
24. ส ำนักงำนชลประทำนที ่6
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ
2012400001 นายกฤษดากรณ์ ภูม่ะณี
2012400002 นางสาวจิรภัทร์ ธิมา
2012400003 นางสาวกัญญาณัท ไกรไธสง
2012400004 นางสาวไพจิตร โกทา
2012400005 นางสาวกนกพร เขาโคกกรวด
2012400006 นางสาวธัญญลักษ์ นิลทอง
2012400007 นางดวงใจ อุทธชาติ
2012400008 นางสาวมณีรัตน์ เหล่าอัก
2012400009 นางสาวมลวิลัย พรมเด่ือ
2012400010 นางสาวสุกฤตา ยาทองไชย
2012400011 นางสาวทิพย์อุษา ตรีเดช
2012400012 นางสาวณัฐชยา คูณกลาง
2012400013 นางสาวศิริลักษณ์ ทองทา
2012400014 นางสาวจริยา จันทะเนตร
2012400015 นางสาวตุลยา ไชยมาโย
2012400016 นางสาวสุดารัตน์ ทุนกอง
2012400017 นางสาวลัดดา ไชยฤทธิ์
2012400018 นายธนดล ทศวัฒน์
2012400019 นางสาวรัตธิการ์ สุนทะโรจน์
2012400020 นางจิตราภรณ์ ไชยอ านาจ
2012400021 นางสาวละออวรรณ อุ่นละออ
2012400022 นางสาวเจนจิรา พรมกุดตุ้ม
2012400023 นางสาวสาวิณี พลเทพา
2012400024 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ เงียบพลกรัง
2012400025 นายวชิร เชื้อชีลอง
2012400026 นางสาวนรินทรา เวทย์จรัส
2012400027 นางสาวจิรานุช แก้วดี
2012400028 นางสาวจีรวรรณ จันทบุบผา
2012400029 นางสาวมุฐิตา พินิจมนตรี
2012400030 นางสาวมาริสา รามศิริ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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2012400031 นางธัญลักษณ์ หมั่นทะเล
2012400032 นางสาวสมซา ผิวนางาม
2012400033 นางสาวจุรีรัตน์ แซงราชา
2012400034 นางสาวชญาภา น้อยอาษา
2012400035 นางสาววาสนา รัตนแสง
2012400036 นางสาวภัทรานิษฐ์ โนนสูงเนิน
2012400037 นางสาวบุหงา จ าปาสี
2012400038 นางสาวอนุชิดา ขาวงาม
2012400039 นายประเสริฐ เหิดขุนทด
2012400040 นางสาววิร์สุดา ค าคูณ
2012400041 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิก์ าลัง
2012400042 นางสาวอุลัยวรรณ์ กุมลา
2012400043 นางสาวอนุสรา พันธ์สวัสด์ิ
2012400044 นางสาวนันทนา ตาดี
2012400045 นายปริญญา จันทพันธ์
2012400046 นางสาวจิรศุภา ธนบ ารุงกุล
2012400047 นางอัจจิมา ฉิมนอก
2012400048 นางสาวกัลยณัฏฐ์ ทองค าพันธ์
2012400049 นางสาวณัฐ ณิชา  อุดรรุ่ง
2012400050 นางสาวชุติภา ภูประวัน
2012400051 นายเฉลิมภพ ศรีธร
2012400052 ว่าที ่ร.ต.หญิงไพลิน เกียะขุนทด
2012400053 นางสาวทักษพร คุณธรรม
2012400054 นางสาวแพรไพลิน การรักษ์
2012400055 นางสาวดวงทิพย์ แซ่เล็ก
2012400056 นางสาวพันธิวา เทีย่งตรง
2012400057 ว่าที ่ร.ต.ณพธัช วัยกิจ
2012400058 นางสาวขวัญจันทร์ วัยกิจ
2012400059 นางสาวศศิปรียา แพงวงค์
2012400060 นางสาวธิดารัตน์ ผิวละออง
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2012400061 นางศิริรัตน์ ยุดรัมย์
2012400062 นางสาวจุฑามาศ ชนะภัย
2012400063 นางสาวพัชรพร โม้เเก้ว
2012400064 นางสาวรัตติยา งอยหล้า
2012400065 นางสาวสิทธิรัตน์ ว่องไว
2012400066 นางสาวขวัญรัตน์ ศุภลักษณ์ตระกูล
2012400067 นางสาวจรัสพร ศรีโนนยาง
2012400068 นางสาวฐิติพร ไชยปัญหา
2012400069 นางสาวขวัญแก้ว โพธิส์าราช
2012400070 นางสาวสุนิษา พาพรมราช
2012400071 นางสาวศิรประภา ประชาเขียว
2012400072 นางสาวสุทธิดา มุยแฮบัว
2012400073 นางสาวกมลพร ภาวะลี
2012400074 นางสาววรางคณาง ไมตรี
