
25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ
2012500001 นางสาวรัชฎาวรรณ วิริยะพงศ์
2012500002 นางสาวประภัสสร เเสนสุภา
2012500003 นางสาวศราทิพย์ ดีใจ
2012500004 นางสาววรรณา แซ่คู
2012500005 นางสาวทิพอาภา ทาสมบูรณ์
2012500006 นางสาวนภาพร เวชกามา
2012500007 นางสาวจันทกานต์ พลโททอง
2012500008 นางสาวเบญญาภา วงศ์วาน
2012500009 นางน ้าฝน สมบรรณ์
2012500010 นางสาวอรวรรณ แดงทน
2012500011 นางสาวดวงดาว บุญสงค์
2012500012 นางสาวพัชรินทร์ สายเสมา
2012500013 นางสาวนิพาดา เงาทอง
2012500014 นางสาวสุระกาน สระใหญ่
2012500015 นางสาวศิราณี สุขวะลัย
2012500016 นางสาวพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
2012500017 นางสาวชัชฎาพร จันทะวี
2012500018 นางสาวสิรินภาพันธ์ พละพงศ์
2012500019 นางสาวพัชนียา สมบูรณ์
2012500020 นางสาวพิมพ์ลภัส พิละมาตย์
2012500021 นางสาวนารีรัตน์ จ้าปาชาติ
2012500022 นางสาวลลิตา ศรีนวล
2012500023 นางสาวนงลักษณ์ วรรณเวช
2012500024 นางสาวศิริรัตน์ ศรีพิทักษ์
2012500025 นางสาวสันติญา ผิวข้า
2012500026 นางส้าราญ สมสวย
2012500027 นางสาวรัสมี โพธิดี์
2012500028 นางสาวกนิษฐา คนงาม
2012500029 นางจิราภรณ์ เชาวนานนท์
2012500030 นางสาวรัชฎาภรณ์ หอมเสน

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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2012500031 นางสาวกัลยาณี พันธ์จันทร์
2012500032 นางสาวพิมพ์พร จ้าปาพันธ์
2012500033 นางสาวขนิษฐา จ้าปาพันธ์
2012500034 นางสาววราภรณ์ โพธิอ์่อน
2012500035 นางสาวสุดารัตน์ พิญญพงษ์
2012500036 นางสาวพิมพ์วราห์ ภัตธนสัตน์
2012500037 นายกรินทร์ ธรรมสริต
2012500038 นางสาวเนตรชนก ส่งเสริม
2012500039 นางมนัสนันท์ ศิริวชิราภรณ์
2012500040 นางสาวนุศรา สังวรณ์
2012500041 นางสาวมินตรา ปิยะนันท์
2012500042 นางสาวพรณภา สีลารวม
2012500043 นางสาวจุไรรัตน์ หวังผล
2012500044 นางสาวอมรา ระหงษ์
2012500045 นายไตรสิทธิ์ นวไชยเสนา
2012500046 นางสาวจิดาภา เถาจันทร์
2012500047 นางสาวกนกวรรณ สืบทรัพย์
2012500048 นางสาวศิริเพ็ญ ศิริศรีทอง
2012500049 นางสาวทิพวัลย์ พันธิทักษ์
2012500050 นางสาวน ้าฝน ชัยสัตรา
2012500051 นายปรัชญา พิมพสุทธิ์
2012500052 นางสาววายุรี สว่างสุข
2012500053 นายภานุวัฒน์ บุญทรัพย์
2012500054 นางสาวศิวาพร สายแวว
2012500055 นางสาววรรณพร หิรัญกุล
2012500056 นางสาววราภรณ์ แก้วลอดหล้า
2012500057 นายณฐปกร วรรณพ่อ
2012500058 นางสุวดี สุตะภักด์ิ
2012500059 นางสาวธิดา บุญสอน
2012500060 นางสาวกุลสินี ศรีรงค์
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2012500061 นางสาวนัตญา ฤทธิศักด์ิ
2012500062 นายสมเจตน์ ลาภมูล
2012500063 นางสาวอัญชิษฐา พุทธิกมล
2012500064 นางสาวสุดารัตน์ บรรลือทรัพย์
2012500065 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองศรี
2012500066 นางสาวภาณุมาศ คนดี
2012500067 นางสาวจันทกานต์ บรรเทา
2012500068 นายสุขสวัสด์ิ กาบกว้าง
2012500069 นางสาวชญาดา วระโอฐ
2012500070 นางสาวเพียงพอ อาจหาญ
2012500071 นางสาวมินตรา ชนะเคน
2012500072 นางสาวชนิญตยา ฉลองชัยสิทธิ์
2012500073 นางสาวกาญจนา วิชริน
2012500074 นางสาวล้าแพน บุญค้า
2012500075 นางสาววนิดา ตาทอง
2012500076 นายอภิวัฒน์ บุตรบุญชู
2012500077 นางสาววนิดา รัตโน
2012500078 นางสาวปิยธิดา ยศตะโคตร
2012500079 นางสาวจิรวดี ล้าทอง
2012500080 นายภัคตะวัน พูดดี
2012500081 นางสาวมยุรา จันทร์แดง
2012500082 นางสาวสุธัญญา วงค์ฝ่ายแดง
2012500083 นางสาวสกาวรัตน์ แก้วค้า
2012500084 นางสาวจีระนันท์ พิมมีลาย
2012500085 นางสาวจุฬาลักษณ์ แปลกจิตร์
2012500086 นางสาวนัฎศรา ทิศกระโทก
2012500087 นางสาวนิตยา ไพศาลวัน
2012500088 นางสาวเต็มศิริ เดชผล
2012500089 นางสาววราภรณ์ เหมือนเหลา
2012500090 นางสาวจิราภรณ์ หอมจันทร์

