
31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ
2013100001 นางสาวสุพรรษา สุ่มเพชร
2013100002 นางสาวสุธิดา ผลประดิษฐ์
2013100003 นางสาวขวัญฤทัย แสงยี่
2013100004 นางสาวดวงแก้ว ห้วยหงษ์ทอง
2013100005 นายณัฐพงศ์ ธรรมริตร์
2013100006 นางสาวรุจีราภรณ์ เชียงเพีย้น
2013100007 นางสาวภ้ทริดา กลีบเมฆ
2013100008 นางสาวยุวดี นันทะบุตร
2013100009 นางสาวณัฐกฤตา สงวนวงษ์
2013100010 นางสาวศุภัคชญา มณีเนียม
2013100011 นางสาวจุฑารัตน์ พันธุส์ าโรง
2013100012 นางสาวกัญญารัตน์ มีสมัย
2013100013 นางสาวรัชนีกร เอมโอษฐ
2013100014 นางสุวรรณีย์ เรืองทิพย์
2013100015 นางศิริลักษณ์ ทองทัศน์
2013100016 นางสาวสุภาพร โสภา
2013100017 นางปรียา ลิอุบล
2013100018 นางสาวสุภาวดี วันดี
2013100019 นางสาวปวีณา ฟักช้าง
2013100020 นางสาวสนทยา วงศ์มณีใส
2013100021 นางสาวอัณชุลี วิสุวรรณ
2013100022 นางสาวฤทัย มะลิแย้ม
2013100023 นางศิริธร นรพัลลภ
2013100024 นายธวัชชัย ทวีนามทอง
2013100025 นางสาวจุฑามาศ สกุลมา
2013100026 นางสาวภุมรัตน์ ศุภผล
2013100027 นายอภิวัฒน์ ประสิทธิเ์วช
2013100028 นางสาวเสาวนีย์ จันทร์สุข
2013100029 นางสาวกัญญาวีร์ บุญพิทักษ์
2013100030 นางสาววรรณกานต์ วัฒนะ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล
2013100031 นางสาวเกษมศรี พวงบุบผา
2013100032 นางสาวฐิติมา หลวงจู
2013100033 นางสาวอรุโณทัย ด่านปาน
2013100034 นางสาวพิชยา คุณวงษา
2013100035 นางสาวอภัสษร มะผล
2013100036 นางสาวกิตติยา ผิวคล้าย
2013100037 นางสาวณัฐตาชา มาลัยทอง
2013100038 นางจีรนันท์ พานแก้ว
2013100039 นางสาวทิพญาตา ลูกผักชี
2013100040 นางสาวณัฐชานันท์ ชุ่มเพ็งพันธุ์
2013100041 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาวบ้านใหม่
2013100042 นางสาวสุวรรณา บุญรักษ์
2013100043 นางสาวภัทราวรรณ จินดา
2013100044 นางสาวขนิตร์นันท์ พวงสมบัติ
2013100045 นางสาวมริศา นาเวช
2013100046 นางสาวนัทธมน นิลเพชร
2013100047 นางบุญสม พุทธศัย
2013100048 นางสาวบุศย์รินทร์ จ้อยร่อย
2013100049 นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีวิลัย
2013100050 นางสาวนฤมล พิมลี
2013100051 นางสาวอรอนงค์ เศรษฐเสรี
2013100052 นางสาวรุ่งนภา คงสว่าง
2013100053 นางสาววิภาวี ค าบุบผา
2013100054 นางสาวณัฐสิมา สิริเวชชะพันธ์
2013100055 นางสาวพุธิตา ยี่ประชา
2013100056 นางสาวภัทรภร เอี่ยมสะอาด
2013100057 นายวัฒนา วัฒถากุล
2013100058 นายชัยวิทย์ เอี่ยมลาภะ
2013100059 นางสาวรวิพร อัศวพรไพบูลย์
2013100060 นางสาวเพชรมณี แจ่มใส
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ชื่อ - สกุล
2013100061 นางวริยา ไพบูลย์วีวัฒนา
2013100062 นางสาวจุฑามาศ ตาสา
2013100063 นางสาวทุติภรณ์ คู่หลวง
2013100064 นางสาวศิริพร อินทองน้อย
2013100065 นางสาวมัตติยา ปอวังตะโก
2013100066 นางสาววราภรณ์ แซ่อึ้ง
2013100067 นางสาววรารินทร์ เอมสุวรรณ
2013100068 นายณัฐวุฒิ ภิญโญศิริวัฒน์
2013100069 นางสาวนันทวัน เทียนเครือ
2013100070 นางสาววณิสุดา ขอนพวง
2013100071 นางนิตยา สันติสุข
2013100072 นางสาวภัทร์สรรพ์พร เยี่ยวยา
2013100073 นางสาวจิตราพร มงคลเดช
2013100074 นางสาวเบญจพร บ่อเกิด
2013100075 นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์
