
29. ส ำนักงำนชลประทำนที ่11
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ
2012900001 นางสาวสุนิสา ตาดทอง
2012900002 นางสาวภรดา จิตต์กระจ่าง
2012900003 นางสาวศรัณย์ธรณ์ อิ่มเจริญ
2012900004 นางสาวการะเกศ รอบแคว้น
2012900005 นายเกื้อกูล ฉ่่าจิตร์
2012900006 นางสาวอาริตา อินทรกัมพล
2012900007 นางสาวสุภาพร เอพระเรา
2012900008 นายวรภัค กุฎีศรี
2012900009 นางสาวมัทนา พวงรางสาด
2012900010 นางสาววราภรณ์ รังศิริ
2012900011 นางสาวนันธิดา ศักด์ิส่ง
2012900012 นางสาวนริวรรณ นาคมอญ
2012900013 นางศุภลักษณ์ ปาลวิจิตร์
2012900014 นางสาวจุฬาลักษณ์ แซ่เล้า
2012900015 นางสาวทิพาพรรณ บุญส่าเร็จ
2012900016 นางสาวพรพัชรนันท์ สุขสุนัย
2012900017 นางสาววรัตม์ก่าพร บางกล่่า
2012900018 นางสาวอัตถวดี เย็นทรวง
2012900019 นางสาวรัชฎาภรณ์ เกิดเปีย่ม
2012900020 นายเกียรติศักด์ิ เงินชั่ง
2012900021 นางสาวทองม้วน ท่อนทอง
2012900022 นางสาวปิยาพัชร เมฆคุ้ม
2012900023 นางสาวธาริณี ลากอก
2012900024 นางสาวอรอุมา ประจันนวล
2012900025 นางสาวสุฑาวรรณ์ พ่วงสวัสด์ิ
2012900026 นางสาวณัฐกานต์ ทะขัติ
2012900027 นางสาวจรัสพร กาญจนลักษณ์
2012900028 นางสาวศุภลักษณ์ เทียนไชย
2012900029 นางสาวสุนิสา ใจเสมอ
2012900030 นางสาวจิราภรณ์ สีดาสน์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 4



29. ส ำนักงำนชลประทำนที ่11
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2012900031 นางสาวสุพรรณี แจ้งดี
2012900032 นางนรีกานต์ นาน้อย
2012900033 นางสาวอัจฉรา ใจระย้า
2012900034 นางกนกรัตน์ ปราบภัย
2012900035 นางสาวนาตยา สุหญ้านาง
2012900036 นางสาวภรณี ภควณิช
2012900037 นางสาวชุติพัฒน์ สรรพช่าง
2012900038 นางสาวปริษา พาลึก
2012900039 นางสาวนิตยา ตะโกใหญ่
2012900040 นางสาวพิมพ์สุภา วรพาณิชการ
2012900041 นางสาวกมลวรรณ สุภาพวิมล
2012900042 นางสาวธิดา ศรียุคุณธร
2012900043 นางสาวฉัตรกมล ศิริค่า
2012900044 นางสาวพรพิมล เอกรักษา
2012900045 นางอรสิริพิมพ์ วงษ์น้อย
2012900046 นางสาวสุธิดา ประยงค์เเย้ม
2012900047 นางสาวพนิดา จั่นยาว
2012900048 นางสาวศิริพร วงษ์แหวน
2012900049 นางสาวสุดารัตน์ จ้องสระ
2012900050 นางสาวปาริฉัตร ชัยชนะ
2012900051 นางสาววราภรณ์ นิลทรัพย์
2012900052 นางสาวจินต์จุฑา บวกขุนทด
2012900053 นางสาวกรรณิการ์ วัดนก
2012900054 นางปิยะฉัตร เนียมส่าโรง
2012900055 นางพัชรี ศรีนาค
2012900056 นางสาวนัตยา เชียงแรง
2012900057 นางศรีวิศาล เบ็ญจกุล
2012900058 นายจิตรภาณุ บุญมี
2012900059 นางสาววรรณี ถาวรกาย
2012900060 นางสาวรสรินทร์ ศรีเงินทรัพย์