หน้า 3 จาก 12



25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2012500091 นางสาวสุภาสินี เมืองสุวรรณ์
2012500092 นางสาวณิชาภา สิงห์แก้ว
2012500093 นางสาวฤทัยรัตน์ ศรีบัว
2012500094 นางสาวมยุรี เดชค้าภู
2012500095 นางสาวขนิษฐา ภูมิมาลา
2012500096 นางสาวจันทรรัตน์ นอลา
2012500097 นางสาวสายใจ สายแวว
2012500098 นางสาววารุณี ไชยบุตร
2012500099 นางสาววลัยลักษณ์ ก้าทอง
2012500100 นางสาวหทัยรัตน์ ก้าทอง
2012500101 นางสาวน ้าฝน หารมนตรี
2012500102 นางสาวณัฐพร พงษ์ศิริ
2012500103 นายธีรภัส พวงเขียว
2012500104 นางสาวน ้าทิพย์ โพยนอก
2012500105 นางสาวรัตนาภรณ์ หาระสาย
2012500106 นางสาวสุกานดา สรรพสาร
2012500107 นางสาวอุไรวรรณ ช้างสาร
2012500108 นางภ้ทราพร ประคองทรัพย์
2012500109 นางสาวจิรัฐิติกาล กรรมณี
2012500110 นางสาวขวัญทิพย์รัตน์ จันวงเดือน
2012500111 นางสาวณัฐกานต์ ทัศมี
2012500112 นางสาวกัญรัตน์ นารีบุตร
2012500113 นางสาวจาตุพร ตันมณี
2012500114 นางสาวอังคณา แสนสวาท
2012500115 นายวายุ พานศรี
2012500116 นางสาวเกวลิน ชนะชัย
2012500117 นางสาววิภา ค้าตา
2012500118 นางเพลินพิศ วิริยะพันธ์
2012500119 นางสาววิจิตรา ค้าบัว
2012500120 นางสาววรางคณา ตรงกลาง
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2012500121 นางสาวนิโลบล กวานเหียน
2012500122 นางสาวบุษกร สังกะเพศ
2012500123 นางสาวเพ็ญพิรา พุทธวงษา
2012500124 นางสาวสิราพร ศรีสรรณ
2012500125 นายวรกฤษณ์ โคตรภู
2012500126 นางสาวนิตติยา บริบูรณ์
2012500127 นางสาววรรณวิสา อ้าพรรัตน์
2012500128 นางสาวราตรี อินทะ
2012500129 นางสาวรัตนาภรณ์ วิรุณพันธ์
2012500130 นางสาวนันธิดา บุญชิต
2012500131 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทบวงศรี
2012500132 นางสาวอริษา ชะแฝง
2012500133 นางสาวอมรรัตน์ ไชยตะมาตย์
2012500134 นางสกุลรัตณ์ อุ่นทวง
2012500135 นางสาวเบญจมาศ แก่นแก้ว
2012500136 นางสาวธันยพร แพงสกล
2012500137 นางอนัดตา โพธิศ์รี
2012500138 นางสาวอรัญญา ทวีวงค์
2012500139 นางสาวพิมพ์ชนก แสนสุข
2012500140 นางรัตนา จันทะสิงห์
2012500141 นางสาววิสุดา ทองห่อ
2012500142 นางสาวเสาวณี งามพร้อม
2012500143 นางสาวพรนภา ไชยแสนทา
2012500144 นางจารุวรรณ เหมือนเหลา
2012500145 นางสาวพัชรี เนียมตะคุ
2012500146 นางสาวกมลชนก ทองดี
2012500147 นางสาวแก้วตา กัณหารินทร์
2012500148 นางสาวรัชฎาพร มัชฌิมา
2012500149 นายอภิวัฒน์ มูลจิตร์
2012500150 นางสาวปรีญานุช ศรีวงษ์