2013100076 นางสาวพิชญ์สินี ศรีทนารัตน์
2013100077 นางสาวนวภรณ์ ภูน่าค
2013100078 นางสาวชุดาพันธุ์ จันทนะโสตถิ์
2013100079 นางจงรักษ์ นุวรณ์
2013100080 นางสาวพณัสฐาพัน วัฒนะสิน
2013100081 นางสาวดวงพร สระทองจิน
2013100082 นางสาวจิรพร พัดวี
2013100083 นางสาวธารารัตน์ ฉะอ้อน
2013100084 นางสาวสุพิชา ศรีเดียว
2013100085 นางสาวเจนจิรา แสงมะณี
2013100086 นางสาวนิสาลักษณ์ ชัยมงคล
2013100087 นางสาวสุภัสสร ผลพิกุล
2013100088 นางสาววิยะดา คุ้มสวัสด์ิ
2013100089 นางสาวอารีย์ ไชยลา
2013100090 นางสาวภัทรวรินทร์ ยิ้มนาโพธิ์
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ชื่อ - สกุล
2013100091 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมจันทร์
2013100092 นางสาวยุภา ฟักโต
2013100093 นางสาวสรัณรัตน์ ทองแสง
2013100094 นางสาวธนัชพร แย้มพงษ์
2013100095 นางสาวชิชญาส์ ใหญ่สีมา
2013100096 นางสาวกิ่งกาญจน์ ล้ิมทอง
2013100097 นางสาวปรีดาพร สิทธิเดช
2013100098 นางสาวเสาวลักษณ์ เครือครุฑ
2013100099 นางสาวอุไรรัตน์ เจนส าโรง
2013100100 นางสาววรรณพร มณีฉาย
2013100101 นางสาวปัณชญา จันทร์แดง
2013100102 นางสาวสุกฤตา ปลีฟัก
2013100103 นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุวรรณ์
2013100104 นางสาวพิมชนก เจริญคุณาผล
2013100105 นางสาวสาวิตรี พูลสวัสด์ิ
2013100106 นางสาวญาณิศา อึกจอม
2013100107 นางสาวเฉลิมพร พุม่นาค
2013100108 นางสาวสิราววรณ ดอกนาค
2013100109 นางสาวฉัตรฑริกา พุฒเจริญ
2013100110 นางสาวกชพร เนตรประไพ
2013100111 นางสาวกุสุมาศ ช้อยเชิดสุข
2013100112 นางสาวนิตยา ใสสอด
2013100113 นางสาวสุพัตรา คลังทรัพย์
2013100114 นางสาวอารีรัตน์ กองกูล
2013100115 นางสาวอารีรัตน์ กระทูน้ันท์
2013100116 นางสาววรวรรณ บางม่วงงาม
2013100117 นางสาวสุพรรษา เอมละออง
2013100118 นายเฉลิมชัย จงศิริ
2013100119 นางสาวเนติมา รอดอิ่มทรัพย์
2013100120 นางสาวณัฏฐณิชา เค้ามี
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ชื่อ - สกุล
2013100121 นางสาวสมใจ เกียรติจรัสกุล
2013100122 นางสาวมาริษา อินทรัตน์
2013100123 นางสาวจิดาภา ชูสุทธิ์
2013100124 นางสาวปาริฉัตร กองแก้ว
2013100125 นางสาวธนัชชา เงินงอก
2013100126 นางสาวกัญจน์พร น้อยภาษี
2013100127 นางอังคณา วงค์วิลัย
2013100128 นางสาวสุภาภรณ์ เพิม่พูล
2013100129 นางสาวทิตติญา บุญยงค์
2013100130 นางสาววาธิณี บุญยงค์
2013100131 นายพงษ์ศักด์ิ สีใจ
2013100132 นางสาวจารุจันทร์ แดงกูล
2013100133 นางสาวรสสุคนธ์ ม่วงคล้าย
2013100134 นางสาวพนัชกร รักธรรม
2013100135 นางสาวปวิตรา ชูแสงทอง
2013100136 นางสาวศศิธร มีสาวงษ์
2013100137 นางสาวเยาวลักษณ์ ทรัพย์มาก
2013100138 นางสาวฐานิตาพัศ บุบผาวัลย์
2013100139 นางสาววาสนา จันทร
2013100140 นางสาววริสรา จิตต์จรรยา
2013100141 นางสาวพัชรี ทองชาติ
2013100142 นางสาวชัชฎาภรณ์ มั่นใจ
2013100143 นางสาวกนกกาญจน์ นาคน้อย
2013100144 นางสาวหนึ่งฤทัย เวสวรรณ
2013100145 นางสาวสุกัญญา กล่ินทอง
2013100146 นางสาวศุภนัน ดวงจันทร์
2013100147 นางสาวชนนิกานต์ แสงหว้า
2013100148 นางสาวสุรัติญา ใจจริง
2013100149 นางสาวหัทยาพร พาสาลี
2013100150 นางสาวไพจิตร พาสาลี