หน้า 2 จาก 4



29. ส ำนักงำนชลประทำนที ่11
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2012900061 นางสาวจิราภา ปรึกษา
2012900062 นางสาวจีรพร เอกคช
2012900063 นางสาวธิดารัตน์ คุณุรัตน์
2012900064 นางสาวสุนิตา เลิศวัชชะ
2012900065 นางสาวกานติมา สถาปนพิทักษ์กิจ
2012900066 นางสาวลักษมณ ศรีสวัสด์ิ
2012900067 นางสาวฐตธนพร ใหม่เอี่ยม
2012900068 นางสัมฤทธิ์ อ่าไพ
2012900069 นางสาวณัชชากร ใกล้ชิด
2012900070 นางสาวจิรฐา สงวนหงษ์
2012900071 นางสาวอินทิรา อินทปัญญา
2012900072 นางสาววิสา สุขเสริม
2012900073 นางสาวขนิษฐา ศรีค่ายงค์
2012900074 นายสัมฤทธิ์ บุญธรรม
2012900075 นางสาวชัญญา สิงห์สม
2012900076 นายถิรวุฒิ เกิ้งบุรี
2012900077 นางสาวโศจิรัตน์ บุตรวงษ์
2012900078 นางสาวขวัญการณ์ กันภัย
2012900079 นางสาวปรีดาวรรณ โพธิศ์รี
2012900080 นางสาวปัทมวรรณ บุญญฤทธิ์
2012900081 นางสาวขนิษฐา บ่ารุงกิจ
2012900082 นางสาวณัฏฐ์ชกมล ชมจิตร
2012900083 นายนิพนธ์ กิมประถม
2012900084 นางสาวภานุมาส สุริวรรณ
2012900085 นางสาวสุนิสา ค่าแหง
2012900086 นางอังคณา อภัยศรี
2012900087 นางสาวจิณัฐตา คชพรม
2012900088 นางฐิติพร มั่งสุวรรณ
2012900089 นายฉัตรดนัย สารมิตร
2012900090 นางสาววิลาสินี พิมพ์สุข

หน้า 3 จาก 4



29. ส ำนักงำนชลประทำนที ่11
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2012900091 นางสาวมาริษา สีใส
2012900092 นายสัญญา จันอรรคะ
2012900093 นางสาวศิริกันยา อารีรมย์
2012900094 นางสาวสุกานดา สง่างาม
2012900095 นางสาวเฉลิมวรรณ สุขสุมิตร
2012900096 นางสาวสตรีรัตน์ ปล่ังกลาง
2012900097 นางสาวกรรณิกา พุทธโกสัย
2012900098 นางสาวนิตยา พรามณ์อ้น
2012900099 นางสาวจุฑารัตน์ อินอุไร
2012900100 นางสาวอรพรรณ ปล่ังกมล
2012900101 นางศิรัญธรา นาคะตะ
2012900102 นางสาวอุษณี ทับทิม
2012900103 นางสาวจุฑามาส ผลธนอนันต์
2012900104 นายศิวกรณ์ ไกรธรรม
2012900105 นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเพชร
2012900106 นางสาวปนิดา จิตรพานิช
2012900107 นางสาวมาริสา ไชยค่า
2012900108 นางสาวมัณทนี ศรีสุข
2012900109 นางสาวจารุวรรณ นามไพร
2012900110 นางสาวธิดาวรรณ ไตรชิด

หน้า 4 จาก 4



29. ส ำนักงำนชลประทำนที ่11
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2022900001 นายพงศกร ปล้ืมปัญญา
2022900002 นายกันต์ธีร์ วัฒนปรีดา
2022900003 นายณัฐพล อินยะ
2022900004 นางสาวกันยกร สุริยะวงค์
2022900005 นายพิเชษฐ์ ลาค า
2022900006 ว่าทีร้่อยตรีสุนทร การชัยศรี
2022900007 นางสาวจิราภรณ์ ผ่องศรี
2022900008 นางสาวอมรรัตน์ เก่งสาคร
2022900009 นายมนตรี การชัยศรี
2022900010 นางหทัยรัตน์ จันทร์เจริญ
2022900011 นายศิวากรณ์ มั่นจันทร์
2022900012 นางสาวชญานันทน์ สังขะวร
2022900013 นายภาคีนัย แซ่ปัน้
2022900014 นายอภิเดช บุสะวะ
2022900015 นางสาวเขมจิรา บุญฤทธิ์
2022900016 นายวีรชน วุทธิสารพงส์
2022900017 นางสาวธนัฎฐา ณ ถลาง
2022900018 นางสาวนันทวัน แย้มเจิม