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2012500151 นางสาวสุนิสา ต๊ะถา
2012500152 นางสาวดาวใจ เพชรจิตต์
2012500153 นางสาวสีรัญดา พลัดภูมิ
2012500154 นางสาวชุติมา บริสุทธิ์
2012500155 นางสาวปัทฐมา นานอก
2012500156 นางสาวเสาวณีย์ วงค์มั่น
2012500157 นางสาวกนกวรรณ มาตขาว
2012500158 นางสาวศิริเกษ บุญผูก
2012500159 นายนครินทร์ บุญมีป้อม
2012500160 นางสาวอรนุช มิควาฬ
2012500161 นางสาวพรนิภา เสน่ห์จันทร์
2012500162 นางวันทนา ค้าบุญ
2012500163 นางสาวธนาภรณ์ ศรีทอง
2012500164 นางสาวอภิญญา ธ.น.ก่า้
2012500165 นางสาวดาวน้อย ชาวเซโปน
2012500166 นางสาวศิรินภา ค้าสุพรม
2012500167 นางสาวพรพิมล กมลเสรีรัตน์
2012500168 นางสาวมินตรา แก้วมุงคุณ
2012500169 นางฉันทนา ใจเด่ียว
2012500170 นางสาวนพรัตน์ ภัทรพงษ์
2012500171 นางสาวหนึ่งฤทัย บันทอน
2012500172 นางสาวจิรวรรณ บุญประสิทธิ์
2012500173 นางสาววาสนา บุญสิงห์
2012500174 นางสาวศุภากร เล่ือมใส
2012500175 นางสาวพรพิมล ประเสริฐศรี
2012500176 นายนฤพนธ์ ผ่านเมือง
2012500177 นางสาวอังศุมาลิน ศรีโยหะ
2012500178 นายฐาปกรณ์ ขันแข็ง
2012500179 นางสาวสุทธิตา หนึ่งค้ามี
2012500180 นางสาวทักษพร จันดีเลิศ
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2012500181 นางสาววิภาพร หอมหวล
2012500182 นางสาวอารียา สุโภชน์
2012500183 นางสาวอารียาภรณ์ ลุนพรม
2012500184 นางสาวเพชรรัตน์ กรณ์โคกกรวด
2012500185 นางสาวดารุนี เติมประชุม
2012500186 นายชูเกียรติ แสนสุข
2012500187 นางสาวทิตยาภรณ์ ชัยชนะ
2012500188 นางสาวอุบลวรรณ แก้วดี
2012500189 นางสาวนิภาภรณ์ นามวงษา
2012500190 นางสาวอรพิมพ์ กอสาลี
2012500191 นางสาวพนิดา พ่อศรีชา
2012500192 นางสาวชุติมา หาญบาง
2012500193 นางสาวสุดธิสา ค้าชัย
2012500194 นางสาวกมลรัตน์ รักษาวงค์
2012500195 นางสาวอรอุมา ราชวัตร
2012500196 นางสาวสุพัตรา จันทภา
2012500197 นางสาวลลิดา แสงสุวรรณ
2012500198 นางสาวระพีพรรณ อกอุ่น
2012500199 นางสาวณัชชา กุญช์ณิกาญ
2012500200 นางสาวศิริกุล สมตัว
2012500201 นางสาวนุชรินทร์ สิงห์ค้า
2012500202 นางสาวภัสราพร สายเพชร
2012500203 นางสาวปณิชา เลิศชาญปรีชา
2012500204 นางสาวณัฐมล วงค์เครือศร
2012500205 นางสาวหทัยกานต์ บุญจรัส
2012500206 นางสาวพิชญา ข้ามะสอน
2012500207 นายพลภัทร จารุจรณ
2012500208 นายเจษฎากรณ์ สุทธิโคตร
2012500209 นางสาวกิตติยา มะลิโรจน์
2012500210 นางสาวศศิมาพร สถานพงษ์