หน้า 5 จาก 12



31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013100151 นางสาวสุกัญญา ก านิล
2013100152 นางสาวธิดารัตน์ หอมเมือง
2013100153 นายวิโรจน์ เหลืองสอาด
2013100154 นางสาวนนทรี มีข า
2013100155 นายปรินทร คงกระพันธ์
2013100156 นางสาวอินทิรา จีนาภักด์ิ
2013100157 นางสาวพิตตินันท์ บุญฤทธิเ์ดโชชัย
2013100158 นางพัชราภรณ์ คะเชนรัมย์
2013100159 นางสาวธนพร ทุติ
2013100160 นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูพู่ล
2013100161 นางสาวอารีย์ ทัง่ทอง
2013100162 นางสาววาสนา รจน์รังษี
2013100163 นางสาวจันทร์เพ็ญ มากสัก
2013100164 นางสาวอิงคนุช เนติเจียม
2013100165 นางสาวพีรญา กาเพ็ง
2013100166 นางสาวอัญชริดา มวลน้อย
2013100167 นางสาวบุญตา ทรศัพย์
2013100168 นายไพศาล สมบูรณ์
2013100169 ว่าที ่ร.ต.หญิงวิลาวัณย์ ก าเหนิดโทน
2013100170 นางสาวกาญจนา สว่างทัว่
2013100171 นางกฤตพร พัฒนกุล
2013100172 นางสาวศริตา เพียรมาก
2013100173 นางสาวศุภกร สิงห์คีรี
2013100174 นางสาวนุศรา บุญกล่ิน
2013100175 นางสาวชฏาพร พรรณมาตย
2013100176 นางสาวสุวิมล มาลาวงษ์
2013100177 นางสาวพิชญา ชัยมงคล
2013100178 นางสาวพรรณราย บรรเทาทุกข์
2013100179 นางสาวสุวนันท์ บุญล้ า
2013100180 นายชินกร สุขเกษม
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ชื่อ - สกุล
2013100181 นางสาวณัฐยา จ าดวง
2013100182 นางสาวเจนจิรา หนูห่วง
2013100183 นางสาวกรพินธุ์ แตงตุ่น
2013100184 นางสาวอัจฉรา อาภรณ์
2013100185 นางสาวเพ็ญนภา คุ้มวงค์
2013100186 นางสาวพิชญาภา ธนากรเลิศ
2013100187 นายช านัญ ชัยสิทธิส์งวน
2013100188 นางสาวชฎาพร ทองปลอด
2013100189 นางสาวนิชาภา เกิดพิพัฒน์
2013100190 นางสาวนรินทร อุปรีที
2013100191 นางสาวดาวเรือง ค าจุมพล
2013100192 นางสาวนัฐฐยา มีชนะ
2013100193 นางวิระญา ชมเพ็ญ
2013100194 นางสาวชุติกาญจน์ แก้วจ าปาศรี
2013100195 นางสาวกนกพร ปรางจันทร์
2013100196 นายรัฐนันท์ กล้ากฤษ
2013100197 นางสาวสกาวรัตน์ ฉิมพาลี
2013100198 นางสาวธนพร ปิยวชิรานนท์
2013100199 นางสาวนฤมลวรรณ ญาติมาก
2013100200 นางสาวประภัสสร สุขไกร
2013100201 นางสาววรกานต์ พัดทอง
2013100202 นางสาวชลิดา โลหะเวช
2013100203 นางสาวรติมา พ่วงศิริ
2013100204 นางสาวศิริกัญญา ศรเดช
2013100205 นางสาวดัชนี อารมณ์ชื่น
2013100206 นางสาวสุกัญญา บุญชู
2013100207 นางสาวกริษฐา รักดี
2013100208 นางสาวณัฐวดี โชติช่วง
2013100209 นางสาวจินตนาภรณ์ อัศววิทยานนท์
2013100210 นางสาวกล่ินราตรี บุญล่า