2012400075 นางสาวฐานิดา ภูเรียงผา
2012400076 นางสาวเกษสุดา ผาอินทร์
2012400077 นางสาวนันทนา แสนสีหา
2012400078 นางสาวกนกพร ผุยชา
2012400079 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีวะธรรม
2012400080 นางสาวเกศสินีย์ เพียวิเศษ
2012400081 นางสาวนิศจยา ศรีลับซ้าย
2012400082 นางสาววีนัส ถินประสาท
2012400083 นางสาวลัดดาวัลย์ อุราแก้ว
2012400084 นางสาวสมใจ รูปแก้ว
2012400085 นางสาวสุปราณี สมนาค
2012400086 นายอาณาจักร พงษ์จันทร์
2012400087 นางสาววิมลรัตน์ อาวรณ์
2012400088 นายนราเทพ เมตตาวาสี
2012400089 นางสาวพัชรี ไชยบ ารุง
2012400090 นางสาวพรไพลิน พลทะยาน
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2012400091 นางสาววรดา วงศ์ประทุม
2012400092 นางสาวสุจิตรา ไชยปัญหา
2012400093 นางสาวดุษฎี นากุล
2012400094 นางสาวพรพรรณ เพ็งวัน
2012400095 นางสาวกาญจนภา โภคา
2012400096 นายเปรมศักด์ิ ไชยวงษ์
2012400097 นางสาวกมลทิพย์ ค าภัยวงศ์พิทักษ์
2012400098 นางสาวสินีนาฏ ผาสกุล
2012400099 นางสาวโสรยา สันโดษ
2012400100 นางสาววาสนา จงคาดกลาง
2012400101 นางสาววนิดา กองโพธิ์
2012400102 นางสาวกรรณิการ์ ค าตาศิลา
2012400103 นางสาวยุภาวรรณ สีหาจันทร์
2012400104 นางสาวนริศรา ขัติยวงศา
2012400105 นางสาวสินีนารถ อ่วมกลาง
2012400106 นางสาวเจนจิรา วงศ์แสน
2012400107 นางสาวศรัญญา จ่าหนองหว้า
2012400108 นางสาวสุคนธิท์ิพย์ ลอดบุญมา
2012400109 นางสาวปิยะมาศ จุลโนนยาง
2012400110 นางสาวพรรณิภา ดีนิล
2012400111 นางสาวสุภาพร แก้วภูมิแห่
2012400112 นางวรรณภา สืบศรี
2012400113 นางสาวศิริพร ไตรบุร า
2012400114 นางสาวพิณทิรา ช านาญสิง
2012400115 นางสาวอรษา กาละซิรัมย์
2012400116 นางสาวภัคจิรา ถานันดี
2012400117 นางสาวสิริลักษณ์ ขอดตะครุ
2012400118 นางสาวจรรยา พุฒกลาง
2012400119 นางสาวสุทิดา เดชะ
2012400120 นายปรัีชา จิตรเสง่ียม
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2012400121 นางสาวเจนจิรา สุรินทะ
2012400122 นางสาวพิชามญชุ์ ภูนบทอง
2012400123 นางสาวจิราวรรณ ภูล้ินลาย
2012400124 นางสาวขนิษฐา สุวรรณจักร์
2012400125 นางสาวสุภาวดี ศรีภุมมา
2012400126 นายณัฏฐพัชร์ รอดสินธุ์
2012400127 นางสาวอิสริยา ผางจันทร์ดา
2012400128 นายกิติศักด์ิ พูท่อง
2012400129 นางสาวสุนิสา ศรีสกุล
2012400130 นางสาวจินดาพร เสนามาตย์
2012400131 นางสาวศุภรดา สมนามี
2012400132 นางสาวพนิดา ข่อยุ่น
2012400133 นางสาววราภรณ์ จันทะคาม
2012400134 นายภีรยุทธ โจทา
2012400135 นางสาวกชกร จิตซ่ือ
2012400136 นางสาวอทิตยา นานอก
2012400137 นางสาวธัญภัทร สัตรบุตร
2012400138 นายกฤษฎา มนตรีรัตน์
2012400139 นางสาวผกาพันธ์ กุลนอก
2012400140 นางสาวสรรัตน์ บุญโสม
2012400141 นางสาวพรสถิตย์ อาจญาทา
2012400142 นางสาวนิชาภา สุนทรวัฒน์
2012400143 นายธีรพงษ์ พลค า
2012400144 นางสาวศรัญยา จันทรอุดร
2012400145 นางสาววีณา สระทองโอน
2012400146 นายวรวัฒน์ ไชยโส
2012400147 นางสาวอารียา นวนมีสี
2012400148 นางชัชฎาภรณ์ ซาซุม
2012400149 นางสาวนิภาภรณ์ แสงรุ้ง
2012400150 นางสาวศิรัญญา วรพันธ์
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2012400151 นางสาวภัทราภรณ์ อุตสาตร์
2012400152 นางสาวพีรยา ค าดี
2012400153 นางสาววิภาวดี ขุนวิเศษ
