
1.  กองแผนงาน
    ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจําตัวสอบ
3070100001 นางสาวนรมน ทองฤทธิ์
3070100002 นางสาวนัททีพร น้ําเงิน
3070100003 นางสาวกฤษณา แซ่โหงว
3070100004 นายกิตติ ขุนเจริญ
3070100005 นางสาวนันทิพร กลิ่นเกลา
3070100006 นายสุเชฏฐ์ เหร่บุตร
3070100007 นายพัฒนศักดิ์ ทนุดํารง
3070100008 นางสาวฐิติมา กุณโฮง
3070100009 นางสาวศศินิภา เสาร์สาร
3070100010 นายภาณุพงศ์ แก้วใหญ่
3070100011 นางสาวศศินี ไชยรักษ์
3070100012 นางสาวกรกนก สวยวิเศษ
3070100013 นายรัชพล นฤมิตรมงคล
3070100014 นายวรินทร ขวัญแก้ว
3070100015 นางสาวจีรัญชยา ประทุมวัลย์
3070100016 นางสาวอรจิรา ช่วยบรรจง
3070100017 นายวุฒิพงษ์ เนตรภักดี
3070100018 นายวีระพล มองเพชร
3070100019 นายธรงวิท นามบัณฑิต
3070100020 นางสาวิตรี ธีระธาดา
3070100021 นางสาวนฎา กมลจิตสุที
3070100022 นายพชรพงษ์ มะณีย์
3070100023 นางสาวกมลชนก ทิใหม่ธง
3070100024 นางสาวมธุรส ภู่ทอง
3070100025 นางสาวหัทยา อักษรพรหม
3070100026 นายอัสมันตร์ มะดิง
3070100027 นางสาวปรมาภรณ์ ปลอดโปร่ง
3070100028  ่ว่าท่ีร้อยโทวิจักษณ์พงศ์ ใจเย็น
3070100029 นางสาวสุรัตน์ติกานต์ ทวีธง
3070100030 นางสาวมัลลิกา พุทธสุวรรณ์

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)

ลงวันท่ี              กันยายน  พ.ศ.  2560

ช่ือ – สกุล
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ช่ือ – สกุล
3070100031 นางสาวสุกัญญา ชอบงาม
3070100032 นางสาวชนิดา เตชะไตรภูมิ
3070100033 นายปัณณ์พัฒน์ บุณย์คุณาภร
3070100034 นายวีร์รัศม์ิ ลาภลือชัย
3070100035 นางสาวปิยธิดา แมตสอง
3070100036 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญพิชัย
3070100037 นายทวีศักดิ์ เรืองมาก
3070100038 นายธนาคม สร้อยสิงห์
3070100039 นายอดิศักดิ์ พรรณพิจิตร
3070100040 นายเศรษฐ์ ศรีสําราญ
3070100041 นางสาวหทัยชนก สมใจ
3070100042 นางสาวภัสลดา อมราภรณ์
3070100043 นางสาวพรศิริ นพเกตุ
3070100044 นางสาวกมลวรรณ อยู่สุข
3070100045 นางสาวอรพรรณ เกตุประทุม
3070100046 นางสาวพัณณาภรณ์ สบู่หอม
3070100047 นางสาวภัทรวรรณ วินิจฉัย
3070100048 นายวรพจน์ สุภา
3070100049 นางสาวปรียาภรณ์ มูสิกะ
3070100050 นางสาวมุขดา สุรินทร์
3070100051 นางสมพิศ ศรีดอกไม้
3070100052 นางสาวดลพร พาวงษ์
3070100053 นางสาวพิมพ์ลภัส มากประเสริฐ
3070100054 นายธนะชัย อยู่พุ่มพฤกษ์
3070100055 นางสาววิรดา สีลาเกตุ
3070100056 นายเกรียงไกร พงษ์สุวรรณ
3070100057 นางสาวอชิรญา รักเหล่า
3070100058 นางสาววันทนีย์ คุณธรรม
3070100059 นางสาวกาญนิภา ขาวกอด
3070100060 นางสาวณิชา ปริสุทธิพงศ์
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ช่ือ – สกุล
3070100061 นายสัญญา แย้มเงิน
3070100062 นางสาวพรสวรรค์ ดําเนินผล
3070100063 นายชัยการ จงวัฒนศิริ
3070100064 นางสาวศศิภา เหนือคลอง
3070100065 นายสุรสิงห์ อิฐรักษา
3070100066 นางสาวณิชากช สืบทิม