หน้า 7 จาก 12



31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013100211 นายวิษณุ สุภูตัง
2013100212 นางสาวณัฐชญา ปล่ังศรี
2013100213 นางสาวปรียา หนูก าเหนิด
2013100214 นางสาวสุมณฑา เปีย่มพอดี
2013100215 นางสาวกันยกร ยืนยงนาวิน
2013100216 นางสาวอลิษา มิตรตระกูล
2013100217 นายวีระชัย พงษ์อิ่ม
2013100218 นางสาวศุภมาส วอนเพียร
2013100219 นางสาวนวรัตน์ เชยจันทร์
2013100220 นางสาวศศิธร เทีย่งธรรม
2013100221 นางสาวจุฑามาศ สุจจะชารี
2013100222 นางสาวนิธิมา สกุลกาญจนดล
2013100223 นายศุภมิตร สว่างศรี
2013100224 นายนุจรินทร์ วัจนะ
2013100225 นางสาวอุมาภรณ์ ขจรธัญญารัตน์
2013100226 นางสาวกมลนิศญ์ หอมโชติ
2013100227 นางสาววรัญญา คุ้มครอง
2013100228 นางสาวกนกชนก รอดดี
2013100229 นางสาวกัญญาณัฐ ด าข า
2013100230 นางสาวจันทรทิพย์ เข็มกลัด
2013100231 นางสาวนุสบา พิมพ์จินดา
2013100232 นางสาวสุกัญญา ปิน่มณี
2013100233 นางสาวสุภาภรณ์ รอดรัตน์
2013100234 นางสาวพรรัตน์ นพรัตน์
2013100235 นางสาวกนกลักษณ์ กล่ ามอญ
2013100236 นางสาวเจนจิรา แผนแสนกล้า
2013100237 นางสาวหทัยชนก ศรีราจันทร์
2013100238 นางสาวสายลม ปัน่เอี่ยม
2013100239 นางสาวกัญภิรมย์ ภักดีเตล็บ
2013100240 นางสาววีระตรี อุดอิน
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31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013100241 นางสาวอาทิตยา กราบทอง
2013100242 นางสาวจันทร์นภา รุ่งนุช
2013100243 นางสาวทิพวรรณ แก้วคง
2013100244 นางสาววิลาสินี โพธิรุ่์งแจ้ง
2013100245 นางสาววรรณทกาญจน์ ชาติพหล
2013100246 นายนิรุตต์ พวงแฉล้ม
2013100247 นางสาวสุพรรษา พากเพียร
2013100248 นางสาวสุนันทา  ่จิตนิยม
2013100249 นางสาววรรณศิริ วงสามารถ
2013100250 นางสาวฐิติวรดา เจริญโต๊ะ
2013100251 นางสาวสมฤดี ไตรพิษม์
2013100252 นางสาวสุวรรณี สัจจานุวัฒน์
2013100253 นางสาวณัฐสุดา นุชเจริญ
2013100254 นางสาวสังวาลย์เพชร ประสาทสิทธิ์
2013100255 นางสาวอนุสรา กาญจนเพ็ชร
2013100256 นางสาวกัลยา มั่งล้ิม
2013100257 นางสาวจันทราทิพย์ ประวะเค
2013100258 นางสาวอุบลวรรณ สันทัด
2013100259 นางสาวชลิตา ค้ าจุน
2013100260 นางสาวอัญชลี พวงเข็มแดง
2013100261 นางสาวสุภาวิณี ธรรมเจริญ
2013100262 นางสาวชญาณ์นันท์ นิมิตราภรณ์
2013100263 นางสาวสุปรียา กองแก้ว
2013100264 นางสาวพิมลพรรณ ตอนะรักษ์
2013100265 นางสาวภัทภิชา อารีย์กับ
2013100266 นางสาวสุมาลี พราหมณ์วงศ์
2013100267 นางสาวขรินทร์ทิพย์ เตียงเกตุ
2013100268 นางสาวศศิวิมล เหมือนละม้าย
2013100269 นางสาวปารณีย์ สดใสย
2013100270 นางสาวศุภมาส คุ้มครอง
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31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013100271 นางสาวจันทร์สว่าง ศรีกา
