
34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ
2013400001 นางสาวสุขศรี ขวัญแก้ว
2013400002 นางสาวชลธิชา สุขสวัสด์ิ
2013400003 นางสาวิตรี อ่อนแก้ว
2013400004 นางสาวเพชรลดา ชาตรี
2013400005 นางสาวสลิลทิพย์ สายรัตน์
2013400006 นางนฤมล ชูพยันต์
2013400007 นางสาวจิตรลัดดา เพชรปลอด
2013400008 นางสาวรุจาภา จันทร์เดิม
2013400009 นางสาวตรัยตริมา ศรีสุวรรณ
2013400010 นางจินดาวรรณ บุญประกอบ
2013400011 ว่าที ่ร.ต.หญิงจุฑารัตน์ เกื้อนุ้ย
2013400012 นางกานต์พิชชา ทิพโพด
2013400013 นางสาวสุภาวรรณ ข าทิพย์
2013400014 นางสาวกนกวรรณ ชนะ
2013400015 นายชิษณุพงศ์ ชุมทอง
2013400016 นางสาวพลอยไพลิน นารินรักษ์
2013400017 นางสาวศวรรยา ชูเชิด
2013400018 นางสาวฮามีน๊ะ ใบหลี
2013400019 นางสาวพรรณพร ฉัตรทันต์
2013400020 นางสาวสุภาภรณ์ ชุมทอง
2013400021 นางสาวจริยา สิธิราม
2013400022 นางสาวทิพย์สุดา พูลสวัสด์ิ
2013400023 นางรุจิรดา นวลนาถ
2013400024 นางสาวอัจฉรา กันธาทิพย์
2013400025 นางสาวดาราลักษณ์ ซ่ือสกุล
2013400026 นางสาวอุไรรัตน์ สุขคร
2013400027 นางสาวผการัตน์ ฤทธิห์นู
2013400028 นางสาวกรรธิมา หนูจุ้ย
2013400029 นางสาวศุภมาส พึง่ศาสตร์
2013400030 นางสาวปาริฉัตร ขวัญสกุล

