
30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ
2013000001 นางธิติสรรค์ อุดมศรี
2013000002 นางสาวประภาพรรณ คุ่ยเสด็จ
2013000003 นางอาทิตยา เพิม่คล้าย
2013000004 นางสาวสวิตตา ลีสุขสาม
2013000005 นางสาวปิยะนุช อุตสาสาร
2013000006 นางสาวศิริพร แก้วเรือง
2013000007 นางสาวนภัสกร อินทร์น้อย
2013000008 นายปัณณธร ปัน้อยู่
2013000009 นางสาวเพ็ญพิชชา รัตนเกาศัลย์
2013000010 นางสาวสิริยา ทองนิล
2013000011 นางสาวสุธิศา เส็งข า
2013000012 นางสาวน  ามนต์ กาวี
2013000013 นางสาวสุรีย์พร พลเสน
2013000014 นางสาวสุวรรณา จันทหอม
2013000015 นางสาวกาญจนา อุ่มอยู่
2013000016 นางสาวศันสนีย์ มีโต
2013000017 นางสาวณัฐริกา สัตบุตร
2013000018 นางชฎาพร สังข์ป่า
2013000019 นางสาวจิตทิพา ทองสิทธิ์
2013000020 นางสาวพิจิตรา แก้วลอยฟ้า
2013000021 นางสาวพรศิริ แก้วสีงาม
2013000022 นางสาววนิดา เกลี ยงทองค า
2013000023 นางสาวปิยพัชร รัศมี
2013000024 นางสาวบุญตา จันทร์เสวก
2013000025 นางสาวพัชราภรณ์ บุญพึง่
2013000026 นางสาวอธิชานาถ โพนทอง
2013000027 นางศศิชนก ปานหลุมข้าว
2013000028 นางสาวยุพา ยังแหยม
2013000029 นางสาวอุษา พลอยสุกใส
2013000030 นางสาวปัทมา พิมโต