2013100272 นางสาวพรชนก ทรัพย์แจ่ม
2013100273 นางสาวจันทกาญจน์ ทวีกสิกรรม
2013100274 นางสาวมัชทรี คงไพร
2013100275 นางสาวชลดา สมทอง
2013100276 นางสาวพิมลรัตน์ อัคพิน
2013100277 นางสาวยศนา ศรีประสาน
2013100278 นางสาวเบญญาภา ก้านนาค
2013100279 นางสาวชุติมา ชวดชัยภูมิ
2013100280 นางสาวสุนิศา ธรรมมา
2013100281 นางสาววรรณพร ทองเกิด
2013100282 นางสาวสุนทรี แก่นไร่
2013100283 นางสาวสิรารมย์ เจียมศรี
2013100284 นางสาวจริยาภรณ์ ภาระมามร
2013100285 นางสาววิภาวดี พิลา
2013100286 นางสาวชลธิชา จันทร์ศร
2013100287 นายยุคลเดช ธนพงศ
2013100288 นางสาววิมลรัตน์ พัฒนพร
2013100289 นายพัทรพงษ์ น้ าทับทิม
2013100290 นางสาวจิราภรณ์ เดือนฉาย
2013100291 นางสาวธิร์ชารี ใจยินดี
2013100292 นางสาวอภิรดา เกิดเดโช
2013100293 นายวิชรัตน์ ธนพงศ์พิพัฒน์
2013100294 นางสาวเบญจมาศ ผุงมงคลชัย
2013100295 นางสาวนิตยา อุดมผล
2013100296 นางสาวพรทิพย์ กลัดสกุล
2013100297 นายณัฐวุฒิ ด้วงสวัสด์ิ
2013100298 นายอัธพล อานมณี
2013100299 นางสาวนิต ชินทอง
2013100300 นางสาวสุกัญญา เกิดชุ่ม
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31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013100301 นางสุกัญญา วงศ์พราหมณ์
2013100302 นายธวัชชัย ล าเภา
2013100303 นายธนพงศ์ อาศนเวช
2013100304 นางสาวกันยกร สมรภูมิ
2013100305 นางสาวปิยะทิพย์ มีแก้ว
2013100306 นางอารีย์ เขียวบุรี
2013100307 นางสาวอรยา หมวดโพธิก์ลาง
2013100308 นางสาวนิภาพรรณ  ่ฉ่องสูงเนิน
2013100309 นางสาวนภัสนันท์ เอี่่ยมสอาด
2013100310 นางสาวณัฐนันท์ สันตยากร
2013100311 นางสาวมัสลิน ชัยศรี
2013100312 นางสาวศิริพร พันธุแ์ก้ว
2013100313 นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์สุวรรณ์
2013100314 นางสาวสุราวดี ประเสริฐลาภ
2013100315 นางสาวปาลิดา ภาสะธนาโชติ
2013100316 นางสาววิจิตรา จันทร์รักษา
2013100317 นางสาวอาทิตยา ตัณฑ์เจริญรัตน์
2013100318 นางสาวชนนิกานต์ ไชยมาลา
2013100319 นางสาวรวิภา ขวัญตา
2013100320 นางสาวสุภาวดี ศูนย์ประโคน
2013100321 นางสาวแพรวพรรณ ทิพย์บ ารุง
2013100322 นางสาวดาราวรรณ สินสมบุญ
2013100323 นางสาวสุรัตนา ใจซ่ือ
2013100324 นางสาวจีรภา ไชยเชษฐ์
2013100325 นางสาวภรทิพย์ ต้นแจง
2013100326 นางสาวเบญจรัตน์ เปาวะสันต์
2013100327 นางสาวหัทยา บุญลอย
2013100328 นางสาวสุชาดา เพชรกูล
2013100329 นางสาวปภัสสร กิตตินรา
2013100330 นางสาวอุบล สุวรรณฉิม
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31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013100331 นางสาวศันศนีย์ นิยมญาติ
2013100332 นางสาวลัดดา ปันที
2013100333 นางสาวอาภากร เทพชมภู
2013100334 นางสาวสมใจ แซ่เต๊ียะ
2013100335 นางสาวภาณุมาศ แต่แดงเพชร
2013100336 นางสาววาสนา จิตพลีชีพ