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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2013400031 นางสาวอรุณวดี เก็มเบ็ญหมาด
2013400032 นางสาวภัทร์ชนก อุตพันธ์
2013400033 นางสาวมุกดา กลับอ าไพ
2013400034 นางนงค์นุช เดชดี
2013400035 นางสกุณา เรืองอินทร์
2013400036 นางจันทราวรรณ เกษตรกาลาม์
2013400037 นางสาวกุลสินี บัณฑิศักด์ิ
2013400038 นางสาวสุพรรษา ช่วยสม
2013400039 นางจันทร์ธิรา ครองมณีรัตน์
2013400040 นางอรนิตย์ รักษ์ก าเนิด
2013400041 ว่าที ่ร.ต.หญิงวาสนา เภอเกล้ียง
2013400042 นางสาวนิอร มะอาลา
2013400043 นางสาวอรพินท์ สุทธิวรา
2013400044 นายสาทร แก้วชฏารัตน์
2013400045 นางสาวนิตยา นิยมญาติ
2013400046 นางสาวอัจจิมา หยูทอง
2013400047 นางสาวเกตุสุดา บุญรัตน์
2013400048 นางสาวสุภาภรณ์ พ่วงเพ็ชร
2013400049 นางอัญชลี ขุนศิริ
2013400050 นางมัลลิกา แก้วด า
2013400051 นางลัณณา หวังสุข
2013400052 นางสาวณัฐภัฏฌา เพชรรัตน์
2013400053 นายนิรัตน์ รัตนโชเต
2013400054 นางสาวสุจิตรา อารมณ์ฤทธิ์
2013400055 นางสาวจันทร์จิรา บุษยา
2013400056 นางสาวกชกร คงชู
2013400057 นางสาวกนกวรรณ ลายทิพย์
2013400058 นางนิตยา รักเมือง
2013400059 นางสาวกัลยกร ธราดลวิศิษฎ์
2013400060 นางเจนจิรา แสงเอียด
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2013400061 นางสาวพรกนก นาคะสุวรรณ
2013400062 นางสาวพรพิมล ศักด์ิสมบูรณ์
2013400063 นางสาวรัตน์สุดา เหลือแหล่
2013400064 นางสะกุณา หลงสวาท
2013400065 นางสาวพรรณทิพย์ สุวรรณเคหะ
2013400066 นางสาวสุภาพร สังฆรักษ์
2013400067 นางกันยารัตน์ ศรีเกษม
2013400068 นางสาวศิริลักษณ์ ค าวุน่
2013400069 นางสาวกวิสรา ชูปาน
2013400070 นางสาวอัญญารัตน์ ทองบุญยัง
2013400071 นางสาวอังศนา ไชยภักดี
2013400072 นางสาวกรภัทร์ วิสะมิตะนันท์
2013400073 นางสาวรพีพรรณ หลีเส็น
2013400074 นางสาวเสาวภา จงประเสริฐ
2013400075 นางสาวหทัยรัตน์ ขวัญแก้ว
2013400076 นางสาวอิสริยาภรณ์ สุดไพ
2013400077 นางสาวอรสา ชุมพล
2013400078 นางสาวอมรรัตน์ รุ่งเรือง
2013400079 นางสาวพัชราพรรณ โพธิภ์ิบาล
2013400080 นางมัทนา โสมเพ็ชร์
2013400081 นางสาวอภิญญา  ีัรัตนรังษี
2013400082 นางสาวอริษา หลาหวัน
2013400083 นางสาวรมิตา เทพสุริบุญ
2013400084 นางสาวจรรยาพร บวรธนสาร
2013400085 นางสาวสิริพิสุทธิ์ จันทร์ด้วน
2013400086 นางสาวทัศนีย์ นกแก้ว
2013400087 นางสาวสุภาพร คงหนู
2013400088 นางสาวนภาภรณ์ อยู่มุ่ย
2013400089 นางสาวเกศกนก อินทรนิมิตร
2013400090 นางสาวณฐภร คณะทอง
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ชื่อ - สกุล
2013400091 นางสาวพัชรธิดา เรืองนิ่ม
2013400092 นางสาววรางคณา ทวนทอง
2013400093 นางสาวดวงกมล ช่วยด า
2013400094 นางสาวปัญณิกา สุขศรีนวล
2013400095 นางสาวนารีรัตน์ อุตรภาศ
2013400096 นางสาวพิชิตา ช่วยนุกูล
2013400097 นายกิตติศักด์ิ ศรีใส
2013400098 นางสาวปนัดดา รัตนฉายา
2013400099 นางสาวสรัญญา ศรีสมโภชน์
2013400100 นางสาวนิชาภัทร พรมจันทร์
2013400101 นางสาวลักษณา แก้วมณี
2013400102 นางสาวกนกวรรณ ผ่องใส
2013400103 นางสาวธรรมธิมา สีไหม
2013400104 นางสาวอารยา ศรีมหาดไทย
2013400105 นางสาวสุดารัตน์ หมัดเจริญ
2013400106 นายสรายุทธ จันทะโร
2013400107 นางสาวอริสรา ถนอมกาย
2013400108 นางสาววันเพ็ญ อ่อนรอด
2013400109 นางสาวสุจิตรา แก้ววงศา
2013400110 นางวิไลวรรณ หมัดอาดัม
2013400111 นางสาวจรรยา สุดขาว
2013400112 นางสาวอุไรวรรฬ แก้วมณี
2013400113 นางสาวรัชนีกร เกื้อทิพย์
2013400114 นายชัยพร เกื้อทิพย์
2013400115 นางสุมลฑา บุญรังษี
2013400116 ว่าที ่ร.ต.หญิงกุสุมา ดวงเอี่ยม
2013400117 นางสาวศศินา พิทักษ์ธรรม
2013400118 นางสาวเจนจิรา ชูรส
2013400119 นางสาวกุลวรรณ ขวัญทอง
2013400120 นางสาวรัตนธิดา สุขรักษา
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ชื่อ - สกุล
2013400121 นางสาวหทัยรัตน์ สุดท่ัม
2013400122 นางสาววีรวรรณ์ ศรีเพ็ญ
2013400123 นายสุพศิล พงศ์พยุหะ
2013400124 นางสาววิภารัตน์ เรืองแก้ว
2013400125 นางสาวสุภัคชนก เพ็ญบูรณ์
2013400126 นางสาวกวิสรา แก้วรัตน์
2013400127 นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่
2013400128 นางสาวบุษบา สมาธิ
2013400129 นางสาวพริมพิชชา จันทร์หอม
2013400130 นางสาวสมฤทัย ดวงสวัสด์ิ
2013400131 นางสาวเลอลักษณ์ แจ่มประเสริฐ
2013400132 นายทรงพล วิเชียรมณี
2013400133 นางสาวชุติมา ชูใหม่
2013400134 นางพนิดา ขุนพลช่วย
2013400135 นางสาวนพรัตน์ ทองค า
2013400136 นางสาวบุษราภรณ์ พูลภักดี
2013400137 นางสาวอภิสรา สุวรรณ์
2013400138 นางสาวฐิติรัตน์ อุตสาหะ
2013400139 นางสาวชไมพร แก้วใจดี
2013400140 นางสาวพรทิพย์ ปราบโรค
2013400141 นายยงยุทธ อิ่มแสง
2013400142 นางสาวพัชรี อ่อนสง
2013400143 นางสาวศิริภรณ์ ศักด์ิส่ง
2013400144 นางสาวอริสรา มณีรัตน์
2013400145 นางสาวอรอุมา หิน้ประดับ
2013400146 นางสาวสิริรัตน์ เอียดจุ้ย
2013400147 นางสาวมาริสา ค าไหม
2013400148 นางสาวจุรีรัตน์ ฤทธิส์มัคร
2013400149 นางสาวฮัซนาอ์ หะแวจิ
2013400150 นางสาววาสนา อาดเสนาะ
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ชื่อ - สกุล
2013400151 นางสาวลัดดา เฉลิมบุญ
2013400152 นางสาวสุพรรษา กล่ินเมือง
2013400153 นางสาวพัชรี พุม่คง
2013400154 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญพิชัย
2013400155 นางสาวนิภาภรณ์ บัวผุด
2013400156 นายณัฏฐกรณ์ อาละหมาด
2013400157 นางสาวนาวิกา มุขวัฒน์
2013400158 นางเฉลิมฤดี ชูเชิด
2013400159 นางสาวพัชรา รัศมี
2013400160 นางวรรษมน พรหมอ่อน
2013400161 นางสาวชุติมา หมัดจันทร์
2013400162 นางสาวพนิดา คงชุ่มชื่น
2013400163 นางสาวกนกนิภา เพ็ชรศรีช่วง
2013400164 นางศรัณณา จุลนวล
2013400165 นางสาวนุชสรา แซ่ด่าน
2013400166 นางสาวร่มรัตน์ คลายทุกข์
2013400167 นางปิยนุช สุขสง่า
2013400168 นางสาวฐิติวัลค์ุ รัชชโต
2013400169 นางสาวจิราพัชร ยังแป้น
2013400170 นางสาวธัญญ์ฐิตา สินศิริวัฒนสุข
2013400171 นางสาวธนพร พรหมทอง
2013400172 นางสาวกมลชนก สงผัด
2013400173 นางสาวภัทร์ศยา บุญสนิท
2013400174 นางสาวกัญญาภัค แทนบุตร
2013400175 นางสาวสวรรยา ทองอินทร์
2013400176 นางสาวนฤมล บุตรกริม