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25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2012500211 นางสาวอภิญญา สายแวว
2012500212 นางสาวนาฎลดา ดาลาด
2012500213 นางสาวจารุวรรณ ค้าแน่น
2012500214 นางสาวอรอนงค์ สุภาพ
2012500215 นางสาววิลาสินี คงสมโอษฐ์
2012500216 นางสาวพิจิตรา อุ่นนันกาศ
2012500217 นางสาวทิพวรรณ กงล้อม
2012500218 นางสาวสุภาพร น้าพา
2012500219 นางสาวรสรินทร์ เจริญธรรม
2012500220 นายอิศราวุธ สายมาศ
2012500221 นางสาววิจิตรา ทศศะ
2012500222 นางสาวเจนจิรา สิงห์สีทา
2012500223 นางสาวอุมาพร ยินดีฉาย
2012500224 นางสาวจุฑามาศ วิลามาศ
2012500225 นางสาวอรยา พาแก้ว
2012500226 นายสรศิลป์ ใจตรง
2012500227 นางสาวอรอุมา สิงห์มอญ
2012500228 นางสาวปุณยวีร์ คณะศรี
2012500229 นางสาวอรอุมา พัฒนภูทอง
2012500230 นางสาวเบญญาพร ไชยธรรม
2012500231 นางสาวรัศมี จันทปัน
2012500232 นางสาวลัดดาวรรณ ยตะโคตร
2012500233 นางสาวสิริภาพร พิมพ์วัน
2012500234 นางสาวฐิติรัตน์ สลางสิงห์
2012500235 นางสาวอนงนาฏ วะสุรีย์
2012500236 นางสาวศิริลักษณ์ ยิ มรักญาติ
2012500237 นางสาวศิริรัตน์ บัวงาม
2012500238 นางสาวชีวิตา เทพิน
2012500239 นางสาวสาวิตรี ชอบกะโทก
2012500240 นางสาวสุกัญญา ชาตรี
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25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2012500241 นางสาวกัลญารัตน์ บุญคืน
2012500242 นางสาวนิศาชล สมรู้
2012500243 นางสาวณภัทรา ค้าสิงห์
2012500244 นางสาวนัทวรรณ สามีภักด์ิ
2012500245 นางสาวอัญชลี สุขส่ง
2012500246 นางสาวอภิญญา เชื อตาอ่อน
2012500247 นางสาวณัฐสินี หลักชัย
2012500248 นางสาววรรณิตา เมืองโคตร
2012500249 นางสาวสุขุมาภรณ์ หลวงกลาง
2012500250 นางสาวสุวนันท์ ยุทธรรม
2012500251 นางสาววันทนา บุญประค้า
2012500252 นางสาวจุฑารัตน์ พันงาม
2012500253 นางสาวชญาพัศ มานะศรี
2012500254 นางสาวจตุพร สายแวว
2012500255 นางสาวธนศรณ์ ไชยโย
2012500256 นางสาวณิชยานันท์ ชินโท
2012500257 นางสาวณัฎฐาภรณ์ เล่ียมเส็ง
2012500258 นางสาวกิ่งกาญ ธงศรี
2012500259 นางสาวดนิตา ค้าภา
2012500260 นางสาววรลักษณ์ จงใจ
2012500261 นางสาวละอองฟ้า ภูวงษ์
2012500262 นางสาวนุสบา บุญภา
2012500263 นางสาวอรวรรณ บุญปลูก
2012500264 นางสาวสิรามล เเก้วมาลา
2012500265 นางสาวสุวรรณรัตน์ บุตรเอื อ
2012500266 นางสาวอัชยาพร ดอนพิลา
2012500267 นางสาวขวัญจิรา แนบส้าโรง
2012500268 นางสาวนนธิชา สายทอง
2012500269 นางสาวประภาศรี ใจเย็น
2012500270 นางสาวจุฬารัตน์ ถูระวรณ์