หน้า 12 จาก 12



31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2023100001 นายณัฏฐพล จงกัลย์วัฒน์
2023100002 นายสุทธิวัฒน์ เรืองศรี
2023100003 นายศรัณย์ ญานดิษฐาเชษฐ์
2023100004 นายเบญจพล แหวนเครือ
2023100005 นางสาวกุลปวีณ์ เจริญสม
2023100006 นายพงษธร คุ้มแพ่ง
2023100007 นายฉัตรชัย ประกฤตผล
2023100008 นางสาวอมรพรรณ คล้ายทอง
2023100009 นางสาวสุชาดา วีระนันท์
2023100010 นายกรวัฒน์ เอกสาร
2023100011 นายธนโชติ ชมเพ็ญ
2023100012 นางสาวปรียาภรณ์ แซงวงษ์
2023100013 นายณัฐพล ทรัพย์ประเสริฐ
2023100014 นางสาวฉัตรชฎา เอี่ยมสะอาด
2023100015 นายสุรเชษฐ์ ชมนาวัง
2023100016 นายอาทิตย์ เรืองเทศ
2023100017 นายณัฐกูร เซ่ียงอึ๋ง
2023100018 นายทิวา เชาวรักษ์
2023100019 นายบุญฤทธิ์ เฟือ่งรอด
2023100020 นายก่อเกียรติ ปานธรรม
2023100021 นายฐัศธนสิน ธรรมจงพิโสภณ
2023100022 นายปัฐวีร์ พิชยประภาสิทธิ์
2023100023 นายภาณุมาส ศรีทวีพันธ์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2043100001 นางสาววรรณรัก อนุสุวรรณ
2043100002 นางสมพงษ์ อนุสุวรรณ
2043100003 นายธนากร บุญช่วย
2043100004 นางสาวนิลาวรรณ เมืองทอง
2043100005 นายทรงฤทธิ์ อรุณโน
2043100006 นายเสกสรรค์ กาญจนสมศักด์ิ
2043100007 นายจิระศักด์ิ เมืองสง
2043100008 นายณัฐพล ชัยเสนสุข
2043100009 นายอลงกต บุญสุวรรณ
2043100010 นายคมกฤช กาญจนมณี
2043100011 นางสาววิมลณัฐ นุ่มรอด
2043100012 นางสาวปณิธาน แสงวิเศษ
2043100013 นายสถิระ ทองธุกิจ
2043100014 นางสาวอารีรัตน์ พูลเสม
2043100015 นายสมเกียรติ ผุงมงคลชัย
2043100016 นางสาววิภารัตน์ แก้วประสิทธิ์
2043100017 นายราชันย์ ค ายอด
2043100018 นายณัฐภัทร ไทยประไพสาร
2043100019 นายปณต เรืองรัตน์
2043100020 นายวีรภัทร ฟักอ่อน
2043100021 นายชลิต จินดากูลย์
2043100022 นายนครินทร์ ชุมพงศ์
2043100023 นายนัฐวุฒิ สวัสดี
2043100024 นายอัศวชัย ทองผาศุภัค
2043100025 นายธีราพร ศักด์ิสมบูรณ์
2043100026 นายสรวิศ นาคสุข
2043100027 นายธนาพร สุนทรวราภาส
2043100028 นางสาววชิรญาณ์ สมถวิล
2043100029 นายวิชิต สวัสดี
2043100030 นายจรัญ ชัยวงษ์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 5