2012400154 นางชนิดา ภูพันนา
2012400155 นางสาวสุชาณี หวนจิตร
2012400156 นางสาวอรสา ด้วงค าจันทร์
2012400157 นางสาวเดือนเพ็ญ สุริฉาย
2012400158 นายชรินทร์ สุจริต
2012400159 นางสาววัฒนา พลกล้า
2012400160 นางสาวปาริชาติ ไพลด า
2012400161 นายดนัย ยันนี
2012400162 นางสาวชุติมา บุตรช่วง
2012400163 นางสาวปวีณา ศรีสอาด
2012400164 นางสาวบุญรอด วินทะไชย
2012400165 นางสาวจินตนา สุระภา
2012400166 นางสาวนรัถภร เล่งพานิชย์
2012400167 นางสาวขวัญสุดา เข็มรัตน์
2012400168 นางสาวยุวรัตน์ ชัยดี
2012400169 นายวิษณุกร อุดน้อย
2012400170 นายรวิมรรค มัดจุปะ
2012400171 นางสาวอภิญญา แสงกุรัง
2012400172 นางสาววริศรา พูลสวัสด์ิ
2012400173 นายบัญชา อุดทามูน
2012400174 นางสาวพานิช อาจพงษา
2012400175 นายพิชัยภูษิต ค าสอน
2012400176 นางสาวชฎาภรณ์ ดาวุธ
2012400177 นางสาวปรีญามล เกษเกษร
2012400178 นางสาวนฤมล สุวรรณบล
2012400179 นางนาถปราง อินทชัย
2012400180 นางสาวไอริณ นวลศรี
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2012400181 นายทัตดนัย ใจทาน
2012400182 นางสาวนิศารัตน์ บูรณะ
2012400183 นายพงษ์ศักดา ค าศรีระภาพ
2012400184 นางสาวสุภัสสรา หัสดร
2012400185 นางสาวเพชรรัตน์ บุรมศรี
2012400186 นางสาวกันยาวีร์ ส าราญร่ืน
2012400187 นางสาวรัตนา แทนค า
2012400188 นางวิภาวี ภาษาเวทย์
2012400189 นางสาวปทุมรัตน์ บุญลือ
2012400190 นางสาวบุณยวีร์ ล่ันซ้าย
2012400191 นางสาวศิริพันธ์ แซ่เล้ียว
2012400192 นางสาวเสาวรส บุตกระธรรม
2012400193 นางสาวศิริประภา ถนอมสงวน
2012400194 นางสาวอรยา สุขล้ าเลิศ
2012400195 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนสองชั้น
2012400196 นางสาวกัลยา เชื้อเจริญ
2012400197 นางสาวธัญสินี ใสสะอาด
2012400198 นางสาวจินตนา หาญรันดร
2012400199 นางสาวจันทร์จิรา คัณทักษ์
2012400200 นางสาวพลอยชมพู อุดรทักษ์
2012400201 นางสาวกรวิกา ไชยโก
2012400202 นางสาววราภรณ์ เวียงนนท์
2012400203 นางสาวดาวใจ โพธิสม
2012400204 นางสาวธนพร ไพสนธ์
2012400205 นางสาวจารุวรรณ ทินน้อย
2012400206 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เสถียร
2012400207 นางสาวอังศนา โคกหอม
2012400208 นางสะกะริรัน ต้ังประเสริฐ
2012400209 นางสาวเพลินพิศ พรหมกลาง
2012400210 นางสาวชมพูนุท ศรีณรงค์
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ชื่อ - สกุล
2012400211 นางสาวศิรินนารถ เงาะสนาม
2012400212 นางสาวรัตนา มูลเมือง
2012400213 นางวิชชุดา เสริมสาย
2012400214 นางสาวชนิดาภา แพกระโทก
2012400215 นางสาวอรุญรัตน์ จรูญสนธ์
2012400216 นางสาวปริศนา ไชยสวาสด์ิ
2012400217 นางสาวพรสุดา เกษนาค
2012400218 นางสาวรติกรณ์ เปียอินทร์
2012400219 นางสาวอุษณีย์ สดมพฤกษ์
2012400220 นางสาวปนัสยา ประภูชะเนย์
2012400221 นางสาวอัญชิสา ศรีสงคราม
2012400222 นายอนุวัต เจริญรัมย์
2012400223 นางสาวมณีกาญจน์ บริบรูณ์
2012400224 นางสาวชรีพร วังคีรี
2012400225 นางสาวพรอนงค์ ภูเต้าทอง
2012400226 นางสาวสุภารัตน์ บุตรดี
2012400227 นางสาววนัสนันท์ สืบสายขัด
2012400228 นางสาวคนธรส วังสังยาว
2012400229 นางสาวสุพรรณี กฤษณา
2012400230 นางสาวอรอุมา โฮมวงศ์
2012400231 นางสาวภัทราพร เล่ียมเพ็ชรรัตน์
2012400232 นางสาวสุนิสา พรสูงเนิน