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล
2013000031 นางสาวปวีณา ฉวีจันทร์
2013000032 นางสาวศิริเนตร์ สายทอง
2013000033 นางสาวสถิตย์ภรณ์ เอี่ยมละออ
2013000034 นางสาวอนุสรา โตพุม่
2013000035 นางสาวเกศสิณี บุญจันทร์
2013000036 นางสาวสุดาวรรณ แก้วเนตร
2013000037 นางสาวธิดารัตน์ คงไทย
2013000038 นางสาววรณัน ทับฤทธิ์
2013000039 นางสาวฉวีวรรณ แช่มช้อย
2013000040 นางสาวการิน มัจฉาทอง
2013000041 นางสาวปัญชลี เงินกลม
2013000042 นางสาวเพ็ญชญา โพธิศ์รี
2013000043 นางสาวรุ่งนิภา ค าภิลานนท์
2013000044 นางสาวจิราพร สีปิน่เป้า
2013000045 นางสาวกิติยา สังข์พันธ์
2013000046 นางสาวสุกัญญา เบ็ญจรงค์
2013000047 นางศิวาพร สินธุนาวา
2013000048 นางสาววริศรา เอี่ยมสอาด
2013000049 นางสาวทิพพวรรน์ แก้วลอยฟ้า
2013000050 นางสาวศรัณย์พร สุขเจริญ
2013000051 นางสาวปริยากร ยิ่งมหาศาล
2013000052 นางสาวศิริวรรณ ฉายชูวงษ์
2013000053 นางสาวปนัดดา เพ็ชรเจริญ
2013000054 นางสาวพัชรินทร์ ใยประดิษฐ์
2013000055 นางสาวจินท์นพัต อังอินสมบัติ
2013000056 นางสาวเจนธินันท์ ปัน้จ้อย
2013000057 นางสาวเพชรารัตน์ ช่อประดิษฐ
2013000058 นายปณิธาน เทียมลม
2013000059 นางธนิดา สุเมธรัตน์
2013000060 นางสาวอารีรัตน์ เมฆสาต
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ชื่อ - สกุล
2013000061 นางสาวศิวพร เพ็งอิ่ม
2013000062 นางสาววาสนา ครุธพันธ์
2013000063 นางสาวจิราภรณ์ แสนศิริ
2013000064 นางสาวมะลิ น  าจันทร์
2013000065 นางสาวดวงนฤมล ป้อมงาม
2013000066 นายทิวากรณ์ จตุเทน
2013000067 นางสาวรุ่งนภา เอี่ยมสอาด
2013000068 นางสาวธิดารัตน์ ปานทสูตร
2013000069 นางสาวสุวรัตน์ ศรีดี
2013000070 นางสาวสุฐิตา คงดี
2013000071 นางสาววิภาดา สงวนทรัพย์
2013000072 นางสาวอรจิรา วงศ์อุไร
2013000073 นางสาววลัยวัลย์ จันทร์ศรี
2013000074 นางสาววันวิสา กันฉาย
2013000075 นางอุไรวรรณ ธรรมจารี
2013000076 นางสาวชนิกานต์ มุจรินทร์
2013000077 นายสุวินัย บวบทอง
2013000078 นางสาวสุชานันท์ หัตถินาท
2013000079 นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณวิชนี
2013000080 นางสาวสุนทรีย์พร ฉายดี
2013000081 นางสาวศศิพร เรือนเพชร์
2013000082 นางสาวนิภาพร แสงทอง
2013000083 นางสาวกนกอร จูงเพือ่นสุข
2013000084 นางสาวโสภิดา สลิด
2013000085 นางสาวอาภรณ์ เรือนทอง
2013000086 นางสาวธิดารัตน์ เลิศวรรธน์เทวิน
2013000087 นางสาวชื่นกมล กาฬเทพ
2013000088 นางกรณิการ์ งามเลิศ
2013000089 นางสาวธิดารัตน์ แจ้งสิน
2013000090 นางสาวดาวเรือง แสงสว่าง
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ชื่อ - สกุล
2013000091 นางสาวเดือนฉาย เพียงเสมอ
2013000092 นางสาวเสาวรส มั่นเหมือน
2013000093 นางสาวพัชราภรณ์ ลือวิภาสกุล
2013000094 นางสาวศุกร์เพชร เอี่ยมกล่ัน
2013000095 นางสาวสาวิกา มีมุข
2013000096 นางสาวจิราภรณ์ ข าโสภา
2013000097 นางสาวกิติญา ฝ่ังทะเล
2013000098 นางสาวญาณิมี สร้อยนาค
2013000099 นางสาววรรณิภา คงกระจง
2013000100 นายประสพโชค เร่ืองวงษ์ดี
2013000101 นางสาวนิสา ยะเขตต์กรณ์
2013000102 นางสาวกุสุมา เทียนสันเทียะ
2013000103 นายทศพล โพธา
2013000104 นางสาวณัฐกุล ภูข่วัญ
2013000105 นายรัฐวิทย์ ศรีทัตภัทรพล
2013000106 นายอฐิติ มีรักษ์
2013000107 นางสาวสาวิตรี นุชประไพ
2013000108 นางสาวสุดารัตน์ ชมภูพาน
2013000109 นางสาวนิศานาถ สุขริน
2013000110 นางอิศราภรณ์ จันทร์ลอย
2013000111 นางสาวอัฉรา บุญเพ็ง
2013000112 นางสาวนันทิดา อินใย
2013000113 นางสาวสุพัตรา พิกุลทอง
2013000114 นางสาวกัลยารัตน์ พรมมินทร์
2013000115 นางสาวธิดารัตน์ บุญประชม
2013000116 นางณัฐรวี เทศธรรม
2013000117 นายสุรกิตต์ กลัสลวิภาค
2013000118 นางสาวนพาพร โพธิท์อง
2013000119 นางสาววราภรณ์ ภุมมา
2013000120 นางสาวสิริพร อินทร์จันทร์