31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2043100031 นายพรพิพัฒน์ ดอกกระถิน
2043100032 นายสุเมธ ฤทธิค์ ารพ
2043100033 นายอภิวัฒน์ ตาลสกุล
2043100034 นายพีรพัฒ หวังสุทธิ์
2043100035 นายธนธรณ์ พันท้าว ธนธรณ์ พันท้าว
2043100036 นายนพดล ปามะ
2043100037 นายวิศณุ อินทสันต์
2043100038 นางสาวนัฐวดี แดงพยนต์
2043100039 นายปรเมษ จิตร์เพ่ง
2043100040 นายรอฟีอี นิเลาะ
2043100041 นายอดิศักด์ิ นิลอุบล
2043100042 นายอัคเดช สุวรรณมาลี
2043100043 นายณัชพล ตรุระจิตต์
2043100044 นางสาวอัยญรัชญ์ เซียวสุรัตน์
2043100045 นางสาวนารี แสงสว่าง
2043100046 นางสาวเจริญรัตน์ มากมี
2043100047 นางสาวขนิษฐา พุม่ไสว
2043100048 นางสาวโสภิดา มีแก้ว
2043100049 นางสาวศรญา ธีระกุล
2043100050 นายพีระพล วังกุ่ม
2043100051 นายไชยวัฒน์ กล่ินจันทร์
2043100052 นางสาวธัญญารัตน์ เบ้าทอง
2043100053 นางสาวศรีสกุล ไกรพันธ์
2043100054 นายชานนท์ บุญศิริ
2043100055 นายธนากร ตันตระกูล
2043100056 นายสิทธิพล ภูร่ะย้า
2043100057 นางสาววิศัลย์ศยา ไทยพิทักษ์
2043100058 นายไพชยนต์ แสงสุรีย์ฉาย
2043100059 นายทักขิญะ ศรีฉ่ าพันธ์
2043100060 นางสาวสุภาพร ชัยบุญ

หน้า 2 จาก 5



31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2043100061 นายศิระ กล่อมจิตร
2043100062 นายอรรถกร แก่นรักษ์
2043100063 นางสาวพิชชาพร อิ่นแก้ว
2043100064 นายพัฒนาการ ศุขเขษม
2043100065 นางสาวศิรประภา จวนอาจ
2043100066 นายระพินทร์ สุขประเสริฐ
2043100067 นายเกษม เชาวน์ชะตา
2043100068 นางสาวณัฐริกา รอดภัย
2043100069 นายนพดล กิจผดุง
2043100070 นายพีรพล ทาสี
2043100071 นางสาวภัทรวดี ทิมพิทักษ์
2043100072 นายฤทธิเดช อินทนะ
2043100073 นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยขันธุ์
2043100074 นายสมฤทธิ์ เพียงล้ิม
2043100075 นางล าพอง ตนะวีระกุล
2043100076 นายอานนท์ สุวรรณโซะ
2043100077 นายฐิติพันธ์ มั้งล้ิม
2043100078 นางสาวขวัญจิรา อินเอียด
2043100079 นายธาดา สีม่วง
2043100080 นายเทียนทอง ขยัน
2043100081 นายสถาพร ฉิมพันธ์
2043100082 นายธนโชติ อินทร์โอสถ
2043100083 นายพงศกร ภูท่อง
2043100084 นายธีรเดช รักภูธร
2043100085 นายณัฐพัทธ์ ถาวรกุล
2043100086 นายฐิติกร กล่ินอุบล
2043100087 นางสาวสุธาสินี หงษ์น้อย
2043100088 นางสาวยมลภัทร จันทร์อ่อน
2043100089 นายเวสารัช ชัยกิจ
2043100090 นายภูสิษฐ์ พุกยิ้ม

