
1.  กองแผนงาน
    ตําแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย

เลขประจําตัวสอบ
3060100001 นางสาวอัจฉรา ผ่องปิยะสกุล
3060100002 นางสาววารุณี วรรณก้อน
3060100003 นางสาวเวธิกา เนธิบุตร
3060100004 นางสาวฤทธิดา นิ่มอนงค์
3060100005 นางสาวพิชญธิดา โพธิจาด
3060100006 นายฐากูร แสงหิรัญ
3060100007 นางสาวอภิษฐา หงษ์คํา
3060100008 ว่าท่ีรต.กัมปนาท ยดย้อย
3060100009 นางสาวพรนิพา ภูนาเพชร
3060100010 นายศักดิพงศ์ เสียงล้ําเลิศ
3060100011 นายอนุพนธ์ ศิริไทย
3060100012 นายวรุฒ ทับแสง
3060100013 นางสาววิชุลดา แสงกุล
3060100014 นายณัฐกิตติ์ สารสุข
3060100015 นางสาวกัญญากานต์ ศรีวรรณ
3060100016 นางสาวน้ําทิพย์ โลหะกิจ
3060100017 นายประวีณ ตั้งอารีอรุณ
3060100018 นางสาวนีรนุช ม่ันสัจจ์
3060100019 นางสาวเพ็ญนภา ปิดชิต
3060100020 นางสาวนันทรัตน์ ณ นคร
3060100021 นางสาวอภิวดี มาตรโสภา
3060100022 นางสาวภวิษย์พร นนท์คนหม่ัน
3060100023 นางสาวรุ่งอรุณ นามโคต
3060100024 นางสาววรันต์พร กาวีวล
3060100025 นางสาววาสนา แสนเงิน
3060100026 นางสาวนิปัทม์ บุญแย้ม
3060100027 นางสาวณัฐธิดา จิตรกําเหนิด
3060100028 นางสาวฐิติยาพร สุขคง
3060100029 นายศักราช ภาคสูงเนิน
3060100030 นางสาวจิรัชยา สีแตงอ่อน

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนกังานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)