2013400177 นางสาวกวินนาถ บ ารุงเมือง
2013400178 นางสุรีย์พร รักษาพล
2013400179 นางสาวปัทมาภรณ์ สุระก าแหง
2013400180 นางสาวจุฑารัตน์ ปานเลน้อย
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ชื่อ - สกุล
2013400181 นางสาวจินต์กัญญา พลราม
2013400182 นางสาวประวีณา ศิริบูรณ์
2013400183 นางสาวณัฐธราธิป จันทร์จ ารัส
2013400184 นางสาวญาตาวี ไพรพฤกษ์
2013400185 นางสาวรัชนี บัวแก้ว
2013400186 นางสาวจิรวรรณ พฤษาเหตุ
2013400187 นางสาวรัตนาภรณ์ ต าปาน
2013400188 นางสาวศิรินภา พรมแก้ว
2013400189 นางสาวชุติกาญจน์ นวลพร้ิง
2013400190 นางสาววราภรณ์ คงใหม่
2013400191 นางสาวฮาบีบ๊ะ บิลระหีม
2013400192 นางสาวเพ็ญนภา เฉลิมบุญ
2013400193 นางสาวธนธัญ วงศ์สุวรรณ
2013400194 นางสาวปวีณา ชอบงาม
2013400195 นางสาวเจตนิพิฐ ขาวสังข์
2013400196 นางสาวนิรมล รักโข
2013400197 นางสาวปัญญาพร ศรีใส
2013400198 นางสาวจรรยพร จันทร์เทพ
2013400199 นางสาวนาฮีหมะ หะยีเด็ง
2013400200 นางสาวนภัทร ชายะพันธ์
2013400201 นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
2013400202 นางยุพาภรณ์ ไชยลึก
2013400203 นางสาวอรอุษา อรชร
2013400204 นางสาววรรณอนงค์ เจ้ยทอง
2013400205 นางเพชราภรณ์ สองสี
2013400206 นางสาวทัศน์วรรณ มีแสง
2013400207 นางสาวนาตยา แก้วด า
2013400208 นางสาวยุพิน แก้วด า
2013400209 นางสาววนิดา เภาแก้ว
2013400210 นายศุภโชค เครือเทศ
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ชื่อ - สกุล
2013400211 นางสาวศิวาพร คงไขย
2013400212 นางสาวนิภาพร ภักดีชน
2013400213 นางวนิดา หนูสุด
2013400214 นางสาวลลิษา มูณีย์
2013400215 นางสาวพรศิริ ศึกชาติ
2013400216 นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีรัตน์
2013400217 นางสาวภาณุมาศ ชุมทอง
2013400218 นางสาววัชราพร เรืองน้อย
2013400219 นางสาวกิตติมา ณะหนู
2013400220 นางสาวธนัชพร ชูทอง
2013400221 นางสาวกนกวรรณ ศรชนะ
2013400222 นางสาวอริสา ไชยอาดูล
2013400223 นางสาวจิณณพัต ทองเอียด
2013400224 นางรัญชิดา แก้วจันทร์
2013400225 นางสาวสโรชา ศรีขวัญ
2013400226 นางสาวขนิษฐา อิสโร
2013400227 นางสาวอภิญญา มุสิกพงษ์
2013400228 นางสาวอรวรรณ จันทร์แย้ม
2013400229 นางสาวณัฐตพร เลิศพันธุ์
2013400230 นางสาวกุลณัฏฐา พุฒิธัญภิรมย์
2013400231 นางสาวณัฏฐวรรณ เผือกพรหม
2013400232 นายณัฐพล มุสิตัง
2013400233 นางสาวสุนิศา ระเหม
2013400234 นางสาวนิสา รอดเด็น
2013400235 นางสาววัลลภา พลายแสง
2013400236 นางภรณ์ณภัส อินปาน
2013400237 นางอรอนงค์ ทองรักษ์
2013400238 นางสาวอลิษา อักโขสุวรรณ
2013400239 นางซาปีหน๊ะ จิงา
2013400240 นางสาววิรัลพัชร ขุนทอง
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ชื่อ - สกุล
2013400241 นางสาววีรวรรณ์ จอนทอง
2013400242 นางสาวเปมิกา สุวรรณชาตรี
2013400243 นางสาวฐิติมาพร สังข์พงษ์
2013400244 นางสาววรัญญา ชูบุญสังข์
2013400245 นางสาวดลยา ใจดี
2013400246 นางสาวอังศณา กลางณรงค์
2013400247 นางสาวกรองแก้ว ช่วยทอง
2013400248 นางนงนุช ชูแก้ว
2013400249 นางสาวณัฐธิดา สุขช่วยชู
2013400250 นางสาวภัทรศยา ชนะสิทธิ์
2013400251 นางสาวนฤมล พูลเกิด
2013400252 นางสาวจริญญา ปลอดขลิบ
2013400253 นางสาวสุทธิดา บุญรอด
2013400254 นางสาววชิราภรณ์ สงวนพันธ์
2013400255 นางสาวเฉลิมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
2013400256 นางสาวภิฤดี ทัตตะรุจิชูกิจ
2013400257 นางสาวกุลกาญจน์ ธราชัย
2013400258 นางสาวสุนทรี ประทุมศิริ
2013400259 นางสาวภูริชญา ขันทอง
2013400260 นางสาวสุทธิดา ศรีสอาด
2013400261 นางสาวธนิดา เทพบุรี
2013400262 นางสาวกิตติมา วรรณโสภณ
2013400263 นางสาวรัชนีกร สุวรรณาคม
2013400264 นางสาวสิริวรรณ ดีถนอม
2013400265 นางสาวปุณยวีร์ เชื้อสวัสด์ิ
2013400266 นางสุวรรณา เมืองราม
2013400267 นางนุชนาฎ โชติวงศ์
2013400268 นางอภิญญา พรหมคง
2013400269 นางสาวขวัญใจ สงจันทร์
2013400270 นางสาวพัชราภรณ์ หนูเนียม
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ชื่อ - สกุล
2013400271 นางสาวศศิธร จิตตพงศ์
2013400272 นางสาวพณณกร พัฒนประชา
2013400273 นางสาววิชิดา งามจรัส
2013400274 นางสาวกนกพร บัวทอง
2013400275 นางสาวพาอีซ๊ะ หะหนัง
2013400276 นางสาวเอมมิกา ปานสีทอง
2013400277 นางสาวชุติมา พาระติ
2013400278 นางสาววาสินี แก้วแพ่ง
2013400279 นางสุวิมล แซ่เต็ง
2013400280 นางสาวธนวรรณ ยศด า
2013400281 นางสุนิศา ชูพรหม
2013400282 นางสาวสุภาสิตา แก้วงาม
2013400283 นางสาวอัญธิดา แก้วงาม
2013400284 นางสาวกนกวรรณ สุขมาก
2013400285 นายปิยะพงษ์ ชูเล็ก
2013400286 นางสาวหานี่ฝ๊ะ ยุโส๊ป
2013400287 นางสาวสินีนาถ น้อยมูสิก
2013400288 นางสาวสรัลดา ศรีสมัย
2013400289 นายเกษมพงศ์ แซ่ต้ัง
2013400290 นายปภาวิน รองพล
2013400291 นางสาวกชกร จ าปาสิทธิ์
2013400292 นางภาวิณี ชูทอง
2013400293 นางสาวนุสวรา แก้วรัตนา
2013400294 นางสาวดาราวลี หยีราเหม
2013400295 นางสาวทิพวรรณ พราหมหนู
2013400296 นางสาวเกศรินทร์ เหมือนสังข์
2013400297 นางสาวจุฑารัตน์ ช่างคิด
2013400298 นางสาวสุปวีณ์ วัฒน์หนู
2013400299 นายอัสนาวี หมานจิตร
2013400300 นางสาวพิมพ์ชนก ทองค าดี
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ชื่อ - สกุล
2013400301 นางสาวสุนันทา รักรัษฎา
2013400302 นางอัญชลี ประดับศรี
2013400303 นางสาวมนติยา เส้งตุ้ย
2013400304 นางสาวสุกัญญา แก้วทอง
2013400305 นางสาวพิชชาพร สายช่วย
2013400306 นางสาวกันต์สินี ชะอุ่มเอียด
2013400307 นางสาวสุภาวรรณ คงเอียด
2013400308 นางสาวเยาวลักษณ์ หนูสม
2013400309 นางสาวพัชรีย์ เอียดคง
2013400310 นางสาวกนกวรรณ หมัดชะบูรณ์
2013400311 นายธีรยุทธ์ สุขสวัสด์ิ
2013400312 นางสาวสิรินยา ปลอดแก่นทอง
2013400313 นางสาวมธุรส คชวรรณ์
2013400314 นางสาวสุภาวดี ไล่คง
2013400315 นางกรรณิการ์ ด าคง
2013400316 นางสาวสุมล ด าน้อย
2013400317 นางสาวหัสดี ไฝขาว
2013400318 นางสาวทวีวรรณ ศรีทัยแก้ว
2013400319 นางสาวสุนิสา ค ามณี
2013400320 นางสาวทัศนีย์ คงชีพา
2013400321 นางสาวศิริรัตน์ ตรีเข้ม
2013400322 นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ
2013400323 นางสาวสุพัตรา แสงจันทร์
2013400324 นางสาววิไลวรรณ ขุนทอง