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ชื่อ - สกุล
2013000121 นางสาวสายรุ้ง ทองพานิช
2013000122 นางสาววิภา กองค า
2013000123 นางสาวศิรประภา โสมภีร์
2013000124 นางสาวกนกวรรณ ปิติรัตน์
2013000125 นางสาวกัญจน์ณมล ฤทธิป์ระวัติ
2013000126 นางสาวศุภัคชญา เกิดพร
2013000127 นางสาวอรชา ประทีปแก้ว
2013000128 นางสาวชลิตตา สอดสี
2013000129 นางสาวนิภาพร อากาศโสภา
2013000130 นางสาวจาริยา พุฒเห้า
2013000131 นางสาวเนตรนภา ยะคะเสม
2013000132 นางสาวกาญจนา ด้วงค า
2013000133 นางสาวปาริชาติ อ่ าเกิด
2013000134 นางสาวภัทรวดี มะกรูดอินทร์
2013000135 นางสาวศรัญญา อินทรไทยวงค์
2013000136 นางสาวปรีดาภรณ์ เมฆฉาย
2013000137 นางสาวธนัชชา ด้วงชนะ
2013000138 นางสาวเนตรชนก กล้ากสิกรณ์
2013000139 นางสาวธมนวรรณ ตาลแก้ว
2013000140 นางสาวอังคณา ปิน่สอาด
2013000141 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนจริง
2013000142 นางสาววลัยลักษณ์ แสงสว่าง
2013000143 นางสาววนิดา วรเพ็ชร
2013000144 นางสาวรัญภา ปิยวรจรูญ
2013000145 นางสาวสุปราณี ปุยนุ่น
2013000146 นางสาวสุพิชญา หมอโอสถ
2013000147 นางสาวยุพา ไพเรือง
2013000148 นางสาวแก้วมณี ชูหา
2013000149 นางสาวธนภัทร จันทร์แก้ว
2013000150 นางสาวรภัสศา สวัสดี
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ชื่อ - สกุล
2013000151 ว่าที ่ร.ต.หญิงศศิวิมล อินทรเมรี
2013000152 นางสาวธัญญลักษณ์ ค าหงษ์
2013000153 นางสาวภาวิณี เป้ามีพันธุ์
2013000154 นางสาวจินต์ศุจี ปานมณี
2013000155 นางสาวต้องตา นาควิสุทธิ์
2013000156 นางสาวธณิดา แพ่งกล่ิน
2013000157 นางสาวปภินดา เทียนล า
2013000158 นางสาวธัญวรัตม์ โตวิจิตร
2013000159 นางสาวฐิตติพร แจ้งจิตร์
2013000160 นางสาวผกามาศ กะล าภา
2013000161 นางสาวอภิญญา โตทัพ
2013000162 นางนุชจรี หม้อแก้ว
2013000163 นางสาวเบญจวรรณ จันทอง
2013000164 นายสุทธิพงษ์ เสือเพ็ชร์
2013000165 นางสาวสุกัญญา อุ่นเจริญ
2013000166 นางสาวสุธาทิพย์ แตงนน
2013000167 นางสาววชิราวรรณ พึง่พวก
2013000168 นางสาวณัทธนา เพชรทองค า
2013000169 นางสาวสุพิชญา ศรีภักดี
2013000170 นายณัฐพล ส้มเช้า
2013000171 นางสาวภรภัทร เรืองฤทธิ์
2013000172 นางสาวปวีณา โปร่งฟ้า
2013000173 นางสาวนิภาพร เสาวรส
2013000174 นางสาวบุษรินทร์ จริตรัมย์
2013000175 นางสาวศศิวิมล กุกสันเทียะ
2013000176 นางสาวศิริประภา ดีบาง
2013000177 นางสาวพรพิมล แสงทับ
2013000178 นางสาวฤทัย สัมฤทธิ์
2013000179 นายพลวัฒน์ อ่วมค า
2013000180 นางสาวกนกวรรณ บัวลี
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ชื่อ - สกุล
2013000181 นางสาวญาณิศา บัวโรย
2013000182 นางสาวศุภลักษณ์ ร่มเย็น
2013000183 นางสาวรุจาภา ฤทธิเรืองเดช
2013000184 นางสาวชมพูนุช เชื อแก้ว
2013000185 นางสาวธนิตา สุขสวัสด์ิ
2013000186 นางสาวภัทรวดี โทบุหย่อง
2013000187 นางสุธาทิพย์ อินทรทวี
2013000188 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ไว
2013000189 นางสุภัทรา อู่อรุณ
2013000190 นางสาวอธิติญา สมนาม
2013000191 นางสาวอรณิช แจ่มส าราญ
2013000192 นางสาววัชรีภรณ์ แก้วรัตน์
2013000193 นางสาวพจนิศ ศรีกรด
2013000194 นางสุรีวรรณ์ ปังชัยภูมิ
2013000195 นางสาวอธิเพ็ญ เส็งเกรียว
2013000196 นางสาวมัทณี ไวกสิการ
2013000197 ว่าที ่ร.ต.หญิงพรรณิภา วงษาพรหม
2013000198 นางสาวดุจดาว เอี่ยมละออ
2013000199 นางสาวนิโลบล ภักดีศุภผล
2013000200 นางสาวอารยา มัทธวรัตน์
2013000201 นางสาวศศิธร พจนาภรณ์
2013000202 นางสาวมลฤดี ขาวเกิด
2013000203 นางสาวปนัดดา เจียมสระน้อย
2013000204 นางสาวปิยะธิดา ศิริวงษ์อนันต์
2013000205 นางสาวปาริฉัตร ชาดี
2013000206 นายสันทัด สันธนะ
2013000207 นางสาวรุ่งทิวา เวียงนนท์
2013000208 นางสาวนวพร สังข์วิเศษ
2013000209 นางสาวณัฐพร อนันทสุข
2013000210 นางสาวปรียาภรณ์ ตรัสนิ่ม