2012400233 นางสาวสโรชา เรืองแหล่
2012400234 นางสาวฐิติกานต์ ยอดปิน่ไกร
2012400235 นางปราณี ไชยสมบัติ
2012400236 นางเกศกนก สายสิงห์
2012400237 นางสาวศุภลักษณ์ ศรีสมศักด์ิ
2012400238 นางสาวภัทรพร พัดงาม
2012400239 นางสาวอุษา ชาวเหนือ
2012400240 นางสาวอนุสรา บุปผาเฮ้า
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ชื่อ - สกุล
2012400241 นางสาวอัญชรีพร ขายม
2012400242 นางอัยยารตี ไขแสง
2012400243 นางสาวณัฐกานต์ แสนชมภู
2012400244 นางสาวชฎาภรณ์ วงค์ภาค า
2012400245 นางสาวสุฑาทิพย์ ถิตย์สุวรรณ
2012400246 นางสาวขนิษฐา นาคนชม
2012400247 นายจุฑาพัชร นาสิงห์ขันธ์
2012400248 นางสาวพอรินทร์ ขุมทองศรีโรจน์
2012400249 นางสาวกรุณา ลาจังหรีด
2012400250 นายอริยวรรต ศรีวาสน์
2012400251 นายณภัทร์ สุกใส
2012400252 นายธวัชชัย เฉียบแหลม
2012400253 นางสาวสุกัญญา ผ่องส าอาง
2012400254 นางสาวสุมิตรา ค าชมภู
2012400255 นางสาวจิราภรณ์ คุ้มคง
2012400256 นายจารุบุตร ชาญเชี่ยว
2012400257 นางสาวพนารัตน์ ชุ่มขุนทด
2012400258 นางสาวอรทัย จันเวียงงาม
2012400259 นางสาวเอมอร ค าสีทา
2012400260 นางสาวธนิสรา ทองอินที
2012400261 นางสาวหฤทัย เคาะผักแว่น
2012400262 นางสาววันดี ไชยราช
2012400263 นางสาวกชพร ยอดสง่า
2012400264 นางสาวศิริพร รูปสม
2012400265 นางสาวชัชฎาภรณ์ พลบุบผา
2012400266 นางสาวเวณิกา ศิริจันทร์
2012400267 นางสาววรรณนิภา หินกาล
2012400268 นางสาวเบญจวรรณ พานตะศรี
2012400269 นางสาวนัทชรีญา ชื่นจิตร์
2012400270 นางสาวอาลิษา ประเสริฐ
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ชื่อ - สกุล
2012400271 นางสาวอมรรัตน์ ลีนาราช
2012400272 นางสาวรจนา หาญทา
2012400273 นางสาวฐิติพร มหาแสน
2012400274 นางสาวอนงลักษณ์ เชฏฐกนก
2012400275 นางสาวจตุพร ครองคน
2012400276 นางสาวอ้อมจิตร ทาเหล็ก
2012400277 นางสาวสุพรรณี อาจมูลตรี
2012400278 นายนิรพล พิลาทา
2012400279 นางสาวชนากานต์ ทองสอนลอน
2012400280 นายอุเทน เทพพิทักษ์
2012400281 นางสาวปิรัณญา นาเสง่ียม
2012400282 นางสาวเกศรินทร์ ไวแสน
2012400283 นางสาววิชุดา พรเสนา
2012400284 นางสาวกนกภรณ์ แสงเดือน
2012400285 นางสาวเจตสุดา เจริญสุข
2012400286 นางสาวพรพิมล เจริญสุข
2012400287 นางสาวปวริศา กันทา
2012400288 นางสาวจิราพร สอนไชย
2012400289 นางรุ่งนภา อิโน
2012400290 นางสาวชุติมา ผาติเสน
2012400291 นางสาวสิตานันท์ ชายทอง
2012400292 นางสาวรัชนีวรรณ รักจันทร์
2012400293 นางสาวธัญญารัตน์ บุญบุตร
2012400294 นางสาวพัชชา อภัยพรม
2012400295 นางสาวดารณี เหล่าวงษี
2012400296 นางสาวสิริญญา ด่านซ้าย
2012400297 นางสาวนวพร ฮ่มป่า
2012400298 นางสาวกนิษฐา ศรีจันทร์
2012400299 นางสาวปาณิสรา สุทธสิทธิ์
2012400300 นางสาวมัทนา จารัตน์
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ชื่อ - สกุล
2012400301 นางสาวศรสวรรค์ ฉิมนอก
2012400302 นายปุณยวัจน์ ผาลา
2012400303 นางสาววิลาวรรณ ยังมี
2012400304 นางสาวเกศรินทร์ หล้าวิชัย
2012400305 นางสาวณัฐภัทร โคตะยันต์
2012400306 นางสาวณัฐฐิญา หาญบาง
2012400307 นางสาวจริยา ชูสกุล
2012400308 นางสาวปิยวรรณ คึมยะราช
2012400309 นายนายณัฐพงศ์ แพงปัสสา
2012400310 นางสาวสายใจ นาสินเพิม่
2012400311 นางสาวรุ่งอรุณ กิ่งแก้วกลาง