หน้า 9 จาก 12



25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร
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ชื่อ - สกุล
2012500271 นางสาวชฎาพร บุญบรรลุ
2012500272 นายจรัญ จิเหิบ
2012500273 นางสาวจันทิมา หรรษา
2012500274 นางสาวนุชิดา จินาพันธ์บุปผา
2012500275 นางสาวศิริรัตน์ เนกอนันต์
2012500276 นางสาวจรินทร กิ่งทอง
2012500277 นางสาวนันทนา หลักค้า
2012500278 นางสาวธนพร ภูแสงศรี
2012500279 นางสาวปาริชาติ ขันแข็ง
2012500280 นางสาวรัชฎาพร ทองมาก
2012500281 นางสาวจักภัทสรัณย์ คูประสิทธิ์
2012500282 นางสาววิภาวี วอทอง
2012500283 นางสาวกนกภรณ์ สุจันทา
2012500284 นางสาวคณานารท แสงกล้า
2012500285 นางสาวภาวิกา พละสุข
2012500286 นางสาวดอกอ้อ แพงมา
2012500287 นางสาวนันทะพร แสงจันทร์
2012500288 นางอัมพวรรณ ทักทาย
2012500289 นายจารุเดช บัดมะริด
2012500290 นางสาวสร้อยสุดา ข่ายทอง
2012500291 นางสาวสุภาวรรณ ปัตไตร
2012500292 นางสาวสิริภัททรา สลับศรี
2012500293 นางสาวคณิตรา พิทักษ์
2012500294 นางสาวจิตตรา แต้มทา
2012500295 นางสาวณัฏฐิณี หมายชอบ
2012500296 นางสาวไพริน จันทา
2012500297 นางสาวณัฐยา ป้องค้า
2012500298 นางมะลิวรรณ พันเสมอ
2012500299 นางสาวนุชรี ศรีสุข
2012500300 นายธีรศักด์ิ ศรีสุข
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25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ
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ชื่อ - สกุล
2012500301 นางสาวศิริยุภา ศรีพนม
2012500302 นางสาวสุวรรณี แสงสุดตา
2012500303 นายอัษฎาวุฒ คูณป้อง
2012500304 นางสาวเนติมา มุสะกะ
2012500305 นางสาวศิริรัตน์ ค้านนท์
2012500306 นางสาวรัชนี เชื อค้าเพ็ง
2012500307 นางสาวจิรนันท์ แสนสุริวงค์
2012500308 นางสาวสุธาสินี ประสมทอง
2012500309 นางสาวพัชรีพร สืบสม
2012500310 นางสาวจิรนนันท์ นาคสุข
2012500311 นางสาวพัชรีภรณ์ เชิดชู
2012500312 นางสาวนิตติยา โคตศิริ
2012500313 นางสาวอริสา นนทรา
2012500314 นางสาวยุวากร ซาเสน
2012500315 นางสาวดาวล้อมเดือน พ่อชมภู
2012500316 นางสาวมะลิวัลย์ บุญเกิด
2012500317 นางสาวสุนันทินี เขียนเดช
2012500318 นางสาวนภัทร รัตนเพิม่
2012500319 นางสาวพรไพร สุทาศิริ
2012500320 นางสาวศิริพร ตางาม
2012500321 นางสาวภัทรจรินธ์ พงธ์ทัตธนันชัย
2012500322 นางสาววิภาดา เวชกามา
2012500323 นางสาวจินตนา รินริโก
2012500324 นายธัชพล แสบงบาล
2012500325 นางสาวสุประวีณ์ ใจดี
2012500326 นางเวธกา นามเสนา
2012500327 นางสาวยาใจ ศรีเพียชัย
2012500328 นางสาวกาญจนา สารสมัคร
2012500329 นางสาวปนัดดา ชาววัง
2012500330 นางสาวพรทิพย์ ศรีโยหะ
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25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2012500331 นางสาวอริสา พลอยพันธ์
2012500332 นายนิยม ศรีน้อย
2012500333 นางสาวจิราวรรณ เนตรวงศ์
2012500334 นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ
2012500335 นางสาวสาลินี สันดร
2012500336 นางสาวสุวรรณพร ถาพร
2012500337 นางสาวจีระวรรณ จ้าปาเต็ม
2012500338 นางสาวปิยะดา ศรีชนะ
2012500339 นางสาวอนัญญา รองจันทร์
2012500340 นางสาวธนัทธร หาญมนตรี
2012500341 นางสาววันทนีย์ ว่องสาริกัน
2012500342 นางสาวชนิสรา ไชยพฤกษ์
2012500343 นางสาวถิรนันท์ อนันตรพล
2012500344 นางสาวปณิชา บุญปลอด
2012500345 นางสาวเบญจมาศ ยืนยง
2012500346 นางเหมือนฝัน ไชยต้นเทือก
2012500347 นางสาวศิริลักษณ์ ภูวงค์
2012500348 นางสาวชุติมา ปากชิน
2012500349 นางสาวละออรัตน์ ชาลี
2012500350 นางสาวอาริตา ชัยธิสาร
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25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2022500001 นายเนติพัฒน์ ทิพย์มณี
2022500002 นายพิชัย อาษาสุข
2022500003 นายนักรบ ศิริเจริญ
2022500004 นายสรายุทธ ไร่กลาง
2022500005 นางสาวศิริบุตร ศิริพงษ์
2022500006 นายสรรญพจน์ สายสมบัติ
2022500007 นายณัฏฐวัฒน์ สุพร
2022500008 นายฉัตรชัย สุพรรณโมก
2022500009 นายเอกลักษณ์ ไวยพัฒน์
2022500010 นางสาวจรินยา นามมุงคุณ
2022500011 นางสาวพันทิวา กอธวัช
2022500012 นายปรเดช สุรินทะ
2022500013 นายดนุเดช ไชยวัลย์
2022500014 นายอัฐพล พรรณเจริญ
2022500015 ว่าทีร้่อยตรีนฤดล ส้ินทุกข์
2022500016 นางสาวประภาวดี ภาระสุข
2022500017 นายสัพพัญญู แผ่นสิงห์ฝ
2022500018 นายณัฐพล คณากรณ์
2022500019 นายศิริชัย แพงดี
2022500020 นายชูชัย ปุณเสรีพิพัฒน์
2022500021 นายธนชิต แสนเริง
2022500022 นายปัณณวัฒน์ ล้วนคัด
2022500023 นายวายุภัค ค าจันทร์
2022500024 นายทศพร ก าหยุก
2022500025 นายยศไกร สุภาสุข
2022500026 นายศราวุฒิ ถานัน
2022500027 นายวีระชัย บรรเทา
2022500028 นายพงษ์ศิริ พลศรี
2022500029 นายสัตยา เหลาพรม
2022500030 นายพงศธร อินชู