หน้า 7 จาก 10



30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013000211 นางสาวกนกวรรณ ศรีดวงแก้ว
2013000212 นางสาวศิริวรรณ ไป๋สกุล
2013000213 นางสาวภัคณภัทร ภิรมย์ชม
2013000214 นางสาวกนกวรรณ ค าสอาด
2013000215 นางสาวทองสุข จันทา
2013000216 นางสาวณิชาภา กล่ินจันทร์
2013000217 นางสาวสรินภา นิ่มชม
2013000218 นางสาวนวินดา กล้าวิกย์กรณ์
2013000219 นางสาวอารญา ทะไกรราช
2013000220 นายกิตติพงษ์ เนื อเอี่ยม
2013000221 นางสาวนุจรี โสโท
2013000222 นางสาวนิราวัลย์ ไชยวรรณ์
2013000223 นางสาวนีรนุช จันทพันธ์
2013000224 นางสาวสวรส สุวรรณศร
2013000225 นางสาวสุภารัตน์ โพธิง์าม
2013000226 นางสาวสกาวเดือน ข าเนียม
2013000227 นางสาวภัทมาศ อ่ าทอง
2013000228 นางสาวอุบลวรรณ ภูพวก
2013000229 นางสาวสุพิชญา อ่องละออ
2013000230 นางสาวสมาภรณ์ ภูส่ าลี
2013000231 นางสาวศรัญญา ลึกวิลัย
2013000232 นางสาวสุภลักษณ์ โตประดิษฐ์
2013000233 นางสาวสุนันทา อยู่ซับซ้อน
2013000234 นายอนุชา จีนอ่วม
2013000235 นางสาวกัลยา จันทร์นาค
2013000236 นายกฤษณะ เงินงาม
2013000237 นางสาวเทวิณี จามรเนียม
2013000238 นางสาวภารดี รุนเฉื่อย
2013000239 นางสาวปาริฉัตร สาริกา
2013000240 นางดวงใจ อ่อนละมูล