3070100067 นายภูริทัตต์ ขําแก้ว
3070100068 นางสาวปิยวรรณ ศรีสมานุวัตร
3070100069 นางสาววนิดา สีดาหลง
3070100070 นายจิรายุ มุ่งชนะ
3070100071 นางสาวกนกวรรณ ขุนพรหม
3070100072 นางสาวพิชญา สุภาผล
3070100073 นางสาวกมลชนก สิงห์โตทอง
3070100074 นางสาวภัทรพร บุญสืบมา
3070100075 นางสาวธรรมปพร ถาวรชน
3070100076 นางสาวอมรรัตน์ อําภาวงศ์
3070100077 นายวรากร ช้างสาร
3070100078 นายนิติรัฐ ผาแก้ว
3070100079 นางสาวปาจรีย์ ด้ายรินรัมย์
3070100080 นางสาวสรวรรณ ขุนทอง
3070100081 นางสาวรัชฎาภรณ์ ปิ่นทองพันธ์ฎ
3070100082 นางสาวจุฑาภรณ์ พูลสิทธิ์
3070100083 นายศรสุวรรณ์ ปล้องไหม
3070100084 นางสาวพนิดา เอ็มประโคน
3070100085 นายสาธิต ภู่ระหงษ์
3070100086 นางสาวปรียานุช บุญมี
3070100087 นางสาวศิวพร กลัดจํานงค์
3070100088 นางสาวอภิชญา ไชยนวล
3070100089 นางสาวมุกระวี แก้วจู
3070100090 นายพงษ์พัฒน์ ก้อนจันทร์เทศ
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3070100091 นางสาวจุฬารัตน์ จอมศรีลา
3070100092 นางสาวอรนิช ป้อมยุคล
3070100093 นางสาวจอมขวัญ ประทักษ์ใจ
3070100094 นางสาวช่อผกา พลากรกิจวัฒนา
3070100095 นางสาวปรัชญา สวนเส
3070100096 นางสาวจันทร์ทิพย์ภา เรืองบุญศรี
3070100097 นายโสฬส ตระกูลอภิสิทธิ์
3070100098 นายสุวัฒน์ เกริกเกียรติสกุล
3070100099 นางสาวชดารัตน์ สุวะชัย
3070100100 นายอภิสิทธิ์ เวียงธรรม
3070100101 นายชัยเนติ คงกระจ่าง
3070100102 ว่าท่ีร้อยตรีธีระทัศน์ ทิพย์รักษ์
3070100103 นางสาวมัณฑนา รอดจันทร์
3070100104 นางสาวบุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์
3070100105 นายอภิสิทธิ์ เตชะอิง
3070100106 นางสาวกุลนารี ฟูเกียรติ
3070100107 นางสาวอัจฉรียา นิลละมัง
3070100108 นางสาวธัญลักษณ์ ตันพานิช
3070100109 นางสาวพรรณราศี ดวงใจ
3070100110 นางสาวนุตนลิน โสมะเกิด
3070100111 นางสาวศรุติกานต์ เจษฎาอภิชน
3070100112 นางสาวพัชรีพร แสงโสด
3070100113 นางสาวปาริชาติ ธีระศรีปรีชา
3070100114 นายเอกราช ชิตรกุล
3070100115 นายจิรพงค์ คําเมือง
3070100116 นางสาววิยะดา นาคปน
3070100117 นางสาววนิดา แก้วใจมา
3070100118 นายเกียรติศักดิ์ พลพิทักษ์ชัย
3070100119 ว่าะท่ีร.ต.ประมิน ปุราตะนัง
3070100120 นางสาวธารารัตน์ พูลสมบัติ
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ช่ือ – สกุล
3070100121 นายปริวรรฒ ราชกิจนิกุล
3070100122 นางสาวกนิษฐา พันธ์เนตร
3070100123 นายวิทยา วงษ์ชารี
3070100124 นางสาวสุนิสา สุขพล
3070100125 นายอภิวัชร สุทธิวิเศษ
3070100126 นางสาวชุติมา ทองประดิษฐ
3070100127 นางสาวตรีรัตน์ พุ่มขจร
3070100128 นายจักรราช สุขหวัง
3070100129 นายพีระพล วิลัยมาตย์
3070100130 นางสาวมณีรัตน์ แก้วพานจันทร์
3070100131 นางสาวปวีณา นุแรมรัมย์
3070100132 นางสาวมณีรัตน์ อัจฉริยสีทอง
3070100133 นายพงษ์นรินทร์ ศรีวะรมย์
3070100134 นางสาวลดาวรรณ์ รักการดี
3070100135 นายกษิดิศ ภิญโญกุล