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



29. ส ำนักงำนชลประทำนที ่11
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2042900001 นายนายธีรชัย เชียงบุญ
2042900002 นายภาณุพงศ์ วงษาวดี
2042900003 นายณภัทร เมธาวงศ์
2042900004 นายกชร คงหอม
2042900005 นายกฤษฎา ชูชื่น
2042900006 นายอิทธิพล ทองเนียม
2042900007 นายธีรวัฒน์ สกุณีย์
2042900008 นายจารุธัม จันทร์ส าราญ
2042900009 นายธีรดนย์ รัตนชนน
2042900010 นายคชาชีพ แก้วเพ็ชร
2042900011 นายพงศกร ยะมก
2042900012 นายอาจินต์ โลมาสืบสกุล
2042900013 นายกานต์ แก้วดก
2042900014 นางสาวพิมพ์ชนก บุญแนบ
2042900015 นางสาวอรอนงค์ พันธุจ์ินดา
2042900016 นายวิริยะ ค าเส็ง
2042900017 นายชิษณุพงศ์ กองสิน
2042900018 นายจักรกฤษณ์ ราโชกาญจน์
2042900019 นายพงษ์ภิทักษ์ ดวนใหญ่
2042900020 นางสาวกัญญารัตน์ ยิ้มวิไล
2042900021 นายประพันธ์ ประยงค์หอม
2042900022 นายภูวดล ดีธรรมมา
2042900023 นางสาวปรีดาพร สวัสดี
2042900024 นายสิทธิชัย อู่วิเชียร
2042900025 นายวัชรพล ไชยณรงค์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



29. ส ำนักงำนชลประทำนที ่11
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
2072900001 นายฐิตินันท์ เอี่ยมมงคล
2072900002 นายธีรพงษ์ ศิริผล
2072900003 นายจักรกฤษ จักรภัทร
2072900004 นายสุวิท มุ่งอุ่นกลาง
2072900005 นายภัทรพงษ์ ด ารงค์พันธ์
2072900006 ว่าที ่ร.ต.กฤษณ์ ไชยงาม
2072900007 นายจิรภัทร เพิม่อุบล
2072900008 นายธนกฤต ศุภเอกฉันท์
2072900009 ว่าที ่ร.ต.ชนวีร์ มีวุฒิสม
2072900010 นายสุภกิณห์ นามวงษ์
2072900011 นายวุฒิชัย ใหม่ต๊ะวัน
2072900012 นายนที แจ้งพลอย
2072900013 นายเสรี รัตนมงคล
2072900014 นายวสันต์ อุตสาหะ
2072900015 นายคณากร รูปหุน่
2072900016 นายศรัญญู อินทร์อนงค์
2072900017 นายวีรชัย ข ารัตน์
2072900018 นายชาญชัย คลองบ่อ
2072900019 นายเอกพันธ์ อร่ามศรี
2072900020 นายนพพร บุญลือ
2072900021 นายกฤษณะ โตตะเภา
2072900022 นายอภิวัฒน์ ไชยปัญหา
2072900023 นายจีราวัชร แสงลับ
2072900024 นายภานุวัฒน์ แสงถึก
2072900025 นายอมรเทพ มีลักษณะสม
2072900026 นายสวัสด์ิ รอดภักดี
2072900027 นายพิมุข เจริญผล
2072900028 นายสรวิชญ์ นิตยไตรวัฒน์
2072900029 นายธีรพล บุญเอี่ยม
2072900030 นายณัฐนนท์ ชุมวรฐายี

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 3



29. ส ำนักงำนชลประทำนที ่11
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2072900031 นายประวีย์ ทุมประดอน
2072900032 นายเมธา แสนอ่อน
2072900033 นายทิวากร สโมสร
2072900034 นายเสกศักด์ิ ศรียุคุณธร
2072900035 นายชาญวิทย์ บานชื่น
2072900036 นายณัฐพล ฝาพับ
2072900037 นายพงศภัค เดชพงษ์
2072900038 นายอภิศักด์ิ ฝอดสูงเนิน
2072900039 นายณัฐพงศ์ ปัตตะนัย
2072900040 นายจารึก รอดสูงเนิน
2072900041 นายอธิวัตร์ พละมา
2072900042 นายณัฐพล หนูพันธ์
2072900043 นายเกียรติศักด์ิ แย้มวิทยา
2072900044 นายเจษฎา ตนะวีระกุล
2072900045 นายธนากร เรียนรัตน์
2072900046 นายวัชรินทร์ บุญเศษ
2072900047 นายณัฐกรณ์ สมงาม
2072900048 นายพงศธร ห่วงทองหลาง
2072900049 นายจุฑา ษมาพิสุทธิ์
2072900050 นายกิตติคุณ แจ่มประเสริฐ
2072900051 นายประธานพร ใจกล้า
2072900052 นายจักรกฤษณ์ กางกอน
2072900053 นายกฤษดา สุประการ
2072900054 นายวิศรุต พิมพ์ทอง
2072900055 นายนพรัตน์ ศรีสอาด
2072900056 นายแสงเพชร จบศรี
2072900057 นายบดินทร์ สืบดา
2072900058 นายจักรกริช อุดมวงศ์
2072900059 นายไมตรี น้อมล้อม
2072900060 นายไพรัช ใยพวง
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29. ส ำนักงำนชลประทำนที ่11
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2072900061 นางสาวลลนา ไชยาโส
2072900062 นายเอกรัตน์ อ่อนอ้วน
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