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2022500031 นายภูริพัฒน์ ดวงพุฒ
2022500032 นายอภิชาติ วงจันทะ
2022500033 นายธนพล ขัติยะนนท์
2022500034 นายอมรสิน จันขาว
2022500035 นายธงชัย ลาน้าเทีย่ง
2022500036 นางสาวสุนิตา ทิพมาตย์
2022500037 นายพิชญุตม์ ร่มสุข
2022500038 นายธนุวัต ใจตรง
2022500039 นายวิชัย มิ่งขวัญ
2022500040 นายไชยยงค์ วงศ์ค าแก้ว
2022500041 นายนิวัฒน์ชัย นรมาตย์
2022500042 นายนัฏฐกร ราชอาษา
2022500043 นายเอกสิทธิ์ บัวชุม
2022500044 นายอนุวัฒน์ พูมทอง
2022500045 นายณัฐวุฒิ วะบุตร
2022500046 นายพงษ์พัฒน์ ธรรมรักษ์
2022500047 นายศิรายุ มุงคุณ
2022500048 นายศรัณยู โพธิแ์ก้ว
2022500049 นายพีระพล ยืนยง
2022500050 นายวรวุธ หินเธาว์
2022500051 นายสรวิศ สังข์ชัย
2022500052 นายเฉลิมพันธ์ ไชยเทพ
2022500053 นายสมพงษ์ ศิริวรรณ
2022500054 นางสาวจีรกาล สมพอง
2022500055 นายชัยพิเชษฐ สุขกวี
2022500056 นายวสันต์ สุตะคาน
2022500057 นางสาวชนิดา วงษาพรหม
2022500058 นายอัครพน สมบัติทิพย์
2022500059 นายเฉลิม กระชังแก้ว
2022500060 นายคมสรรค์ ศรีบุญ

หน้า 2 จาก 3



25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2022500061 นางสาวเอมอร สุริรมย์
2022500062 นายศรทอง แสนโชติ
2022500063 นายราชพล ชัยราช
2022500064 นายกิติพันธ์ สมรฤทธิ์
2022500065 นายวิสันต์ ทาสีค า
2022500066 นายณัฐชัย โสโภกรม
2022500067 นางสาวรุจิฬา มณีกรรณ์
2022500068 นายวรัญญู จันทานี
2022500069 นายนิพนธ์ แก้วจันที
2022500070 นางสาววิดาลักษณ์ กันยามา
2022500071 นายธีร องอาจ
2022500072 นายวรุท เกษเพ็ชร์
2022500073 นายปรัชญา ชมาฤกษ์
2022500074 ว่าที ่ร.ต.ศักดา อินทปัญญา
2022500075 นายจีราพงษ์ บุญสุข
2022500076 นายธรธุรี แฝงเดช
2022500077 นายพลวัฒล์ จิกนอก
2022500078 นางสาวสุชยา ทิพย์อุตร
2022500079 นายศุภวิชญ์ นามวันทา
2022500080 นายรัฐสิทธิ์ ชมภูบุตร
2022500081 นายสมัชชา สายสมบัติ

หน้า 3 จาก 3



25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2042500001 นายปิยราช โมตา
2042500002 นายศรัญยู แสนทวีสุข
2042500003 นายนิธิพงศ์ ทาวะรมย์
2042500004 นายอภินันท์ ค าล้าน
2042500005 นายชนะวงษ์ เฉลิมแสน
2042500006 นายวีรภัทร ขันตี
2042500007 นายกิตฐิพัฒน์ สว่างแสง
2042500008 นายสิทธิชัย สุภโกศล
2042500009 นายเกียรติศักด์ิ ไพรสุวรรณ์
2042500010 นายไตรภพ ศรีอ่อนตา
2042500011 นางสาวจิราพร ลุนพันธ์
2042500012 นายสมรรถชัย บุญชิต
2042500013 นายวัชรพล อัคฮาด
2042500014 นางพัฒน์นรี แสนส่ิง
2042500015 นายชาญณรงค์ สินธุศิริ
2042500016 นายนันทวัฒน์ ชลไพร
2042500017 นายพงษ์เทพ เวชกามา
2042500018 นายศุภกร มุ่งเกี่ยวกลาง
2042500019 นายธนวัฒน์ ทองทาบ
2042500020 นางสาวนารีรัตน์ นาโสก
2042500021 นายกิตติชัย บุสมงคล
2042500022 นายธีรภัทร ทองออน
2042500023 นายทศทรรศ ข่วงทิพย์
2042500024 นายนฤมิตร เสาะสมบูรณ์
2042500025 นายฤทธิชัย วรกาล
2042500026 นายวุฒิพงษ์ แสนสามารถ
2042500027 นายณัฐพล มะลา
2042500028 นายศุภชัย ศิรินคร
2042500029 นายพานเพ็ชร บุตรวงค์
2042500030 นายนัฐพงษ์ กัลยา