หน้า 8 จาก 10



30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013000241 นางสาวกุลสตรี พันธะศรี
2013000242 นางสาวชมณต จันตะเภา
2013000243 นางสาวกาญจนา ชะเอม
2013000244 นางสาวธิยารัตน์ ปภานันวรเศรษฐ์
2013000245 นายต่อตระกูล เบญจวชิระ
2013000246 นางสาวศิริลักษณ์ เชื อหมอ
2013000247 นางสาวนฤมล เนียมประยูร
2013000248 นางสาวกานต์ธีรา เชื อจุ้ย
2013000249 นางสาวแอนนา นุ่มเจริญ
2013000250 นางสาวกนต์กนิษฐ์ พงษ์สถิตย์
2013000251 นางสาวทัตชญา รนดิษฐากุล
2013000252 นางสาวสุชาวลี คัจฉะภา
2013000253 นางสาวสุภาวดี สิทธิชัย
2013000254 นางสาวลลิตา เสมอใจ
2013000255 นางสาวอารีรัตน์ สวนสมบูรณ์
2013000256 นายธนานพ ภูร่ะหงษ์
2013000257 นางสาวเบญจวรรณ ทองเษม
2013000258 นายคณวัฒน์ ชื่นขจร
2013000259 นายพศวีร์ จับศรทิพย์
2013000260 นางสาวรุ้งทราย แย้มมณฑา
2013000261 นางสาวณัฐฐาพร เนียมทอง
2013000262 นางสาวมาเรียม รัตนกัน
2013000263 นางสาวสุนิสา นาคสังข์
2013000264 นางสาวจิตร์ใจงาม จันทรโชติ
2013000265 นางศิรินทรา นวลเลิศ
2013000266 นางสาวนิภาภรณ์ โคตรแก้ว
2013000267 นางสาวลักขณา สุริฉาย
2013000268 นางสาววระสุดา พิบูลธรรม
2013000269 นางสาวนฤมล ใจดี
2013000270 นางสาวแพรวไพลิน ดาราทอง
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30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013000271 นางสาวกมลวรรณ อินทาราม
2013000272 นางสาวน  าทิพย์ โพธิพ์งษ์
2013000273 นางสาวชลธิชา อิศรพันธ์
2013000274 นางสาวธนวรรณ เอี่ยมสกุล
2013000275 นางสาวกรรณิการ์ แก้วสิงห์
2013000276 นางสาวพรรณนิภา สุขสมไทย
2013000277 นางสาวสิริธร จอมพุก
2013000278 นางสาวสุชาดา มาตรง
2013000279 นางสาวปิยพร สกุลแก้ว
2013000280 นางสาวชญาดา มีเพ็ชร
2013000281 นางสาวสุภัทศร ชอบท าดี
2013000282 นางสาวสุจิตรา หน่อสีดา
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30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2023000001 นายชวนิตย์ ขันทองดี
2023000002 นายราเชศวร์ ศรีหนารถ
2023000003 นางสาวสุกัญญา นาคยศ
2023000004 นายชัยขันต์ิ มาลัยเล็ก
2023000005 นายอัษฎางค์ โมกกาย
2023000006 นายสรศักด์ิ กล่อมก าเนิด
2023000007 นายสุทธิภัทร สงฆพ์ันธุดี์
2023000008 นางสาวพชพรรณ จันทร์ศรี
2023000009 นายณัฐวุฒิ ค าเหล็ก
2023000010 นายจิรายุ รักชาติ
2023000011 นายสหภาพ จุลโพธิ์
2023000012 นายจักริน อ  าเกิด
2023000013 นายธวัชชัย ไขทาดี
2023000014 นายภัทรกร จันทร์ฤทธิ์
2023000015 นายวรวิทย์ มณีอินทร์
2023000016 นายบดินทร์เดช อิสสระพงษ์
2023000017 นายปัฐน์วิชญ์ อดิเทพาโรจน์
2023000018 นายนนท์ธากร ศรีกล  า
2023000019 นางสาวนฤมล ทองประสม
2023000020 นายบรรพต บุญศรี
2023000021 นางสาวธิดา โพธิฤ์ทธิ์
2023000022 นายวัฒนา อยู่ปรางค์
2023000023 นางสาวภัทรกันย์ บุญสม
2023000024 นายวิษณุ เจริญพจน์
2023000025 นายจิรพันธ์ วงษ์พันธุ์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2043000001 นางสาวพัชราภรณ์ เพียรสูงเนิน
2043000002 นางสาวพัฒนุช รอดเชตุ
2043000003 นายอุกกฤษฏ์ กล ่าเพ็ชร์
2043000004 นายนันทวัฒน์ พรมสันต์
2043000005 นางพรนิภา ทัศนา
2043000006 นายอัศรี ราแดง
2043000007 นายโสรัช หรั งแพ
2043000008 นายสุรศักด์ิ ฟักศรี
2043000009 นางสาวอัจฉรา น้อยวรรณะ
2043000010 นางสาวกมลพรรณ มอญกุดเลาะ
2043000011 นายนพดล ถีจันทร์
2043000012 นางสาวสิราวรรณ ยิ้มศิลป์
2043000013 นายชัยวัฒน์ กล ่าเพ็ชร์
2043000014 นายพิชัย สีหลอด
2043000015 นายภควัต กันสาตร์
2043000016 นายณัฐกมล เมฆฉาย
2043000017 นายฐปนัท ปัญโญ
2043000018 นายสมสุข พร้อมเพรียง
2043000019 นายธนา วงษ์อ่อนสนิท
2043000020 นายธเนศ พานเทียน
2043000021 นายโยธิน สร้อยระย้า
2043000022 นายนรากร เชื้อศรี
2043000023 นายวัฒนา จันทร์หอม
2043000024 นายธนพนธ์ โพธิสุ์ข
2043000025 นายพรพรต ดาราโพธิ์
2043000026 นายจตุรภัทร ด่านิล
2043000027 นายพัชรพล สุุมานิตย์
2043000028 นายกฤษฎา เนียมก้อน
2043000029 นายฉัตรเทพ สอนสระเกษ
2043000030 นายอิทธิชัย สุขรักษ์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 5



