
1.  กองแผนงาน
    ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เลขประจําตัวสอบ
3050100001 นางสาวรุ่งนภา เทียวไทย
3050100002 นายธนภาคย์ อินทพฤกษ์
3050100003 นางสาวอัญชลี นาคชาตรี
3050100004 นางสาวขณิกพรรษ บุญมาสืบ
3050100005 นางสาววลัยพร ชัยเดชา
3050100006 นายจักรภพ ฉันทะกูล
3050100007 นางสาวหัสบง รัตนโชติ
3050100008 นางสาวสุธาสินี วิปุลัมภ์
3050100009 นายพิชิต วุฒิวิกัยการ
3050100010 นางสาวธัญธนา นาคสุทธิ
3050100011 นางสาวดวงตา สัมฤทธิ์
3050100012 นางสาวสาวิตรี มีจิตต์
3050100013 นางสาวสุกัญญา เจ้ยชุม
3050100014 นายบุญชู รุ่งน้ําเล็ก
3050100015 นางสาวธนัชพร สังขรณ์
3050100016 นางสาวพรพรรณ ลีนะกนิษฐ์
3050100017 นางสาวธัญวรรณ ทะสดวก
3050100018 นางสาวสมฤดี คล้ายขยาย
3050100019 นางสาวสุพรรณิการ์ วรรณเลิศ
3050100020 นางสาวศิวรัตน์ พลพันธ์
3050100021 นางสาวณัฐนันท์ บัวสาย
3050100022 นางสาวชัญญา นกเล็ก
3050100023 นายกฤตพล ตะโกทอง
3050100024 นางสาวสโรชา โฆสิตมาน
3050100025 นางสาวบงกชมาศ ไชยสลี
3050100026 นางสาวสุธานี ราชแป้น
3050100027 นางสาวกรชิญา ภู่วิจิตรวราภรณ์
3050100028 นางสาวนทวร รัตนวงค์
3050100029 นางสาววิยดา ผางทอง
3050100030 นางสาววรฤทัย ฉวีรักษ์

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)