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 4



25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042500031 นายณัฐวัตร ชวลิต
2042500032 นายชัยชนะ ละมุนมอญ
2042500033 นายธีรพงษ์ ทวีพัฒน์
2042500034 นายเอกพงษ์ โยธาศรี
2042500035 นายจิรายุ สุวรรณพงศ์
2042500036 นายก่อ โหรานิคม
2042500037 นายวชิรพล มณีสุข
2042500038 นายประชา อารีรักษ์
2042500039 นายอธิวัฒน์ ดวงต๊บ
2042500040 นายสพล ข าคม
2042500041 นายยุทธพิชัย อินพวง
2042500042 นายภัทรภณ ศรีจันทร์
2042500043 นายวัชรินทร์ พุฒวงษ์
2042500044 นายศตวรรษ ผลแก้ว
2042500045 นายเอกชัย วงค์ศรีชา
2042500046 นายธนพงษ์ แก้วเนตร
2042500047 นายอนุภัทร ทนดี
2042500048 นายณัฐพงศ์ สายลาด
2042500049 นายปิยังกูร ทองค าผุย
2042500050 นายจักรี นามดี
2042500051 นายนวพล แสงวงค์
2042500052 นายชาติชาย แก้วหาวงค์
2042500053 นายธนาวุฒิ สกุลพล
2042500054 นายชาญฤทธิ์ สูงขาว
2042500055 นายอภิเชษฐ์ วัลภา
2042500056 นายอานนท์ วงษ์โสภา
2042500057 นางสาวสาวิตรี สูงขาว
2042500058 นายพงศธร สมฤาแสน
2042500059 นายวัฒนา วัฒนเกษม
2042500060 นายธรรศ ธัญมาตรี

หน้า 2 จาก 4



25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042500061 นายสราวุธ ยุบลพร้ิง
2042500062 นายศิวพันธ์ สารโท
2042500063 นายสนธยา สัมพะวงศ์
2042500064 นายสัตยา สาระค า
2042500065 นายนคร มุทาพร
2042500066 นายธีระวิทย์ สิวกระโทก
2042500067 นายธนัญชัย แสนทวีสุข
2042500068 นายอธิบดีธนโชติ แก้วลา
2042500069 นายสมยศ มั่นจิตร
2042500070 นายกิตติคุณ ตันสมรส
2042500071 นายเอกราช ทักทาย
2042500072 นายภูมิพัฒน์ โคตรคันธา
2042500073 นายภาณุพงศ์ ถือสัตย์
2042500074 นายวิทวัส วิรุฬบุตร
2042500075 นายอภิชาติ สายสะอาด
2042500076 นายอัฐเศรษฐ์ สินเติม
2042500077 นายวิทยา วิริยะภาพ
2042500078 นายชัยชนะ กาบยุบล
2042500079 นายศิวนัฐ จันทร์หล่น
2042500080 นางสาวศศิธร ศิริคุณ
2042500081 นายเอกพันธ์ ภูพานทอง
2042500082 นายสิทธิชัย ขุนนาค
2042500083 นายจักรพันธ์ คตชลน
2042500084 นายจิติจักร์ ราชบัญดิษฐ์
2042500085 นางสาวนัฎฐนิชา นาเมือง
2042500086 นายชีวพัฒน์ จันทรา
2042500087 นายชัชวาลย์ อัจฉฤกษ์
2042500088 นายคมกริช ค าชาตา
2042500089 นายบรรจง กิจไทย
2042500090 นายอนุสรณ์ แดงท่าขาม

หน้า 3 จาก 4



25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2042500091 นายพรเพชร ยาผิว
2042500092 นายทินกร ชูศรีทอง
2042500093 นายศักดา สุพร
2042500094 นายศิริวัฒน์ สุพร