2013400325 นางสาวนันท์นภัส ก๋าค า
2013400326 นางสาวปานแก้ว กันภัยชร
2013400327 นางสาวชิดชนก นาคมนต์
2013400328 นางสาวอิสรียา ดิษฐสุวรรณ์
2013400329 นายปฎิมา ทโยประการ
2013400330 นางสาวชลทิชา แซ่โง้ว
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ชื่อ - สกุล
2013400331 นางสาวบุหงา ทองหมุน
2013400332 นางสาวสาวิตรี ด าคง
2013400333 นางสาวเบญจวรรณ มีแสง
2013400334 นายศักดา อังกฤษ
2013400335 นางสาวสุพัตตา ผิวนวล
2013400336 นางซาริต้า คงจันทร์
2013400337 นางกนกกร พรหมขจร
2013400338 นางสาวดวงกมล เพิม่พูล
2013400339 นางสาวเขมิกา คล้ิงบัวทอง
2013400340 นางนิมมิตา เพิม่พูล
2013400341 นางสาวกาญจนา รักศรี
2013400342 นางสาวเสาวรินทร์ ยอดสวัสด์ิ
2013400343 นางสาววิภาพร ประทุมโย
2013400344 นางสาวศศิธร ไชยแบน
2013400345 นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทร์ปาน
2013400346 นางสาวทิวาพร แก้วรัตน์
2013400347 นางสาววณิชยา เอียดทอง
2013400348 นางสาวอัษณา หมัดอะด้ัม
2013400349 นางสาวสถิตาพร พัวพันธ์
2013400350 นางสาวศุภรัตน์ สนธิคุณ
2013400351 นางสาววราทิพย์ รักษาชล
2013400352 นางสาวสุดารัตน์ เซ่งหนู
2013400353 นางสาวจุรีรัตน์ เพชรสังฆาต
2013400354 นางสาวกันตพร ฉิมปลอด
2013400355 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิลพัฒน์
2013400356 นางสาวมัณฑนา หนูชู
2013400357 นายกฤตพล พรหมแทนสุด
2013400358 นายพิพัฒน์พงษ์ คงศรีทอง
2013400359 นางสาวอัญญาสิริ นันทพันธ์
2013400360 นางสาวกชพร ทองศรีรักษ์
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ชื่อ - สกุล
2013400361 นางศิริพร พรศรี
2013400362 นางสาวศรันญา แซ่ภู่
2013400363 นางสาวกาญจนา ปิน่แก้ว
2013400364 นางสาวปภาภรณ์ แซ่จ า
2013400365 นางสาวปิยะนุช โพธิถ์ึง
2013400366 นางสาววนิชา สุวรรรรักษา
2013400367 นางสาวสุชาณัฐ จิตรอักษร
2013400368 นางสาวมัลลิกา นาฑี
2013400369 นายจักรพันธุ์ อักษรพันธ์
2013400370 นางสาวรัฒิยา ด้วงดน
2013400371 นางสาวอรวรรณ สุขนุ่น
2013400372 นางสาวอรณิช ทองนุ่น
2013400373 นางสาวกมลวรรณ บุญรัตน์
2013400374 นางสาวเบญจมาศ สุวรรณกาญจน์
2013400375 นางสาวทิพย์พาพร บัวเกตุ
2013400376 นางสุภาวดี เวชมงคล
2013400377 นางสุภาภรณ์ ชูสังข์
2013400378 นางสาวปัณฐิตา ป้อมสกุล
2013400379 นางสาวโสภารัตน์ โต๊ะหมอ
2013400380 นางสาวสุธิษา แซ่แต้
2013400381 นางสาวศศิวรรณ สังฆานาคินทร์
2013400382 นางสาวนัจนันท์ วรรณรัตน์
2013400383 นางมัฐณิกา คงคช
2013400384 นางสุดา คงไพฑูรย์
2013400385 นางนันท์นภัส อโศกะวัฒนะ
2013400386 นางสาวชฎาภา ค าทอง
2013400387 นางสาวศิริมา นิลสุวรรณ
2013400388 นางสาวลัคนา ค าทอง
2013400389 นางสาวธีรกานต์ สิทธิเวช
2013400390 นางสาวณฐพร อุดร
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รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013400391 นางสาวธนิสร อินทโน
2013400392 นางสาวกรณ์ศิทรรศน์ เทีย่งธรรม
2013400393 นางสาวจริยา น้ าเพชร
2013400394 นางสาวพัชนก บุษบงกช
2013400395 นางสาวจิตติมา จิตประพันธ์
2013400396 นางดารารัตน์ มัชรินทร์
2013400397 นางกุสุมา เดชหุน่
2013400398 นางสาวมาริสา แก้วบัว
2013400399 นางสาวทรงสุดา เหมริหนี
2013400400 นางสาวกาญจนา สุวรรณโณ
2013400401 นางสาวสุภาวดี เบ็ญตะหมาน
2013400402 นางศศิธร วงค์ต้ันหิน้
2013400403 นายนัฐพล บุญสกันต์
2013400404 นางจิดาภา ศิรินุพงศ์
2013400405 นางสาวสุชิตา คงวงศ์
2013400406 นางนิตยา ช่วยพัฒน์
2013400407 นางสาวรัตนวดี ฤทธิรงค์
2013400408 นางสาวสุภาพร ดวงสุวรรณ
2013400409 นางสาวนาฏชนก น้อยกูด
2013400410 นางสาววันวิศา เพชรยอดศรี
2013400411 นางสาวปนัดดา ชั่งสัจจา
2013400412 นางสาวเมธินี นาฑี
2013400413 นางสาวทิพวรรณ อ่อนประชู
2013400414 นางสาวมานิตา หมุนนุ้ย
2013400415 นางสาวกฤษตะวัน วชิระมณี
2013400416 นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
2013400417 นางสาวอังคณา หยูทอง
2013400418 นางสาววัลพร สุริวงค์
2013400419 นายสุรกิต หนูแก้ว
2013400420 นางสาวนงศ์นภัทรษณ์ สายอ๋อง
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34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013400421 นางณัฐวรา โชติรุ่งโรจน์
2013400422 นางสาวปิยนุช บุญมะ
2013400423 นางสาวศิริรัตน์ ชัยกล่ิน
2013400424 นางสาวปริศนา เจริญฤทธิ์
2013400425 นางสาวสุมทอง ทองเถื่อน
2013400426 นางสาวภัณฑิรา ทองนุ้ย
2013400427 นางสาวประภัสสร สุภาพร
2013400428 นางสาวเจนณิสตา ธรรมชาติ
2013400429 นางสาวอรวรรณ ตุลยนิษก์
2013400430 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณมุสิก
2013400431 นางสาวชลธิดา เกราะแก้ว
2013400432 นางสาวสุทธิดา อินทรสุวรรณ
2013400433 นายธนาวรรณ แก้วมีด า
2013400434 นางสาวธีรยา พรหมอักษร
2013400435 นางสาวอรวรรณ อินทรศวร
2013400436 นางสาวสุปรียา ด ามุสิด
2013400437 นางสาวสุภาวรรณ แก้วด า
2013400438 นายภควัต รักขาว
2013400439 นางสาวอัณศยาภัค แก้วมโน
2013400440 นางสาวปภาวดี กาญจนธานี
2013400441 นางสาวปวีณ์สุดา กาญจนธานี
2013400442 นางสาวชนกพร แก้วชุม
2013400443 นายประพจน์ ด ามี
2013400444 นางสาวปาณิศา เดชหุน
2013400445 นางสาวกมลวรรณ ลงทอง
2013400446 นายณัฐวิทย์ หนูสันทัด
2013400447 นายภัทราวุธ แก้วทอง
2013400448 นางสาวอรุโณชา เอี่ยมเอกอุดม
2013400449 นางชลธิดา ฉางด า
2013400450 นางสาวอัญชลี นาคชาตรี
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34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร
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ชื่อ - สกุล
2013400451 นายเสฏฐวุฒิ รัมมะภาพ
2013400452 นางสาวมณลดา สุรินทร์รัตน์
2013400453 นางสาวณิชกานต์ แก้วประสิทธิ์
2013400454 นางสาวภาวดี หมิดแสล้
2013400455 นางอรวรรณ ชิณวงศ์
2013400456 นางสาวอัญชลีรัตน์ ขุนเด่ือ
2013400457 นางสาวศิริพร หอยสกุล
2013400458 นางสาวจารุวรรณ คงวัดใหม่
2013400459 นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิสุนทร
2013400460 นางสาวสมจิตร เกื้อมะณี
2013400461 นางสาวสุนิสา สุขศรี
2013400462 นางสาวสุนิษา มากทอง
2013400463 นางสาวศิริรัตน์ เจริญเฟือ่งฟู
2013400464 นางสาวธัญญามาศ ปานเพ็ชร