2012400312 นางสาวมัลลิกา มณีจักร
2012400313 นางสาวณัฐปภัสร์ สุราช
2012400314 นางสาวมณฑกานต์ นามโยธา
2012400315 นางสาวจริยา ทองเจือ
2012400316 นางกัญญาภัทร ญาติวงศ์
2012400317 นายวรุตม์ มงคลดี
2012400318 นางสาวเนรมิตธิดา บุญแสน
2012400319 นางสาวรัชนี รวมดอน
2012400320 นางสาวติยาภรณ์ ศรีสร้อย
2012400321 นายสาคร อะนุภาพ
2012400322 นางสาวศิริยากร อัศวะภูมิ
2012400323 นางสาวเปรมใจ ภิรมย์ไกรภักด์ิ
2012400324 นางสาวศันสนีย์ สุนัยรัตนาภรณ์
2012400325 นางสาวศรัญย์รัตน์ ประดิษฐพจน์
2012400326 นางวารินทิพย์ โพธิพ์รม
2012400327 นางสาวพรพรรณ เจนขบวน
2012400328 นางสาวขนิษฐา วงศ์ค าตา
2012400329 นางสาววาสนา ช้างบุ
2012400330 นางสาวทักศินา มานูญวงศ์
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ชื่อ - สกุล
2012400331 นางสาวสาวิตรี หงษ์โยธี
2012400332 นางสาวกฤษณา มานูญวงศ์
2012400333 นางสาวภูสุดา ค าล้ าค่า
2012400334 นางสาวอนงวดี วันตัน
2012400335 นางสาวอารียา นิจจ านงค์
2012400336 นางสาวสุทธิจิต สิทธิวงศ์
2012400337 นางสาวปานตะวัน ยาโสภา
2012400338 นางสาวรุ่งทิวา กุลศรี
2012400339 นางสาวรุ่งลดา ศรีกัณหา
2012400340 นางพรรณี นาคนชม
2012400341 นางสุดารัตน์ ภูโอบ
2012400342 นางสาวศศิตา ราชรัมย์
2012400343 นางสาวศิริพร สาธุภาค
2012400344 นางสาวปิยะรัตน์ ทองเพิม่
2012400345 นางสาวชไมพักตร์ อันโน
2012400346 นางสาววันวิสาข์ เบีย้กระโทก
2012400347 นายสมคิด จันทร์เรือง
2012400348 นางสาวนันฐญา พระน้ าเทีย่ง
2012400349 นางสาวอภิญญา บุญสาร
2012400350 นางสาวปาริชาติ จันทะภา
2012400351 นางสาวสุพัสตรา งอยหล้า
2012400352 นางสาวมนสิชา นามวงศ์ษา
2012400353 นางสาวพัชรินทร์ มั่งมี
2012400354 นางสาวจิรานุช ศรีสุลัย
2012400355 นางสาวอินทิรา ไชยมุล
2012400356 นายศรชัย กิติสกุล
2012400357 นางวรางคณา สมบัติโพธิ์
2012400358 นางนารีรัตน์ กิติวุฒิชูศิลป์
2012400359 นางสาวสิริรัตน์ วัฒนบุตร
2012400360 นางสาวสุวิลัย ไผ่สีทอง
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ชื่อ - สกุล
2012400361 นางสาวเติมศิริ ยอดสง่า
2012400362 นางสาววัชราภรณ์ ผายค าวง
2012400363 นางสาวกัญญารัตน์ พรมอินทร์
2012400364 นางสาวธิติมา หนูขุนทด
2012400365 นางสาวมยุรี บัวศิลา
2012400366 นางณัฐนรี ศรีไทย
2012400367 นางสาวศิริยา ไพลด า
2012400368 นางสาวนภัตสร วังสะอาด
2012400369 นางสาวปณิธาน ศรีโฉม
2012400370 นายธนาวัฏ อินมะโรง
2012400371 นางสาวอาทิตยา เพชรสิงห์
2012400372 นางสาวสุรีย์ เสือข า
2012400373 นางสาวปาริฉัตร จาเราะ
2012400374 นางสาวน้องนุช โยธิดา
2012400375 นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ค าป้อง
2012400376 นางสาวธัญญพร งามดี
2012400377 นางสาววิไลพร บุญรอด
2012400378 นางสาวชนัญชิดา รอดหนู
2012400379 นางกฤตพร อภัยฤทธิรงค์
2012400380 นางสาวกนกวรรณ จันทะวงษ์
2012400381 นางสาวกานต์สินี อาจหาญ
2012400382 นางสาวปวริศา มาตรวิชัย
2012400383 นางสาวนภัสสร นีระโคตร
2012400384 นางสาวปาริชาติ นนตะสี
2012400385 นางสาวจิตติมา สุพรรณนอก
2012400386 นางสาวสิระกานต์ อุ่นต้ัง
2012400387 นางสาววาธิตา บุญสมบัติ
2012400388 นางนัยนา นามี
2012400389 นางนภาภรณ์ โสมนาม
2012400390 นางประภัสสร โสมนาม