30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2043000031 นายคมกฤษณ์ คล้ายวงษ์
2043000032 นายนพพล ชาติไทย
2043000033 นายวันเฉลิม แก้วประไพ
2043000034 นางสาวเกสร มีศรี
2043000035 นายนิรัน สนธิศรี
2043000036 นางสาววัชรากร กลัดสิงห์
2043000037 นายวศิน อ่าพันธ์มณี
2043000038 นายนิรพันธ์ พุม่จ่าปา
2043000039 นายจักรณรงค์ สิทธิวงษ์
2043000040 นายมิตร สันธิ
2043000041 นายสมโชค เมฆเคลื อน
2043000042 นายชวกร พึ งแก้ว
2043000043 นายชลนที ศรีเพ็ง
2043000044 นายภาณุพงศ์ เขียวคลี 
2043000045 นายฤทธิรุทธ แจ้งนคร
2043000046 นายทรงพล จ่ายยัง
2043000047 นางช่อฉัตร ค่าบุญเกิด
2043000048 นายชัยรัตน์ เกตุเปีย่ม
2043000049 นายณัฐพล ตรีโพช
2043000050 นายสงกรานต์ บุญเที ยง
2043000051 นายสังคม แจ้งสันต์
2043000052 นางสาวกานดา ดิษสละ
2043000053 นายเจษฎา บุญอาจ
2043000054 นายพัณณ์เดชน์ จันทร์เรือง
2043000055 นางสาววัจนันท์ กระจายศรี
2043000056 นายเนติพงษ์ แก้วงาม
2043000057 นายเทวัน พวงปรึก
2043000058 นายปนิธิ ดาราสิทธิ์
2043000059 นายณัฐกิตต์ิ ยังถิน
2043000060 นายวรพงษ์ ตู้แก้ว

หน้า 2 จาก 5



30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2043000061 นายจิรายุ เสือเปีย
2043000062 นายณัฐรณ อยู่โต
2043000063 นายศุภชัย กันท์พันธ์
2043000064 นายนภดล เหว่าด้วง
2043000065 นางสาวศุภรวี มั นคง
2043000066 นายพิมล เจริญศิลป์
2043000067 นายศักด์ิสิทธิ์ แย้มบู่
2043000068 นายศุภวิชญ์ เอมสมบูรณ์
2043000069 นายรัฐศาสตร์ น้่าเพ็ชร
2043000070 นายอนุพงษ์ สมพงษ์
2043000071 นายมนตรี ร้ิวเหลือง
2043000072 นายสิทธิศักด์ิ น้่าทิพย์
2043000073 นายสุธิพงศ์ แตงนน
2043000074 นายศิวกร โพธิง์าม
2043000075 นางสาวธณิตา นาคท้วม
2043000076 นายนัทธี ฤทธิน์้อย
2043000077 นายอภิสิทธ์ มีสวย
2043000078 นายจาตุรงค์ พุม่โพธิ์
2043000079 นางสาวสุดารัตน์ ค่าสงค์
2043000080 นายวีรายุทธิ์ ศรีอ่าพันธ์
2043000081 นางสาวมนทกานติ วิรัชวงค์
2043000082 นายวรพงศ์ พิบูลย์
2043000083 นายชัชวาล เบญจวชิระ
2043000084 นายณัฐชัย คันธมาตร์
2043000085 นางสาวศิริลักษณ์ สกุลเทียนทอง
2043000086 นายวรเดช ศรีวิศร
2043000087 นายนพรัตน์ ปรึกษา
2043000088 นายพงศธร เกตแค
2043000089 นายชาติชาย หงษ์ทอง
2043000090 นายพนธกร แก้วทอง