2013400465 นายนัฐพงษ์ ขรรค า
2013400466 นางสาวสุนันทา ศักด์ิเกิด
2013400467 นางสาวศิริรัตน์ ไชยศรี
2013400468 นางนงนภัส พรหมนวล
2013400469 นางสาวกนกวรรณ เสียมนุ่น
2013400470 นางสาวภัทรมน ถาวรสุวรรณ์
2013400471 นางสาวสุภาพร เพชรพงศ์
2013400472 นางสาวจุติพร มีชู
2013400473 นางธนวรรณ เนียมสกุล
2013400474 นางสาววรรณิศา จันหนู
2013400475 นางสาวปริชาติ แจ้งทวี
2013400476 นางสาวธิรารัตน์ สิงห์ชู
2013400477 นางสาวอารี แสงไกร
2013400478 นางมีบุญ พงศาปาน
2013400479 นางสาวสิริมา ช่วยเพชร
2013400480 นางสาวฐาปนี วัจนสาร
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34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
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ชื่อ - สกุล
2013400481 นางสาวอรษา เหล่าสุวรรณ
2013400482 นางสาวชลิตา สีแก้ว
2013400483 นางสาวณัฐติพร สุวรรณคีรี
2013400484 นางสาวยุพดี วรรณบวร
2013400485 นางสาวสุรัตนา สมวงค์
2013400486 นางสาวกาญจนา ศรียา
2013400487 นางสาวกฤษศิริ หงส์พิทักษ์พงศ์
2013400488 นางสาวธันยพร สุขเอก
2013400489 นางสาวนพวรรณ รัตนพงศ์
2013400490 นางสาวอัจฉรา ไกรคุ้ม
2013400491 นางสาวศิริลักษณ์ ลักษโณสุรางค์
2013400492 นางสาวอจิรา ไชยชนะ
2013400493 นางสาวนุจรี จันทร์นิยม
2013400494 นางสาวอนงค์ สังข์ประเสริฐ
2013400495 นางสาวเพ็ญพร หนูรอด
2013400496 นางสาวอุรัย ใบแหล๊ะ
2013400497 นางสาววสุนันท์ รักษาสรณ์
2013400498 นางสาววัลภา ฤทธิรงค์
2013400499 นางสาวณยานุช อิ่มศิริ
2013400500 นางสาวมายอ อมสารา
2013400501 นางสาวแอปติน่า หมาดหมีน
2013400502 นางสาวมาลินี อมสารา
2013400503 นายกฤษฎา ด าหมื่นศรี
2013400504 นางสาวสุดารัตน์ เขียวเอียด
2013400505 นางสาววริศรา ตะนุสะ
2013400506 นางสาวจรรยาพร ปานเมือง
2013400507 นางสาวเปรมสินี ทองค า
2013400508 นางสาวสุดศิริ ศรีสมัย
2013400509 นางสาวสุทธิณี จันทรัตนา
2013400510 นางสายสุนีย์ ขาวเอี่ยม
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34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
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เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013400511 นางสาวศศิธร ทองทวี
2013400512 นางสาวชฎาภรณ์ ซ้ายเกล้า
2013400513 นางสาวศรัญญา คชยวง
2013400514 นางสาวลลิตา สุพอ
2013400515 นางสาวปรินทร์ญาดา ศิริ
2013400516 นางสาวอัจฉรา สุขบัวแก้ว
2013400517 นางสาวปุณณดา จรูญพงษ์
2013400518 นางสาวอภิรดี ชูทอง
2013400519 นางสาวสุปรียา เกษโกวิท
2013400520 นายสกล ทวนด า
2013400521 นางสาวอภิญญา ชูโชติ
2013400522 นางสาวดวงพร ศรีหะรัญ
2013400523 นางสาวศุภลักษณ์ รักใหม่
2013400524 นางสาวกัญญาพัชร์ ค ามณี
2013400525 นางสาวรัชนี มากแก้ว
2013400526 นางสาวนนทิชา เส้งเอียด
2013400527 นางสาวจิราวรรณ นวลปาน
2013400528 นางสาวนลินี คงแก้ว
2013400529 นางสาวปฐิญา หวังกุหล า
2013400530 นางสาวชนิสรา รุ่งฉาย
2013400531 นางสาวจินตนา ข าเล็ก
2013400532 นางสาวจารวี ปรีชาโรจน์
2013400533 นางสาวสอรา แดสา
2013400534 นางสาวชุติมา ชูรักษ์
2013400535 นางสาวปริฉัตร ประสมพงค์
2013400536 นางสาวพรวลัย เจริญวาที
2013400537 นางสาววันดี เลขะผล
2013400538 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรทอง
2013400539 นางสาวชาลินี เผ่าชู
2013400540 นางสาวพัทธ์ธีรา ส าอางศรี
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34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
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แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
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ชื่อ - สกุล
2013400541 นางสาวภัสสร รักราม
2013400542 นางสาวศรัญยา สาแก้ว
2013400543 นางสาวสุดา ทองยิ่งมาก
2013400544 นางสาวไปรยา เสาะสุวรรณ
2013400545 นางประทุมวรรณ ขวัญทอง
2013400546 นางพรกมล นวลมะโน
2013400547 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แก้วพิทักษ์
2013400548 นางสาววลัยลักษณ์ พุทธพันธุ์
2013400549 นางสาวกัตติมาส สมพะโยม
2013400550 นางศุภนาถ ท้วมศรี
2013400551 นางสาวปวันรัตน์ แก้วนวลจริง
2013400552 นายอธิตะวัน พัฒโณ
2013400553 นางสาวสุชาดา ศรีอินทร์เกื้อ
2013400554 นางสาวอนิษา สายชนะพันธ์
2013400555 นางสาวมีนา ไทรบุรี
2013400556 นางกนกพร คงทอง
2013400557 นางสาวทัศนีย์ ปัญญานุกิจ
2013400558 นางสาวอุรัสยา โพชสาลี
2013400559 นางสาวไอลดา เส็นเนียม
2013400560 นางสาวณัฏฐา ขันเงิน
2013400561 นางสาวจันทนา เสมอผล
2013400562 นางสาวจันจีรา ปาลิมะ
2013400563 นางสาวอรญา ช่วยชู
2013400564 นางสาวบุษกร ศรีชุมพวง
2013400565 นางสาวกนิษฐา ชัยพิริยะพงศ์
2013400566 นางสาววรางคณา จิรันตนพิศุทธิ์
2013400567 นางสาวปริชาติ แซ่ต้ัง
2013400568 นางสาวทองกวาว มาลัย
2013400569 นางสาวศาริธรณ์ โชโต
2013400570 นางสาวณัฐญา รักตะสิงห์
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ชื่อ - สกุล
2013400571 นางสาวปิน่สุคนธ์ ชุมยวง
2013400572 นางสาวสุภิกา ลัพกิตโร
2013400573 นางสาววรัญญา พรหมเพศ
2013400574 นางสาวสิริมา มณีรัตน์
2013400575 นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์น้อย
2013400576 นางสาวสุทธิดา แซ่จั่น
2013400577 นางสาวสถาพร จันทฤทธิ์
2013400578 นางสาวกรกมล รักด า
2013400579 นางสาวกุลสตรี ด าพลับ
2013400580 นางสาวสุภัสสรา สงแสง
2013400581 นางสาวธีราภรณ์ แก้วคง
2013400582 นายเซากี สามารถ
2013400583 นางภัควลัญชญ์ พลสวัสด์ิ
2013400584 นางสาวศุภราภรณ์ หนูช่วย
2013400585 นางภัทรศิรินทร์ ส าลีนิล
2013400586 นางสาวเบญจมาศ เพชรสีเงิน
2013400587 นางสาววาสนา หลักทรัพย์
2013400588 นางสาวรัชนีกร ใจกระจ่าง
2013400589 นางสาวเอเชีย คงชาติ
2013400590 นางสาวอริศรา เจะสัน
2013400591 นางสาววิภารัตน์ เทพวัน
2013400592 นางสาวชนัดดา สทานสัตย์
2013400593 นายโกสินทร์ สังข์ทอง
2013400594 นางภิญญาพร แก้วสุข
2013400595 นางสาววรารัตน์ พงษ์พิทักษ์
2013400596 นางสาวจิรารัตน์ โมเหล้น
2013400597 นางสาววนิดา บัวสม
2013400598 นายกิตติศักด์ิ สุวรรณรัตน์
2013400599 นางสาวประภาพร บุญพุด
2013400600 นางสาวหทัยทิพย์ บุญสร้าง