หน้า 4 จาก 4



25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำ

เลขประจ ำตวัสอบ
2082500001 นายสุพศิน มั่นยืน
2082500002 นายพัชรวัฒน์ วงค์ล้อม
2082500003 นายสมบูรณ์ ไกยมาตร
2082500004 นายสุริยา สีดาสาร
2082500005 นายศราวุธ หาญเสนา
2082500006 นายฐิรเมศวร์ จันทร์โสม
2082500007 นายกิตติศักด์ิ ปารถ
2082500008 นายธีรพงษ์ มณีเทพ
2082500009 นายอดิศักด์ิ ศรีวิเศษ
2082500010 นายยอดรัก สมหวัง
2082500011 นายกฤษดา จรค า
2082500012 นายทรงพล แพงดี
2082500013 นายเกียรติพงษ์ วงค์ศรีชา
2082500014 นายพงศภัค หลักแก้ว
2082500015 นายศุภชัย หูตาชัย
2082500016 นายนราธิป ธรรมเรือง
2082500017 นายเอกนิวัฒน์ ทนุจันทร์
2082500018 นายพีรวัฒน์ จันพิลา
2082500019 นายคเชนทร์ โคตรธรรม
2082500020 นายนันทวัฒน์ ออระทัด
2082500021 นายชัยยันต์ ทับทิม
2082500022 นายคุณากร บุตรดี
2082500023 นายสิทธิชัย โทนอุบล
2082500024 นายชนาวุฒิ ชื่นใจ
2082500025 นายกันต์ธร โพธิศ์รีทอง
2082500026 นายณัฐพล หมั่นมี
2082500027 นายนายสิริกร ค าวรรณะ
2082500028 นางสาวชญาณ์นันท์ สอนสูญ
2082500029 นายกิตติชัย มิ่งวงศ์ยาง
2082500030 นายวสุพล พรมจ้อย

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 3



25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำ

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2082500031 นายธนทัศน์ ทองไทย
2082500032 นายธนบัตร จันทรสาขา
2082500033 นายจตุพล กรโสภา
2082500034 นายภานุ ฝ่ายสิงห์
2082500035 นายอานนท์ กิ่งวัน
2082500036 นายสนธญา สนิทชน
2082500037 นายธ ารงรัตน์ สระแก้ว
2082500038 นายศิริดล ด้ายละออง
2082500039 นายศุภรักษ์ คล่องแคล่ว
2082500040 นายวสันต์ ศรีทองจันทร์
2082500041 นายกอบชัย เจริญศิริ
2082500042 นายอนุพงษ์ วงค์ด า
2082500043 นายภิญโญ พรมจันทร์
2082500044 นายอนุวัฒน์ จันทสาร
2082500045 นายณัฐภัทร สมจิต
2082500046 นายสาธิต บริเเสง
2082500047 นายศรายุทธ สายทอง
2082500048 นายนายกษิดินท์ ศึกษา
2082500049 นายอชิตพล บุญเสริฐ
2082500050 นายประกาศิต วังคะฮาต
2082500051 นายสุวิทยา สุวรรณพรม
2082500052 นายจีรศักด์ิ ดาบพิมพ์ศรี
2082500053 นายบวรเดช โพธิโ์คตร
2082500054 นายธนกฤต ทวีโคตร
2082500055 นายอุดมพงษ์ ดีโป
2082500056 นายศรันย์ บุญมล
2082500057 นายไชยา พลพวก
2082500058 นายสุวิทย์ วัดกิ่ง
2082500059 นายไชยวิชญ์ ฟรอมชัยภูมิ
2082500060 นายอนุชิต ชัยเชิด

หน้า 2 จาก 3



25. ส ำนักงำนชลประทำนที ่7
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำ

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2082500061 นายสุทธิพงศ์ ชาติสีหราช
2082500062 นายธนวัฒน์ ข าสมบัติ
2082500063 นายสุวนัส ภูมิสุข
2082500064 นายธนากร ศรีอักษร
2082500065 นายฤทธิศักด์ิ พรมโสภา
2082500066 นายอานนท์ อดุลเดช
2082500067 นายเอกชัย พรมทอง
2082500068 นายอุทิศ ศรีหะมงคล
2082500069 นายยุทธการ ทวยหาญ
2082500070 นายวุฒิชัย ศิริผล
2082500071 นายไชยกรณ์ จวงสอน
2082500072 นายวรพล คณาสาร
2082500073 นายสัญทราย สอดศรี
2082500074 นายไชยศิริ เงินทาบ
2082500075 นายวัชรินทร์ จันทร์งาม
2082500076 นายวิษณุวัฒน์ สิงเสนา
2082500077 นายกรประเสริฐ เกษจรัล
2082500078 นายปิน่เมือง พลอยวิเลิศ
2082500079 นายพงษ์ศักด์ิ หงษ์ทอง
2082500080 นายนคินทร์ ศิริคูณ
2082500081 นายอภิโชติ โคตรบัว
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