หน้า 3 จาก 5



30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2043000091 นายจักรกฤษณ์ พวงชะบา
2043000092 นายรัตนวิโรจน์ จันทร์เศรษฐี
2043000093 นายศรศักด์ิ โห้คลัง
2043000094 นายจักรพงศ์ พิลาวัลย์
2043000095 นายพงศกร จันทร์จิระ
2043000096 นายปิยะพงษ์ แพ่งดิษฐ
2043000097 นางสาวนุชรินทร์ โถทอง
2043000098 นายธนวัฒน์ เพ็งอุ่น
2043000099 นายณัชพล ทรายสมุทร
2043000100 นายสุรชัย พูนส่าราญ
2043000101 นายโอภาส คุ้มเขตต์
2043000102 นายนราวิชญ์ ชาติทอง
2043000103 นายสุรพงษ์ พันธุเ์พชร
2043000104 นายอัครชัย สุดจันทร์พิพัฒน์
2043000105 นายพงศธร มีสิงห์
2043000106 นายไพสน กองสี
2043000107 นายดนุพล สายแก้ว
2043000108 นางสาวฐาริณี พุดขุนทด
2043000109 นายบรรณวัชร กาวี
2043000110 นายศรัณย์ จ่าปีขาว
2043000111 นายอานนท์ เอี ยมชม
2043000112 นายธนโชติ จีนแก้ว
2043000113 นายนิพนธ์ กอบสินค้า
2043000114 นายธัญธร ข่าอภัย
2043000115 นายสุจินดา ใจกล้า
2043000116 นายธีรศักด์ิ เฉลิมทรง
2043000117 นายนันทวัฒน์ ทองแก้ว
2043000118 นางสาวพรรณนิภา โสมนรินทร์
2043000119 นายปาราเมธ สวัสดี
2043000120 นางสาวภิญญาพัชญ์ สมิทธาพิพัฒน์

หน้า 4 จาก 5



30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2043000121 นายภาณุวัฒน์ พูลพ่วง
2043000122 นายพิเชษฐ์ ศรีโปฎก
2043000123 นายสุเมธ เอี ยมสุวรรณ
2043000124 นายชานนท์ กล้ิงสลุง
2043000125 นางสาวเพ็ญนภา ใจเอื้อย
2043000126 นายธีรพัฒน์ ประดับการ
2043000127 นายอธิพันธ์ ดีดวง
2043000128 นายอรรถพล คล้ายปาน

หน้า 5 จาก 5



30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์

เลขประจ ำตวัสอบ
2153000001 นายศุภกฤต วงษ์ใหญ่
2153000002 นางสาวสุริแสง ยอดโยม
2153000003 นางสาวศิริรัตน์ โพธิสัตย์
2153000004 นางสาวจิราภา สมบูรณ์
2153000005 นายพชรพล เพิม่ทองค า
2153000006 นางสาวณัฐธัญ เอกอภิญญา
2153000007 นางสาวนริญรดา สุเทพ
2153000008 นางสาวอนุสรา โชติสุข
2153000009 นางสาวกาญจนา วงษา
2153000010 นางสาวหทัยรัตน์ เพ็ชรพินิจ
2153000011 นางสาวนิตยา ซินโซ
2153000012 นางสาวนภัสกมล วิจารณ์ปรีชา
2153000013 นางสาวบัณฑิตา สุขสมัย
2153000014 นายไชยยันต์ พลอยกระจ่าง
2153000015 นางสาวสุดารัตน์ ณรงค์มี
2153000016 นายกรกช เพียรธรรม
2153000017 นางสาวปวิช ศักดิศิลป์
2153000018 นางสาวกมลวรรณ ศรีพลัง
2153000019 นายธีระวัฒน์ ใยประดิษฐ์
2153000020 นางสาวจิราภรณ์ เป้าศาสตร์
2153000021 นางสาวศิริรัตน์ เกิดพงษ์
2153000022 นางสาวบุณยวีย์ ขจรกสิรัตน์
2153000023 นางสาวธัญญา ฤทธิล์อย
2153000024 นางสาวจีรนันท์ สังขรัตน์
2153000025 นางสาวประกายมาส บุญเกิด
2153000026 นายกิรณา นิลก าแหง
2153000027 นางสาวอรอุมา น้อยนวล
2153000028 นางสาวพลอยริน เจตน์ธนวัชร์
2153000029 นางสาวกนกพร พันก้อน
2153000030 นายพลชนะ เจตน์สว่าง