หน้า 20 จาก 22



34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013400601 นางสาววราพร บุญเมือง
2013400602 นายพงศกร สายสะอิด
2013400603 นางสาวนัยนา ทองปัสโน
2013400604 นางสาวสาธิตา รงค์รัตน์
2013400605 นางสาวธิดารัตน์ ศักดาณรงค์
2013400606 นางสาววรางคณา จันธนู
2013400607 นางสาวปรายจันทร์ ตันชนะพันธ์
2013400608 นายศักด์ิดา ยอดวิทย์
2013400609 นางสาวพัทธินันทกานต์ ยมแก้ว
2013400610 นางเพชรไพลิน โยธารักษ์
2013400611 นางสาวพีรดา เสียมศักด์ิ
2013400612 นางสาวกาญจนา นาคเพ่งพิศ
2013400613 นางสาวสุนันทา เกวิโก
2013400614 นางสาวจารุวรรณ ชูสังข์
2013400615 นางสาวบุหลัน เหล็มปาน
2013400616 ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทองเพ็ง
2013400617 นางสาวณัฐลภัส สาระมาศ
2013400618 นางสาวดวงกมล รัตนบุรี
2013400619 นางสาวชุติมณฑน์ ศักด์ิยิ่งยง
2013400620 นางสาวนฤมล ลีลาน้อย
2013400621 นางสาวมารีนา อักษร
2013400622 นางสาวสุจินดา สุวรรณรักษ์
2013400623 นางสาววณิศลักษณ์ บุตรโพธิ์
2013400624 นางสาวอามีนะ วงแหวน
2013400625 นางสาวรจนา มณีโชติ
2013400626 นางสาวนิศารัตน์ วงค์รอด
2013400627 นางสาวณัฐณิชา มฤคี
2013400628 นางสาวนิตยา หลังยาหน่าย
2013400629 นางสาวอินทิรา คงชู
2013400630 นางสาวประกายกาญจน์ บุษรารัตน์

หน้า 21 จาก 22



34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2013400631 นางสาวสุกัญญา ทองหนัก
2013400632 นางสาวจารุวรรณ เมืองประทับ
2013400633 นางสาวชนานันทน์ พูนเพ็ชร
2013400634 นางสิริพร เจริญสิน
2013400635 นางสาวพิจิตรา จิระกุล
2013400636 นางสาวมิรันตี มุขตา