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แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2012400391 นางสาวพรพิมล มาลัย
2012400392 นางสาวสุพิชฌาย์ ปรัชญาธนวงศ์
2012400393 นางสาวลัดดา โคตรทุม
2012400394 นางสาวปรัชญาภรณ์ เรืองศรี
2012400395 นางสาวโสธิดา เครือนาค
2012400396 นางสาวสุภัสสร เชื้อบริหาร
2012400397 นางสาวดวงพร แก้วภูมิแห่
2012400398 นางสาวปาริชาติ ไชยสัตย์
2012400399 นางสาวปาริชาติ จิตต์โม้มา
2012400400 นางสาวณิสา นามศิริ
2012400401 นางสาวสุดารัตน์ สุขวาปี
2012400402 นางสาวปรียาภรณ์ เวียงจันทร์
2012400403 นางสาวปพิชญา เด็ทท์มาร์
2012400404 นางสาวจ ารัส แสงชาติ
2012400405 นางสาวทิพย์วารี เนื้อทอง
2012400406 นางสาวลภัสรดา มงคลช่วง
2012400407 นายจิระเดช เหล่าคุณ
2012400408 นางสาวอาทิตยา ไชยศรี
2012400409 นางสาวทิพาธรณ์ นัสดา

หน้า 14 จาก 14



24. ส ำนักงำนชลประทำนที ่6
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2022400001 นายอิทธิฤทธิ์ พราวกลาง
2022400002 นายภูมินทร์ ทุมแก้ว
2022400003 นายกัมพล ค าหาญ
2022400004 ว่าที ่ร.ต.ปิยวัฒน์ อุทธา
2022400005 นายเฉลิมฤทธิ์ เสง่ียมทรัพย์
2022400006 นายณัฐกานต์ อริยภักดี
2022400007 นางสาวสิริยา ชาติช านิ
2022400008 นายพุฒิเมธ ปรีพูล
2022400009 นายกิตติภัทท์ ศรีวิชา
2022400010 นายพัฒนพงค์ บุญมั่น
2022400011 นายวันจักรี เสติ
2022400012 นายสุเทพ พลชัย
2022400013 นางสาววิรงรอง อินทร์วิเศษ
2022400014 นายกฤษดาพันธุ์ การสูงเนิน
2022400015 นายยุทธชัย วัฒนะบุตร
2022400016 นายสรานุวัฒน์ นงนุช
2022400017 นายณัฐชนนท์ เอี่ยมอ่อนศิริกุล
2022400018 นายชัยพร พลราช
2022400019 นายอานนท์ ปักกะสีนัง
2022400020 นายเทพธวัช ภูเชิด
2022400021 นายศรัญญู โยชน์เยื้อน
2022400022 นายลิขิต วัฒนกูล
2022400023 นายสิทธิชัย มะณีสาร
2022400024 นางสาวศิริมาศ พรโสภณ
2022400025 นายวรวรรณ ศรีปัญญา
2022400026 นายปิยะ ศรีพันนาม
2022400027 นายเดชาธร ค าดี
2022400028 นายชาติชาย คาดพันโน
2022400029 นายศิริวัฒน์ บุญสิทธิ์
2022400030 นายวิทวัส กองสุวรรณ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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24. ส ำนักงำนชลประทำนที ่6
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2022400031 นางสาวประภัสสร พัฒนา
2022400032 นายอภิสิทธิ์ นิลโคตร
2022400033 นายณัฐดนัย อันทะไชย์
2022400034 นายภาณุพันธ์ ทัศคร
2022400035 นายณัฐวัฒน์ ตันสมรส
2022400036 นายศักดา วิทยาการ
2022400037 นายทวีศักด์ิ ไร่วิชัย
2022400038 นายนภัทร บุบผา
2022400039 นายยุทธชาต นาสวาสด์ิ
2022400040 นางสาวฑิตยาภรณ์ ไชยมี
2022400041 นายณัฐการ กองสุวรรณ
2022400042 นายธรรศ กอโพธิศ์รี
2022400043 นายนิสิต อันสังหาร
2022400044 นายสุรชัย เวียงวะลัย
2022400045 นายเทวากร มีสุวรรณ
2022400046 นายปุณณวัฒน์ ถากันหา
2022400047 นายวุฒิชัย วรวลัย
2022400048 นายอาทิตย์ ชัยเวียง
2022400049 นายดนัย เหลาแพง
2022400050 นายศุภฤกษ์ สุนทรียศาสตร์
2022400051 นายอิทธิพงษ์ หาญนอก
2022400052 นางสาวปัทมวรรณ จันทร์ยุ้ย
2022400053 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสังข์
2022400054 ว่าที ่ร.ต.บุรีรักษ์ คลังช านาญ