ลงวันท่ี              กันยายน  พ.ศ.  2560

ช่ือ – สกุล
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3050100031 นางสาวทิพรัตน์ ลิ้มเจริญ
3050100032 นางสาวศิรินาถ ปรีชา
3050100033 นางสาวศิริกัญญา เปล่งขํา
3050100034 นางสาวกมลชนก ผดาศรี
3050100035 นางสาวอนุสรา ศึกษากิจ
3050100036 นางสาวอภิญญา ไชยรัตน์
3050100037 นางสาวทรายขวัญ ดวงมณี
3050100038 นางสาวณัฐฐิชา วันคํา
3050100039 นางสาวสุดารัตน์ นิจการณ์
3050100040 นางสาววันวิสาข์ มณีขัติย์
3050100041 นายนเรนทรา มาน้อย
3050100042 นางสาวนาถตยา ทวีทรัพย์
3050100043 นางสาวรัชนก ทองประศรี
3050100044 นางสาวกรรณิการ์ บุ่นจันทึก
3050100045 นางสาวรัชนี ธนาทิพยกุล
3050100046 นางสาววิสุตา ขุ่มด้วง
3050100047 นางสาวอรวรรณ วงษ์สุวรรณ
3050100048 นางสาวกัญชพร แซ่ลิ้ม
3050100049 นางสาวอรอุมา บุญทองสังข์
3050100050 นางสาวณัฐณิชาช์ เอ้ือเฟ้ือสุข
3050100051 นางสาวณัฐยาภรณ์ คงคํา
3050100052 นางสาววรางคณา คงคํา
3050100053 นางสาวศิริประภา พิมแสงทอง
3050100054 นางสาวเพ็ญพิชชา สีนวล
3050100055 นางสาวเบญจวรรณ แก้วหริด
3050100056 นางสาวพรพนา โภคา
3050100057 นางสาววาสรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง
3050100058 นางสาวฐากมล ธระสวัสดิ์
3050100059 นางวีณา ตั้งศรีสงวน
3050100060 นางสาวญาภาพัฒน์ อินทรโชติศักดิ์
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3050100061 นางสาวชรินรัตน์ วงค์เก๋
3050100062 นางสาวอารีรัตน์ สุทธิศักดิ์
3050100063 นางสาวสุพัตรา บุญกุลชัย
3050100064 นายเอกราช อยู่จินดา
3050100065 ว่าท่ีร.ต.หญิงรัชนู ยิ้มวิลัย
3050100066 นางสาวชุติมา ไชยวงค์ษา
3050100067 นางสาวชิดชนก อินวกูล
3050100068 นางสาวศิรินทรา ชัยภา
3050100069 นางสาวกชกร ตุลพันธ์
3050100070 นางสาวพัสดาทอง มะละออ
3050100071 นางสาวทิพย์ชนก เหลืองประสิทธิ์
3050100072 นางสาววีณา คงอยู่
3050100073 นางสาวกุลธิดา อิสระดําเกิง
3050100074 นางสาวจารุวรรณ พระเขียนทอง
3050100075 นางสาวพนัสดา กาวิชัย
3050100076 นางสาวลัทธพรรณ เรือนคํา
3050100077 นางสาวนฎาประไพ นุภักดิ์
3050100078 นางสาวจุฑาลักษณ์ จิตพิทักษ์
3050100079 นางมณศิกานต์ ชูทิพย์
3050100080 นางสาวอัญชลี พรมมา
3050100081 นางสาวมนพัทธ์ รังสิกุล
3050100082 นางสาวชัชชยา เชียวเลี่ยน
3050100083 นางสาวจุฑาลักษณ์ จรัสพันธ์
3050100084 นางสาวธนิตา คุณวิเศษ
3050100085 นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกลี้ยง
3050100086 นางสาวจิตตรา กองการ
3050100087 นายธนพล จบศรี
3050100088 นางสาวปภาวรินท์ เหง่ียมจุล
3050100089 นางสาวจิราวรรณ ธนบูรณ์วาณิช
3050100090 นางสาวปิยะพร เจริญยุทธ
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3050100091 นางสาวสุดธิดา ค่อมคิรินทร์
3050100092 นางสาวสิริพร พรหมหาญ
3050100093 นายอภิชาติ คอนเอม
3050100094 นางสาวมุทิตา สัตย์สุขยิ่ง
3050100095 ว่าท่ีร้อยตรีธนกฤต จิระแสงเมืองมา
3050100096 นางสาวสายฝน บุฎญปก
3050100097 นางสาวสุดาภรณ์ บิลโต๊ะแก้ว
3050100098 นางสาวทอรุ้ง ระหารนอก
3050100099 นางสาวรวิภา ขวัญตา
3050100100 นางสาวพรนภา ช้างทอง
3050100101 นางสาวอรุณรัตน์ ยอดกุล
3050100102 นางสาววิชิดา เขียนแก้ว
3050100103 นางสาวจินต์จุฑา โคตรสุมาตย์
3050100104 นางสาวณัฐธิดา ตาบุรี
3050100105 นายพีรภัทร บูรณะพล
3050100106 นางสาววารุณี พิมพ์ศรี
3050100107 นางสาวพัชรียา ช่วยทอง
3050100108 นางสาวอภัทสร จุกกระโทก
3050100109 นางสาวประภัสรวี สุกใส
3050100110 นางสาวเกษมณี นักพรม
3050100111 นางสาวอาทิตยา อํ่าเจริญ
3050100112 นางสาวธันยนันท์ แจ่มสุวรรณ์
3050100113 นางสาวกานต์พิชชา ซ่ึงเสนวรงค์
3050100114 นางสาวรําไพ ยุระไพ
3050100115 นายภาคภูมิ ระงับทุกข์
3050100116 นางสาวธนนันท์ ตุกังหัน
3050100117 นางสาวพรพรรณ เจนขจร
3050100118 นายเจนจบ หวังเจริญ
3050100119 นางสาวเบญจมาศ เนตรนี
3050100120 นางสาวสุจิตรา ลาวเกษม
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3050100121 นางสาวสุทธิดา ขจรบุญ
3050100122 นางสาวภรณ์ทิพย์ แดงสุด
3050100123 นางสาวกานดา กัญญา
3050100124 นางสาวอนุตนัน เผ่าพงษ์ทอง
3050100125 นางสาวสาวิตรี อามาตย์มนตรี
3050100126 นางสาวรุ้งตะวัน ไทรโยควิจิตร
3050100127 นางสาวพวงแก้ว คงดี
3050100128 นางสาวปณภัช ขาวบุญมี
3050100129 นางสาวจารุวรรณ พิมพะนิตย์
3050100130 นางสาวภัณฑิรา นราวุฒิ
3050100131 นางสาวสุมล ศิลโรจน์
3050100132 นางสาวอภิรดี เทพา
3050100133 นางสาววราลักษณ์ อักษรศิริ
3050100134 นางสาวพุทธรินทร์ พิชิตเดช
3050100135 นางสาวชมนาด ปะถะคามิน
3050100136 นางสาวสุธาสินี แสไพศาล
3050100137 นางสาวบุณฑริก บัวธรรม
3050100138 นางสาวฐานะมาศ ปัญญาไว
3050100139 นางสาวปิยะภรณ์ รักษาชาติ
3050100140 นางสาวเรติยา จาดบุญนาค
3050100141 นางสาววานิสสา บุญเรือง
3050100142 นางสาวจุฑามาส สร้อยสน
3050100143 นางสาวสุวรรณี พันนาริน

หน้า 5 จาก 5