หน้า 22 จาก 22



34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
2073400001 นายจตุรงค์ เยาด า
2073400002 นายสิทธิชีย เพ็ชรอ่อน
2073400003 นายปกรณ์ คงประสม
2073400004 นายรัชวุฒิ สุพรรณรัตน์
2073400005 นายณัฐพงศ์ สุพรรณรัตน์
2073400006 นายณัฐพล ศิริรังษี
2073400007 นายญาณินทร์ ชูสุดรักษ์
2073400008 นายธีรวุฒิ กาญจน์
2073400009 ว่าที ่ร.ต.พีรวัฒน์ ชูชื่น
2073400010 นายนิวัตร คงฤทธิ์
2073400011 นายอภิสิทธิ์ เภอบางเข็ม
2073400012 นายฐาปนา อุสมา
2073400013 นายวุฒิไกร พรหมศิลา
2073400014 นายจักรภพ เพชรเดชากุล
2073400015 นายอาทิต แซ่ต้ัง
2073400016 นายธวัชชัย พัดฉิม
2073400017 นายศักดินนท์ กระจ่างแผ้ว
2073400018 นายศิวะดล สกุลรัตน์
2073400019 นายวรสิทธิ์ สุวรรณชาตรี
2073400020 นายศรัณยู ตริสัตยาธิษฐาน
2073400021 นายคชินทร หลอมทอง
2073400022 นายคงศักด์ิ บัวงาม
2073400023 นายวิทวัส ผจญภัย
2073400024 นายวัชระ โชติรุ่งโรจน์
2073400025 นายชนาธิป ข้องรัก
2073400026 นายวีระพงศ์ โยคี
2073400027 นายวัชระ ประชุมทอง
2073400028 นายประดิยุทธ ปานศรีเมฆ
2073400029 นายกิติพันธ์ หนูเนตร
2073400030 นายธีระพงศ์ ปล้องบรรจง

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 6



34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2073400031 นายเจษฏา เขียวแต้ม
2073400032 นายสิทธิชัย แก้วจันทร์
2073400033 นายเนตินัฐ สรรพบุรุษ
2073400034 นายวิษณุ นิลมาก
2073400035 นายนฤชาติ จ าเริญศิริ
2073400036 นายพงศกร ไชยมงคล
2073400037 นายผดุงศักด์ิ เขียวมณีย์
2073400038 นายอภิชาติ อารามรมณ์
2073400039 นายทวิชพงศ์ เสียมไหม
2073400040 นายศตวรรษ กล่ินโลกัย
2073400041 นายกิตติศักด์ิ แซ่ฉั่ว
2073400042 นายหมาดชุกรี สังยาหน่าย
2073400043 นายอุดมศักด์ิ สุวรรณธนิตย์
2073400044 นายเรวัติ ชูเเก้ว
2073400045 นายเอกวิทย์ ปิน่ชูทอง
2073400046 นายเพิม่โชค เอียดสุขผล
2073400047 นายจิระพงค์ คงปาน
2073400048 นายสุรเดช รัตนกาญน์
2073400049 นายเกรียงศักด์ิ ชูเกิด
2073400050 นายกรวิท หวังปัญญา
2073400051 นายประวิทย์ ผดุงศักด์ิ
2073400052 นายณัฐพล วุฒิวงศ์
2073400053 นายพงค์ษา ชุมทอง
2073400054 นายวัชรากร นาวงษ์
2073400055 นายบรรดาศักด์ิ แก้วเพ็ชร
2073400056 นายวิศิษฏ์ ทองน้ าแก้ว
2073400057 นายธนวัฒน์ คงยอด
2073400058 นายณัฐนนท์ อุปถัม
2073400059 นายพงศกร เฉิดฉิ้ม
2073400060 นายฮาริส หมันเบ็นหมัด

หน้า 2 จาก 6



34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2073400061 นายศิริ พูลหนู
2073400062 นายคมกฤต เฉียงตะวัน
2073400063 นายสามารถ สุตระ
2073400064 นายปกรณ์ ขุนทองแก้ว
2073400065 นายกรวิชญ์ สุวรรณชาตรี
2073400066 นายปริภัทร์ สังขพันธ์
2073400067 นายภาคภูมิ พรหมคล้าย
2073400068 นายนทีธร ลัภบุญ
2073400069 นายตุลยวัตร ใจเย็น
2073400070 นายสุรเชษฐ์ ทองแก้ว
2073400071 นายอภิชาติ โกมล
2073400072 นายจักรินทร์ บุตรด า
2073400073 นายภูมิภาส ศรีกระจ่าง
2073400074 นายกฤษฎา ชิตวัน
2073400075 นายอนิรุต จันทรสุวรรณ
2073400076 นายเฉลิมพล สิงหภูมิ
2073400077 นายโสภณัฐ ดังงา
2073400078 นายอติมาน ด าสง
2073400079 นายอรรถพล สุวรรณรัตน์
2073400080 นายวิชิต พุมรินทร์
2073400081 นายสุทัศน์ เกิดเทพ
2073400082 นายปิยวัฒน์ บุญประกอบ
2073400083 นายรณธิชัย เกิดหนู
2073400084 นายทวิช เหมือนพรรณราย
2073400085 นายศุภสิทธิ์ คะเณย์
2073400086 นายปิยศักด์ิ ศักด์ิสองเมือง
2073400087 นายอุดมชัย ค าคง
2073400088 นายชาตรี สุกด า
2073400089 นายอนุศร ขวัญเพ็ชร
2073400090 นายจีรพงษ์ ซ้วนขาว

หน้า 3 จาก 6



34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2073400091 นายศุภโยค ผลกิจ
2073400092 นายพุทธิพงศ์ แก่นจันทร์
2073400093 นายเจษฎากร สุวรรณพันธ์
2073400094 นายกฤษณะ คงชู
2073400095 นายวสิน วัฒนสุนทร
2073400096 นายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว
2073400097 นายธีรพงศ์ บัวงาม
2073400098 นายนิรันดร หนูทอง
2073400099 นายวรายุทธ์ ยุทธพันธ์
2073400100 นายณวัฒน์ พูลช่วย
2073400101 นายนันทวุฒิ จันทโชติ
2073400102 นายนนทกร ศัทโธ
2073400103 นายภานุพงศ์ โสภิกุล
2073400104 นายนัทธพงศ์ พังยาง
2073400105 นายณัฐพล ชายแก้ว
2073400106 นายธัชพล ข ากล่ิน
2073400107 นายวิระ อุ่นคง
2073400108 นายเอกสิทธิ์ ชูเผือก
2073400109 นายศราวุฒิ มากแก้ว
2073400110 นายไพสิฐ สัมฤทธิผ์ล
2073400111 นายสุรชัย แก้วชู
2073400112 นายอภิศักด์ิ มูสิกะ
2073400113 นายธนรัตน์ เขียดนุ้ย
2073400114 นายจักรพงศ์ หนูด้วง
2073400115 นายภาณุวัฒน์ สุทธิพิทักษ์
2073400116 นายชนะศักด์ิ โต๊ะมอง
2073400117 นายพัฒน์พงศ์ ชุมทอง
2073400118 นายณัฐพล วงศ์สุขมนตรี
2073400119 นายยศธนา ประจิน
2073400120 ว่าที ่ร.ต.ภาณุวัฒน์ รัตนพงศ์

