัย แสนพินิจ
2192200029 นายณัฐวุฒิ จันทะโร
2192200030 นายสุขสม อุณาสิงห์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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22. ส ำนักงำนชลประทำนที ่4
ต ำแหน่งวิศวกรเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2192200031 นายสิทธา ปาลา
2192200032 นายหรรษวัฒน์ บัวชื่น
2192200033 นายคณัสกานต์ ธนาพิชญ์นันท์
2192200034 นายศุภกิจ เจริญผล
2192200035 นายจิตติพันธ์ ลาวัณย์วรวงศ์
2192200036 นายกษิดิศ ลาภเจริญเกียรติ
2192200037 นายณัฐชา ชะวูรัมย์
2192200038 นายวัชรพล ปานสวัสด์ิ
2192200039 นายธีระวัฒน์ พลซ่ือ
2192200040 นายอิทธิพล ศรีศักด์ิ
2192200041 นายวศิน ศรีลาดเลา
2192200042 นายรัชฎ อุณหพิพัฒพงศ์
2192200043 นายปฐม เอี่ยมศิลปชัย
2192200044 นายกฤษฎากรณ์ ชุมศร
2192200045 นายปิยวุฒิ ทองสวัสด์ิ
2192200046 นายทัตพงศ์ รัตนวงษา
2192200047 นายวรัญชัย ไชยปัญญา
2192200048 นายกิตติศักด์ิ จันดารา
2192200049 นายถิรายุ ทิพย์พิงค์
2192200050 นายชัยรัตน์ เตียวเลิศทวี
2192200051 นายอภิวิชญ์ เขียวคล้าย
2192200052 นายปรัชญา พานิช
2192200053 นายภูริณัฐ จิตท้วม
2192200054 นายวิสิฐ มลฑป
2192200055 นายอนิวรรต วิสุทธิแพทย์
2192200056 นายพงษ์ปรีชา ศรีจันทร์ฉาย
2192200057 นายจิระศักด์ิ น้อยสะปุง๋
2192200058 นายจักรกฤษณ์ เชื้อชัย
2192200059 นายดนุวัศ วิเชียรผลา
2192200060 นายธัชพล ทนงาน

หน้า 2 จาก 2