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 3



30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2153000031 นางสาวนารดา วงศ์วรวิสิทธิ์
2153000032 นายพัชร สามสังข์
2153000033 นางสาวเมทิกา ธนะโชติภัทร์
2153000034 นางสาวชญาณี เพ็ชรรักษ์
2153000035 นายธนพนธ์ พวงล าใย
2153000036 นายชนะ ไกรศร
2153000037 นางสาวอนุสรา มากทิพย์
2153000038 นายนเรศร เตียวเจริญสิน
2153000039 นางสาวเปรมกวี ค  าชู
2153000040 นายปณิธาณ ไชยนันทน์
2153000041 นางสาวธนัตสวัลลภ์ รัตนสิทธิ์
2153000042 นางสาวสุวนันท์ สายสมบูรณ์
2153000043 นางสาวฐิติรัตน์ อ่ าอ่อน
2153000044 นางสาวนิศากาญจน์ จรเข้
2153000045 นางสาวฐิยรัศมิ์ อดิเทพาโรจน์
2153000046 นางสาวสุปราณี เทศประสิทธิ์
2153000047 นางสาวภาวิณี พาพันธุเ์รือง
2153000048 นางสาวปิยธิดา ขาวดี
2153000049 นางสาวกนกวรรณ วุฒิโอสถ
2153000050 นางสาวเกษยา ใจสุขดี
2153000051 นางสาวจิรวดี คุ้มภัย
2153000052 นางสาวพลอยวนัชพร เพชรสุวรรณ
2153000053 นางสาวกาญจนาพร จิรพิชญ์พรพงศ์
2153000054 นางสาวณิกฤชา กาญจน์จิรเดช
2153000055 นายปณิธิ ศิริไพบูลย์
2153000056 นายจุมพล นิลมณี
2153000057 นางสาวหทัยกานต์ ค าเหมือง
2153000058 นางสาวมณัศนันท์ ปวัตรพรรณกร
2153000059 นางสาวปัญญ์สิรี คงดี
2153000060 นางสาววิราสินี สนธิโพธิ์

หน้า 2 จาก 3



30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2153000061 นางสาวกิตติญา สนธิโพธิ์
2153000062 นางสาวสุชาวดี ร่มสุข
2153000063 นางสาวธิติมา ตกแต่ง
2153000064 นางสาวกฤษณา จวอรรถ
2153000065 นางสาวสายชล เพชรผึ ง
2153000066 นางสาวนิชาภา เสวกจินดา
2153000067 นางสาวธนวรรณ พลพืช
2153000068 นางสาววันดีดี เครือแก้ว
2153000069 นางสาวสุวรรณี ขุนเภา
2153000070 นางสาวณัฐธิดา ดุลยพรรณ
2153000071 นางสาวสมฤทัย สอนศรี
2153000072 นางสาวจิตตาภัทร์ นุชดอนไผ่
2153000073 นายอนาวิน อินเรืองศรี
2153000074 นางสาวลลิตา น  าเพ็ชร

หน้า 3 จาก 3



30. ส ำนักงำนชลประทำนที ่12
ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2173000001 นายณัฐพงศ์ ศรีบรรจง
2173000002 นายธนธรณ์ จันทร์ขาว
2173000003 นายชวนากร ศรีศักดา
2173000004 นายภูริทัตต์ กันแพร
2173000005 นายธวัชชัย อยู่ชัง
2173000006 นางสาวมุกดา อยู่เกิด
2173000007 นางสาวนิรมล สังข์ประเสริฐ
2173000008 นายปิยะพงษ์ หลายเจริญ
2173000009 นายพชรพล โม่ทิม
2173000010 นายนันทวัฒน์ อนงค์ศิลป์
2173000011 นายจักรี อู่สุวรรณ
2173000012 นายอนันต์ ลับแล
2173000013 นายเสกสรร แก้วสุข
2173000014 นายธีรนาถ ราชรองเมือง

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1