หน้า 4 จาก 6



34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2073400121 นายพงษ์ศักด์ิ ถึงมุสิก
2073400122 นายนริศร นพรัตน์
2073400123 นายธีรยุทธ์ แก้วนุกูล
2073400124 นายกิตติศักด์ิ หนูช่วย
2073400125 นายอนิรุทธ์ ขวัญชุม
2073400126 นายวสันต์ ห้วนสุววรณกิจ
2073400127 นายอภิรักษ์ สาเหล็ม
2073400128 นายธีรพัฒน์ บุญพันธ์
2073400129 นายกิตติ วรรณถนอม
2073400130 นายขวัญเพ็ชร กาญจนดุลย์
2073400131 นายพงศกร นาคเกล้ียง
2073400132 นายวีระพล พรหมเรือง
2073400133 นายอภิสิทธิ์ กัลปหา
2073400134 นายทรงเกียรติ บุญรัศมี
2073400135 นายอุสหมาน รุ่งสวัสด์ิ
2073400136 นายศราวุธ ศรีมันตะ
2073400137 นายกิตติพงษ์ ชูปาน
2073400138 นายคงฤทธิ์ คงเอียง
2073400139 นายสราวุฒิ สุขใส
2073400140 นายรัตนชัย รัตนะรัต
2073400141 นายธีรนัฐ สุขสว่าง
2073400142 นายอภินันท์ อินทานุกูล
2073400143 นายภัทราวุธ พัฒนมณี
2073400144 นายทิพากร ทองเกิด
2073400145 นายสุธี ทองนุ้ย
2073400146 นายณัฏฐ์ สมจิตต์
2073400147 นายธนพล เรศประดิษฐ
2073400148 นายสุกรี แล่ทองค า
2073400149 นายอรรถวุฒิ รักธรรม
2073400150 นายจรัญ ลัภกิตโร

หน้า 5 จาก 6



34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2073400151 นายชวกร พรหมรักษ์
2073400152 นายสุธี คงเซ่ง
2073400153 นายสิริชัย สุตระ
2073400154 นายกิตติศักด์ิ แก้วสุข
2073400155 นายทินกร เกิดแก้ว
2073400156 นายสุรศักด์ิ ทองคง
2073400157 นายสุรวัช จันทรัตน์
2073400158 นายชาติศิริ รัตนชู

หน้า 6 จาก 6



34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำ

เลขประจ ำตวัสอบ
2083400001 นายจักรี จันทะโชติ
2083400002 นายอภินันท์ ปิน่ทองพันธุ์
2083400003 นายณัฐพล รองเล่ือน
2083400004 นายสุรศักด์ิ ค ามณี
2083400005 นายศาสตราวุฒิ บุญรัตน์
2083400006 นายธนยศ สังเกตุ
2083400007 นายสุเมธ ทองเล่ียมนาค
2083400008 นายกิตติธัช สุวรรณสิงห์
2083400009 นายชัยพร มั่นคง
2083400010 นายยศธร อักโขสุวรรณ
2083400011 นายปิยะวัฒน์ ช่วยจวน
2083400012 นายอานนท์ นวลเจริญ
2083400013 นายศิริชัย ขอมใจเพ็ชร์
2083400014 นายอัษฎาวัฒน์ ช่อมณี
2083400015 นายเกียรติศักดิ วิบูลย์พันธ์
2083400016 นายพัฒนชัย ศรีแก้วบวร
2083400017 นายภาณุพันธ์ุ ชุมยวง
2083400018 นายวงศธร รักษาแก้ว
2083400019 นายพัชระ หนูสังข์
2083400020 นายสืบพงศ์ เฉ่งไล่
2083400021 นายอุสมาน เปาะมะ
2083400022 นายวิชัย พ่วงจาด
2083400023 นายศราวุธ สุวรรพรึก
2083400024 นายวรุณ ร าไพ
2083400025 นายธนกร ธรรมรัตน์
2083400026 นายมุสตาดีม ดะนิง
2083400027 นายอับดุลเลาะ กาโฮง
2083400028 นายอภิวัฒน์ เกษรินทร์
2083400029 นายศักย์ศร แสงศรี
2083400030 นายอามีน สายน  า

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 3



34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำ

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2083400031 นายบารมี สอนวิสัย
2083400032 นายอภิวัฒน์ นวลปาน
2083400033 นายธิติ คงมูล
2083400034 นายชนกพร มีชัยชนะ
2083400035 นายอรรถพล ค าคง
2083400036 นายยงยุทธ คงเผือก
2083400037 นายวีระศักด์ิ ทองปาน
2083400038 นายสิทธิพงศ์ ไชยธรรม
2083400039 นายศุภมาศ คุ้มสวน
2083400040 นายวติวานนท์ บุญฤทธิ์
2083400041 นายอนุพงศ์ กลับวงศา
2083400042 นายคณพศ เจตพินิฐ
2083400043 นายวัชรพงศ์ โอยสวัสด์ิ
2083400044 นายอภิสิทธิ์ คลังแก้ว
2083400045 นายวิเชียร จันทร์คง
2083400046 นายปิยะณัฐ กลับเฒ่า
2083400047 นายอภิสิทธิ์ พรพระสงค์
2083400048 นายอลงกต รัตนะ
2083400049 นายณัฐพนธ์ สมนวล
2083400050 นายทินวัตร บัวศรี
2083400051 นายซุลกิฟลี มะลี
2083400052 นายนฤพัทธ์ ราษฎร์นุ้ย
2083400053 นายภาสกร โพธิสาร
2083400054 นายธรรมรัตน์ ประดิษฐสาร
2083400055 นายนัธพล ศรีแมน
2083400056 นายวัชรพงศ์ ฉุ้นเขา
2083400057 นายพิฆเนศ เผือกสม
2083400058 นายเฉลิมศักด์ิ หอมจันทร์
2083400059 นายอัศม์เดช ทองเทียบ
2083400060 นายกิติศักด์ิ บินตาเอบ

หน้า 2 จาก 3



34. ส ำนักงำนชลประทำนที ่16
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำ

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2083400061 นายวงศกร เหมือนพิมพ์
2083400062 นายพัทธนันท์ รัตนบุรี
2083400063 นายอดิเทพ ชีช้าง
2083400064 นายศุภกิจ นวลแก้ว
2083400065 นายเอกรินทร์ โต๊ะหาด
2083400066 นายวรวิช มานพ
2083400067 นายกิตติศักด์ิ เสนประดิษฐ์
2083400068 นายนวเชษฐ เทพแสง
2083400069 นายอภิศักด์ิ หนูเกื อ
2083400070 นายชาญชัย ร าพึงนิตย์
2083400071 นายธนากร ทองสาย
2083400072 นายอานัส แวนะไล
2083400073 นายฤทธิเกียรติ สังสนิท
2083400074 นายนาธาน โต๊ะกาพอ
2083400075 นายอัครวัฒน์ บุญสุวรรณ
2083400076 นายด ารงค์ฤทธิ์ โชติกมาศ
2083400077 นายเอกพล ศรีสวัสด์ิ
2083400078 นายศักดา หนาเหตุ
2083400079 นายพงษ์ศักด์ิ แก้วประชุม
2083400080 นายภมรศักด์ิ ด าแก้ว
2083400081 นายกฤษฎา พรหมรอด
2083400082 นายชินกฤต ย่องล่ัน

หน้า 3 จาก 3