3070100136 นางสาวมณฑาทิพย์ เอ่ียมผ่องใส
3070100137 นางสาวจินตนา เซ่งเอ้า
3070100138 ว่าท่ี ร.ต.หญิงฉัตรวดี พันธุ
3070100139 นางสาวพิฐิญา กาคํา
3070100140 นางสาวชลดา ฝักบัว
3070100141 นายวงศธร พัชราพงศ์
3070100142 นางสาวภาวินี อุ่นแก้ว
3070100143 นางสาวกชกร ศิริสมบัติ
3070100144 นางสาวทิพวรรณ มากะเต
3070100145 นางสาวมณฑกานต์ เศษโถ
3070100146 นายอภิชัย แก้วจินดา
3070100147 นายอดิศักดิ์ ทับทิม
3070100148 นางสาวรัมภา คงขํา
3070100149 นางสาวภาวิณี พรหมอยู่
3070100150 นายพงศกร ประภาชื่นชม
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3070100151 นางสาวอรอุมา คําแหง
3070100152 นางสาวอัจฉรียา บุญเปรม
3070100153 นายภากร เตชะบุญประทาน
3070100154 นายพีรวัฒน์ โกศัยพัฒน์
3070100155 นายเกียรติศักดิ์ คงเอ่ียม
3070100156 นางสาวดาราพร พันบุญมี
3070100157 นายไชยลาภ สร้อยเพชร
3070100158 นายพงศกร ทําทอง
3070100159 นางสาวชนาภา ลีประเสริฐสุข
3070100160 นางสาวชนิภา อุทัยแพน
3070100161 นางสาวสุดาภรณ์ สังข์กร
3070100162 นางสาวกัญญาพัชร สอนพรม
3070100163 นางสาวสริยาภรณ์ คล้ายพุธ
3070100164 นางสาวจินดาภาญ์ ปิ่นมี
3070100165 นางสาวฐานิตม์ แนบกลาง
3070100166 นายณพฤทธิ์ อรุณรัตนดิลก
3070100167 นายสุปิยะ สุขสุด
3070100168 นางสาวณัฐกานต์ นงโพธิ์
3070100169 นางสาวจุรีรัตน์ ทิพวงค์
3070100170 นางสาวอมรรัตน์ ศรีคํา
3070100171 นางสาวสุธามาส ทวินันท์
3070100172 นายปฐมพงษ์ ศิริชัย
3070100173 ว่าท่ี ร.ต.หญิงธัชณีย์ กาศวิเศษ
3070100174 นางสาวแพรวนภา คูคํา
3070100175 นายเจษฎา เขียวแก้ว
3070100176 นางสาวสุภาพร เอการัมย์
3070100177 นางสาวจิรัชยา ขุนเศรษฐ์
3070100178 นางสาวโสภิดา วงศ์ชาชม
3070100179 นายอนุรักษ์ ดีนุ่ม
3070100180 นางสาวจันทิมา ปุมพิมาย
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ช่ือ – สกุล
3070100181 นายวรพจน์ พินธรรมมาศ
3070100182 นางสาวธนิกานต์ หวานดี
3070100183 นายชยุต รัชตะวรรณ
3070100184 นางสาวสมวนา วนะวนานต์
3070100185 นางสาวจุฬาวรรณ แซ่เล้า
3070100186 นางสาววิชุดา จันทนวรานนท์
3070100187 นางสาวพจนี พิพัฒนกุล
3070100188 นายศุภกร เรืองแสงอร่าม
3070100189 นางสาวพรเพ็ญ ไชยผล
3070100190 นางสาวศรีสกุล ขุนศรี
3070100191 นายวีระพล สิริธัญชาติ
3070100192 นางสาวพิชญา กาวิหก
3070100193 นางสาวธนัศศนันธ์ อัครศฤงคาร
3070100194 นางสาวกัญญาณัฐ เรณู
3070100195 นางสาวรชาดา เขียวงาม
3070100196 นางสาวจิดาภา วงษ์ราช
3070100197 นางสาวนันท์นภัส ปิ่นเปโต
3070100198 นางสาวขวัญกมล พิมพงษ์
3070100199 นายวุฒิชัย อําพันธ์
3070100200 นางสาววราภรณ์ ทองหล้า
3070100201 นายวีรยุทธ บุญมี
3070100202 นางสาวฐิติรัตน์ คุ้มวงศ์
3070100203 นางสาวกาญจนา ศาสนา
3070100204 นางสาวเอ้ืองฟ้า โคกวิลัย
3070100205 นายธิเบต พรมลี
3070100206 นางสาวอภิญญา ศรีมงคล
3070100207 นายภคิน สัมโย
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