หน้า 3 จาก 5



31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2043100091 นางสาวพฤกษาชาติ โฆษิตชัยยงค์
2043100092 นายสิทธิพร คล้ายเจ๊ก
2043100093 นายวรากร แย้มวงษ์
2043100094 นายสิทธาธร จิตรดา
2043100095 นายอนุสรณ์ มิตรกล่ิน
2043100096 นายอภินันท์ ปิน่งาม
2043100097 นางสาวเบญจมาศ ปิน่งาม
2043100098 นายนายชนกชนม์ รุ่งเรือง
2043100099 นายสนธยา ล้ินจี่
2043100100 นายอรรถพล แต่แดงเพชร
2043100101 นายณัฐพล นิยมดุษดี
2043100102 นายวรวุฒิ กู้ทรัพย์
2043100103 นายณัฐวุฒิ มาอิ่ม
2043100104 นายศุภชัย อินทวัตร
2043100105 นายภัคพล รวยภิรมย์
2043100106 นายฐากูร โฉมแฉล้ม
2043100107 นางสาวกัณฐ์มณี อ่อนละมุล
2043100108 นายศิริศักด์ิ หมื่นช านาญ
2043100109 นายธวัชชัย มีทองค า
2043100110 นายบงการณ์ แพนล้ินฟ้า
2043100111 นายนิพัทธ์ นิลเกตุ
2043100112 นางสาววรรณกร อัชวากุล
2043100113 นายอภิรักษ์ เกษศรี
2043100114 นางสาววิมลภรณ์ บุญสุทธิ์
2043100115 นายเนติพงษ์ นาทัน
2043100116 นางสาวพรเพ็ญ เตชะผล
2043100117 นายหัสชัย กากะนิก
2043100118 นางสาวภัณฑิรา ทินรุ่ง
2043100119 นายสุเทพ ขวัญอ่อน
2043100120 นายชัยวัฒน์ ชูสวัสด์ิ

หน้า 4 จาก 5



31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2043100121 นายวรัญญู เกื้อสกุล

หน้า 5 จาก 5



31. ส ำนักงำนชลประทำนที ่13
ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2173100001 นางสาวจิตต์โสภิณ วงษ์ทองดี
2173100002 นายอภิรักษ์ พิณพิพัฒน์
2173100003 นายศุภสัณห์ นาคะเวช
2173100004 นายนฤวัต ทองมั่ง
2173100005 นายศักดิธัช อยู่ศิริ
2173100006 นายปาณัสม์ พันธเสน
2173100007 นายวิญญ์ โมกขพันธ์
2173100008 นายก้อง กาญจนสุธา
2173100009 นางสาวสุประวีณ์ แสนสุข
2173100010 นายจิรภานนท์ ภัทรพงศ์ธาริน
2173100011 นายเชาวรินทร์ เชียรพิมาย
2173100012 นายโกวิทย์ กอบแก้วสกุล
2173100013 นายนิรันดร์ สังข์ทองงาม
2173100014 นายศุภสิน อุ่นใจ
2173100015 นายปฏิภาณ มีทรัพย์
2173100016 นางสาวปวีณ์ธิดา พรมแดง
2173100017 นายณัฐพล ขวัญข้าว
2173100018 นายคมกฤช สิทธิการ
2173100019 นายสุกฤษฎิ์ แสนค า
2173100020 นายวรวิทย์ นาวีระ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1