ลงวันท่ี              กันยายน  พ.ศ.  2560

ช่ือ – สกุล
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3060100031 นางสาวชนิดา หนักแน่น
3060100032 นางสาวอัมพร จักร์เพ็ชร
3060100033 นางสาวกมลวรรณ อุบลดี
3060100034 นางสาวกิตติยา มัคคะวินทร์
3060100035 นางสาวชนิตา ช่างผัสส์
3060100036 นางสาวขนิษฐา หิมะโส
3060100037 นางสาวสุชีลา นิลโคตร
3060100038 นางสาวอนุธิดา ลือคําสิงห์
3060100039 นางสาวศุภญา วงศ์วรสันต์
3060100040 นางสาวพิจิตรา ทองเพชร
3060100041 นายพิชญ์ชภัฏฐ์ จรัสศศิธร
3060100042 นางสาวปอแก้ว แป้นสุวรรณ์
3060100043 นางสาวภนิตา หมอกอ่อน
3060100044 นายรัฐฉัตร จันต๊ะมา
3060100045 นางสาวนรีอร พุทธวรรณ
3060100046 นางสาวภัทร์ธีรา พุฒิมา
3060100047 นางสาวปราารถนา น้อยบัวทิพย์
3060100048 นางสาวทิพยาพร นิลวิเชียร
3060100049 นางสาวเด่นรติ ศรธเดช
3060100050 นางสาวนุชวรา หนิ้วบุรุษ
3060100051 นางสาวปรัศนี ยี่มะเหร็บ
3060100052 นางสาวพรกช แก้วใจบุญ
3060100053 นางสาวสุภัทรา ปราณีสอน
3060100054 นางสาวจุฑาทิพย์ เสตะพยัคฆ์
3060100055 นางสาวรุ่งนภา สิงห์รอ
3060100056 นางสาวมธุรดา เอกพัฒน์
3060100057 นางสาวรุจสณี บิลยีหลี
3060100058 นางสาวไพรัตน์ อุระมา
3060100059 นางสาวมาริดา พ่ึงวงศ์
3060100060 นายธีรวัฒน์ อินทร์ธูป
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3060100061 นางสาวเกสินี ศรีวงษา
3060100062 นางสาวศศิธร แก่นคํา
3060100063 นางสาวศันสนีย์ สุวรรณรักษ์
3060100064 นางสาวรุ่งนิภา ไชยป้อง
3060100065 นางสาวจุฬารักษ์ ไชยสิทธิ์
3060100066 นางสาวกมลภรณ์ พรฤกษ์เวียงพิง
3060100067 นางสาวรัตนพร กิจโป้
3060100068 นางสาวศุภรัศม์ิ ผุยลานวงศ์
3060100069 นางสาวสุธาสินี เพชรหาญ
3060100070 นางสาววิจิตรา ก่ิงทวยหาร
3060100071 นางสาวมนตรา น้อยผา
3060100072 นางสาวธัญกานต์ แสงประดับ
3060100073 นางสาวสวรส ขุนทองแก้ว
3060100074 นางสาวปณิชา ภูวดิษยโชค
3060100075 นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ลิ่ม
3060100076 นางสาวอัญชิษฐา ไชยคิรินทร์
3060100077 นางสาวมนันยา สุวรรณโน
3060100078 นายมนูญเทพ วังธนทรัพย์
3060100079 นางสาวเมรินทร์ วรรณพงษ์
3060100080 นางสาวบุษบา ผู้มีสัตย์
3060100081 นายอนพัทย์ บุญแก้ว
3060100082 นางสาวธัญจิรา บุญมา
3060100083 นางสาววารุณี อังคะคํามูล
3060100084 นางสาวสุดธิดา เท่ียงพุก
3060100085 นางสาวไพลิน ศรีจันทร์
3060100086 นายภุชงค์ นุชเจริญ
3060100087 นายกติกา ไชยศิริ
3060100088 นางสาวชนิดา ธาตุดี
3060100089 นายณัฐวุธ ศิริภูธร
3060100090 นายพิชญพงศ์ สาริกา
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3060100091 นางสาววันทนีย์ องสารา
3060100092 นางสาวพิกุล สมงาม
3060100093 นางสาวนภาพร กดมงคล
3060100094 นายกิตติพันธ์ ปานเจริญ
3060100095 นายณภัทร พุกกะรัตน์
3060100096 นายธีระวัฒน์ เฉิดละออ
3060100097 นางสาวกาญจนา คงขาว
3060100098 นายศุภฤกษ์ ดวงจิตต์
3060100099 นางสาววริศรา ใบภักดี
3060100100 นางสาวกมลทิพย์ จิ้วฮวด
3060100101 นายคณิศร เลี้ยงบํารุง
3060100102 นางสาวสุพรรษา ม่ืงสุวรรณ
3060100103 นายปรัตถกร เข็มทอง
3060100104 นายไตรภพ คํามาปัน
3060100105 นางสาวอัมรินทร์ จันทรวิเชียร
3060100106 นางสาวสุปราณี อินทร์สําราญ
3060100107 นางสาวมีสตูรี มะเกะ
3060100108 นางสาวกนกพรรณ กลิ่นละออ
3060100109 นางสาวชฎาภรณ์ อรรคเศรษฐัง
3060100110 นายอาดัม มะดะเรส
3060100111 นายรัตนเทพ วสุนทราพันธุ์
3060100112 นายศรศักดิ์ แก้วคําสอน
3060100113 ว่าท่ีร้อยตรีรักเกียรติ จันทร์สอน
3060100114 นางกัลยรัตน์ สีเนหะ
3060100115 นายณัฐภัทร มาประเทียบ
3060100116 นางสาววาสนา ไกรเทพ
3060100117 นางสาวปรียาลักษณ์ ดมิสาสิทธิ
3060100118 นายทรงภพ สุขวุฒิกุล
3060100119 นายจักรภัทร คงเขียว
3060100120 นายณัฐวัฒน์ จันทร์แดง
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3060100121 นายชินวัชร์ นรากรมังคลา
3060100122 นางสาวชมพูนุช จันพลโท
3060100123 นายอดิลันท์ ไวยวรรณจิต
3060100124 นางสาวสมกมล รักวีรธรรม
3060100125 นางสาวปวรรณรัตน์ แก้วใจ
3060100126 นางสาวชุติมา ทิพย์รัตน์
3060100127 นายสิขรินทร์ เหี่ยงมณี
3060100128 นางสาวณัชชารีย์ ปานประสิทธิ์
3060100129 นางสาววิรวรรณ คําเจริญ
3060100130 นายชนพัฒน์ ภัทรพงศ์ธาริน
3060100131 นางสาวนฐมน ศิริมงคลขจร
3060100132 นางสาวพรภัทรา กสิศิลป์
3060100133 นายกิตติกร โพธิ์สุวรรณ
3060100134 นายรัฐพล รัตนสมบูรณ์
3060100135 นางสาววรรณดี ไก่แก้ว
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