2022400055 นายปราเมศ จันทร์เทศ
2022400056 นายธนาศักด์ิ แสนสวาท
2022400057 นายกฤตานนท์ วิถีเทพ
2022400058 นายธเนศ ชัยชนะ
2022400059 นายชัยพร เชษฐา
2022400060 นายวรินทร ผุยอุฑา

หน้า 2 จาก 4



24. ส ำนักงำนชลประทำนที ่6
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2022400061 ว่าที ่ร.ต.สุมิตร สาคะรินทร์
2022400062 นายพลาธิป ลุนคุณ
2022400063 นายคล้ายพงศ์ ไม้แก้ว
2022400064 นายพัฒน์ บุญแสนแผน
2022400065 นายเนติพงษ์ ชาติชาลี
2022400066 นายศุภโชค โม้ชา
2022400067 นายธวัชชัย ประเทศ
2022400068 นายทศพล ศรีทนษา
2022400069 นายอานนท์ ทิทา
2022400070 นางสาวนฤภร นากระโทก
2022400071 นายรัฐพงศ์ ตุ่นบัว
2022400072 นายเอกพล นามวิจิตร
2022400073 นางสาวจิตราภรณ์ ดวงผุนมาตย์
2022400074 นายรัฐพงศ์ จันทร์โฮง
2022400075 นางปิยะฉัตร อินมะโรง
2022400076 นายธีรพงษ์ มุกดาม่วง
2022400077 นายวุฒิชัย วังภูมิใหญ่
2022400078 นายศุภสิทธิ์ เครือยศ
2022400079 นายพัทธดนย์ มุลวิไล
2022400080 นางสาวนริสรา แสงโยธา
2022400081 นางสาวสุภาพร จตุเทน
2022400082 นางสาวมาลินี ชาญฤทธ์
2022400083 นายสิทธพงค์ ไกยราช
2022400084 จ.ส.ต.เอกพงษ์ ต้ังตระกูล
2022400085 ว่าที ่ร.ต.กฤษณะ อินทร์ค า
2022400086 นางสาวธิดารัตน์ สารสังข์
2022400087 นางสาวพิชชาพร จันทร์เจริญ
2022400088 นายกริช แสงทอง
2022400089 นายธีรศักด์ิ ดวงบุบผา
2022400090 นายรัตนพล สุวรรณรอด
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24. ส ำนักงำนชลประทำนที ่6
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2022400091 นายศุภวิทย์ จันมะโฮง
2022400092 นายสรายุทธ วรรณโภชน์
2022400093 นายปิยะพงษ์ ไชยโคตร

หน้า 4 จาก 4



24. ส ำนักงำนชลประทำนที ่6
ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2172400001 นายพลชวิชญ์ สิงห์สมบัติเตชะ
2172400002 นายสิริสวัสด์ิ มณีน่วม
2172400003 นายอภิสิทธิ์ เคนสุวรรณ
2172400004 นายศุภกฤต จันรัญ
2172400005 นายเทพนฤทธิ์ พลโคกก่อง
2172400006 นายปฐวี บุรีเรือง
2172400007 นายทรงเดช บุญตารา
2172400008 นายจตุรงค์ อ า่นาเพียง
2172400009 นายภัทรพงษ์ จันทร์วิจิตร์
2172400010 นายจักรินทร์ จันทะบุรม
2172400011 นายขวัญชัย จันทร์โทวงศ์
2172400012 นายกฤษฎา รักษาพล
2172400013 นางสาววิชุดา เอกรักษา
2172400014 นายรัฐภูมิ วรรณพราหมณ์
2172400015 นายชินกฤต ศรีภูธร
2172400016 นายอภินันท์ คงเทศ
2172400017 นายวรานนท์ จ่าวัน
2172400018 นางสาวธัญญาลักษณ์ บุญปอด
2172400019 นายภูวดล เจริญคุณวิวัฏ
2172400020 นายเจษฎา เปร้ียวประสิทธิ์
2172400021 นายสุริยา พาชื น
2172400022 นายวุฒิชัย ศรีหลง
2172400023 นายวิทวัส ธนูสา
2172400024 นายอัครวุฒิ พรหมหาราช
2172400025 นายกรณินทร์ ขันละ
2172400026 นางสาวฐิฆมัภา เปศรี
2172400027 นางสาวปิน่มณี พรหมอารักษ์
2172400028 นายภูมินทร์ ศุภวุฒิ
2172400029 นายคณิน ศรีธะกูล
2172400030 นายอนุชิต กัลพฤกษ์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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24. ส ำนักงำนชลประทำนที ่6
ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2172400031 นางสาวจันทร์จิรา ปรีวิลัย
2172400032 นายจักรพรรดิ ทรารมย์
2172400033 นายพีรพล พุฒิเพ็ญ
2172400034 นายธีรภัทร เย็นควร
2172400035 นายกษม นวลจันทร์
2172400036 นายประทิน จันทร์ลอย
2172400037 นายพัฒนา กองทรัพย์
2172400038 นายนันทภพ หาญรบ
2172400039 นายจรัญ ค่าสุนันท์
2172400040 นายธณกร นนทวรางค์กุล
2172400041 นายณัฐศิลป์ รสจันทร์
2172400042 นางสาวธิติยาภรณ์ ค่าตุ้ม
2172400043 นายวิษณุ นาโควงษ์
2172400044 นายเศรษฐศิริ ดวงค่า
2172400045 นายภาณุพงศ์ สัพโส
2172400046 นายไพร่า ขุ่ยจิ้ม
2172400047 นายวีรวัฒน์ พันลูกท้าว
2172400048 นายพิเชษฐ ไชยชาญ
2172400049 นางสาววะรา อรรถเจริญสกุล
2172400050 นายกฤษฏา ศรีเมือง
2172400051 นายอนุกุล อ่างบุญตา
2172400052 นายอัครเดช อภิญญาภรณ์
2172400053 นายสราวุฒิ ธนสีลังกูร
2172400054 นายเอกรัตน์ สัชชานนท์
2172400055 นายพงษ์สวัสด์ิ สารีแก้ว
2172400056 นายอรรถพล สุดชุมแพ
2172400057 นางสาวปาลิตา สัณฑมาศ
2172400058 นางสาวสิริวรรณ พันธ์ปรีชา
2172400059 นายบุรินทร์ บุญชู
2172400060 นายนิฐิพัฒน์ เล่าอั้น

หน้า 2 จาก 4



24. ส ำนักงำนชลประทำนที ่6
ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2172400061 นายชัยวัฒน์ ทองศรีจันทร์
2172400062 นายตุลาการ กองสิน
2172400063 นายนรินทร์ ภูพันธ์มี
2172400064 นายธนาคม วงศ์การดี
2172400065 นายอาทิตย์ ส่าแดงไชย
2172400066 นายภาณุวัฒน์ พรหมวงศ์
2172400067 นายจักรกริช ซ่อนกลิ น
2172400068 นายวฉิราวุฒิ กล้าแข็ง
2172400069 นายสุพรรณ สุนิพรม
2172400070 นางสาวจุรีพร ด้ินจิ้งหรีด
2172400071 นายจิรายุ กองจันดี
2172400072 นายพงศกร พาจันทร์ดี
2172400073 นายประชารักษ์ ประติโก
2172400074 นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
2172400075 นายภคพณ ประดับวงษ์
2172400076 นายณัฐดนัย กุลพัฒน์พงศ์
2172400077 นายภณธนัท นาคนาคา
2172400078 นายอนุชา พุทธรัตน์
2172400079 นายประสิทธิ์ เงาเพชร
2172400080 นายธนภัทร เอี ยมทราย
2172400081 นายณรงค์ ชมเสียง
2172400082 นางสาวพนิดา ฉายรักษา
2172400083 นายเศรษฐคุณ เหมทานนท์
2172400084 นายกฤตกร ติยะโคตร
2172400085 นายอธิพงษ์ เฉิดพันธ์
2172400086 นายนนทชัย โวระแสง
2172400087 นายกฤต มิ งขวัญ
2172400088 นายพุทธวันท์ สุภาอ้วน
2172400089 นายณัฐกานต์ ค้อชากุล
2172400090 นายอิสระ ศรีสวาท
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24. ส ำนักงำนชลประทำนที ่6
ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2172400091 นายสาธิต ภูผิวค่า
2172400092 นายโยธิน การีรัตน์
2172400093 นายอลงกรณ์ วงษ์แก้ว
2172400094 นายโกเมฆ ศรีนวกะตระกูล
2172400095 นายเกียรติศักด์ิ เจริญอาจ
2172400096 นายพานุพงษ์ สมบูรณ์พร้อม
2172400097 นายภาณุพงษ์ ทีฆบุญญา
2172400098 นายอานนท์ บุญจวง
2172400099 นายลัทธพล ศรีสมยา
2172400100 นายกรีรวัฒน์ วรวงค์
2172400101 นายสาธิต วงศ์วัฒนเกียรติ
2172400102 นายวงศกร เจริญศรี
2172400103 นายวันทา ศรัทธา
2172400104 นายฐาปกร สร้อยค่า
2172400105 นายกนก หมื นกล้า
2172400106 นายธีรภัทร์ โพธิข์าว
2172400107 นายชัยรัตน์ มณีเขียว
2172400108 นายศุภวิชญ์ มีเงิน
2172400109 นายชัยวิชิต โสวรรณา
2172400110 นายอภิชาติ สุธรรมมา
2172400111 นายรัฐพงศ์ รูปดี
2172400112 นางสาวทวินตรา ชิณอาจ
2172400113 นางสาวฐิตวี พิสัย
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