
1.  กองแผนงาน
    ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป

เลขประจําตัวสอบ
3030100001 นางสาวณัฐชาภรณ์ วันปาน
3030100002 นางสาวกัญญ์รัฐนันท์ เหมือนนามอญ
3030100003 นายนพรัตน์ สมบัติศิริมงคล
3030100004 นางสาวชณัญชิดา ฉิมดํา
3030100005 นางสาวธนาภรณ์ แสงน้อย
3030100006 นางสาวสมรักส์ เหมเมือง
3030100007 นางสาวภัสสร ยอดประเสริฐ
3030100008 นางสาวชญาวิชญ์ แท่นปาน
3030100009 นางสาวณัฐธยาน์ บุญถนอม
3030100010 นางสาวกุลิสรา ภู่ระหงษ์
3030100011 นางสาวมนชนก ยูโซ๊ะ
3030100012 นายชิษณุพงศ์ คงแดง
3030100013 นายวิษณุกร ใจราช
3030100014 นางสาวมยุรา กล่อมเจริญ
3030100015 นายธนพันธุ์ วุธยากร
3030100016 นางสาวจารุนันท์ จิตจํานงค์
3030100017 นางสาวภาวิณี ปรีดี
3030100018 นางสาวพฤฒิมาส ขาวผ่อง
3030100019 นางสาวสรารัตน์ รุ่งเรือง
3030100020 นายชิษณุพงศ์ แสงบัวเผื่อนวรา
3030100021 นายบุรินทร์ พูลพิพัฒน์
3030100022 นางสาวอนงค์นุช พละสาร
3030100023 นางสาวชยาภรณ์ บุญสุข
3030100024 นางคําฝัน ชื่นสุฎราษฎร์
3030100025 นางสาวเพ็ญแข แบ่งดี
3030100026 นางสาวศิโรรัตน์ วรรณเวช
3030100027 นางสาววราภรณ์ หนองกลางน้ํา
3030100028 นางสาวพัชร์ธนัน พิรพัฒน์ธนกร
3030100029 นางสาวสุดารัตน์ เขม้นกสิกรณ์
3030100030 นางสาวชนิกานต์ สิทธิแสงชัย

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)

ลงวันท่ี              กันยายน  พ.ศ.  2560

ช่ือ – สกุล
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3030100031 นางสาวเกียรติสุดา หนูเล็ก
3030100032 นางสาวเสาวนีย์ ทิพอาสน์
3030100033 นางสาวพิมพ์พรรณ ชัยรงค์
3030100034 นางสาวฉลองรัฐ วงษ์นาค
3030100035 นางสาวปวรัญชน์ ทองวัฒนา
3030100036 นางสาวทาริกา โคตรพรม
3030100037 นางสาวณัฐนิชา เชื้อเถาว์
3030100038 นางสาวพรรณภา สุริยา
3030100039 นางสาวศิริพร ดอนโอฬาร
3030100040 นายภาคภูมิ เนินหนู
3030100041 นายคทาวุธ แสงน้อย
3030100042 นายกฤษชาติ พุฒคํา
3030100043 นางสาวธรภครส พรหมเงิน
3030100044 นางสาวนันทนา ขําสด
3030100045 นางสาวจิรวนิต ส่งรัศมี
3030100046 นางสาววันทรา แซ่เฮ้ง
3030100047 นายจุลดิศ อินทรีเขียว
3030100048 นายอภิรักษ์ เทียนฟัก
3030100049 นางสาวชุฎาภา หม่ืนสายญาติ
3030100050 นางสาววิสสุตา แซ่ไหล
3030100051 นางสาวหัทยา โต๊ะมิ
3030100052 นางสาวสุนิษา แห้งสะอาด
3030100053 นางสาวฐิตินันท์ พาทา
3030100054 นายณฐนัท วานิช
3030100055 นางสาวสุมิตรา ใบอุดม
3030100056 นางสาวอรทัย นวนสอน
3030100057 นางสาวอัชฌา พูลโพธิ์ทอง
3030100058 นางสาวชิชญา รัชชูวงศ์
3030100059 นางสาวสลิษา สุขใจ
3030100060 นายวิษณุพงศ์ พรมยะ
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3030100061 นางสาววิสุดา กาพา
3030100062 นางสาวมานิยา กู้เกียรติ
3030100063 นายจิณัฐกริษฐ์ กล้าสงคราม
3030100064 ส.อ.อนันต์ เกิดพร
3030100065 นางสาวเมธาวี จันทรประภา
3030100066 นางพราวภูมิ ไทยประดิษฐ์
3030100067 นางสาวปิยนุช เนียมอินทร์
3030100068 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิโน
3030100069 นางสาวเกศรา เพาะเจริญ
3030100070 นางสาวทัศนีย์ ปวรวรรฒน์
3030100071 นางสาวสุพิศตรา แนมสัย
3030100072 นางสาวชุติมา เกิดจันทร์ตรง
3030100073 นายเจษฎา ยอดรัก
3030100074 นางสาวมณีรัตน์ ศรีคําภา
3030100075 นางสาวอโณทัย เถลิงนวชาติ
3030100076 นางสาวศศิวิมล ไชยรินทร์
3030100077 นางสาวประภาพันธ์ คงแก้ว
3030100078 นางสาวธัญญรัตน์ ศิริรัตนานนท์
3030100079 นางสาวนุสบา สุดใจดี
3030100080 นางสาววิชสุตา บําเพ็ญรัตน์
3030100081 นายฐิติวัชร์ ฐิติโชติพรทวี
3030100082 นางสาวณิชภากรณ์ เกิดน้อย
3030100083 นางสาวสุทธิภรณ์ วงศ์กองแก้ว
3030100084 นางสาวกัญญารัตน์ กลิ่นสกุล
3030100085 นางสาวนันท์นภัส ด้วงแสง
3030100086 นางสุพิศ เรืองศรี
3030100087 นางสาวทิพย์สุดา พลชํานิ
3030100088 นางสาวทัศนียา ชาวโพธิ์หลวง
3030100089 นางสาวสุนิสา ภู่นอก
3030100090 นายวรวิทย์ แก้วสม
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3030100091 นางสาวศศิร์ฎธา ชมผา
3030100092 นายชัยวัฒน์ กระจกรูป
3030100093 นางสาวสิรินญา สิทธิมงคล
3030100094 นางสาวเสาวภา ตุยทัง
3030100095 นางสาวชนันท์ญา ทองย้อย
3030100096 นางสาวศดานันท์ พิมพ์จันทร์
3030100097 นางสาวประไพพิมพ์ บุญญานุพงศ์
3030100098 นางสาวพิไลลักษณ์ ภูพานเพชร
3030100099 นางสาวดวงกมล ประทุมแก้ว
3030100100 นายคมสันต์ คุ้มกล่ํา
3030100101 นางสาวณัฐชุดา เดชพ่วง
3030100102 นายธนากร แสวงสุข
3030100103 นางสาววารี บุรมโคตร
3030100104 นางสาวธนัชพัชญ์ สุทธิโรจน์พงศา
3030100105 นางสาวภานุมาส อิงนิวัฒน์
3030100106 นางสาวดาราวรรณ แก้วหาวงศ์
3030100107 นางสาวนภาพร อยู่ถาวร
3030100108 นางสาวชวิศา วงษ์ขยาย
3030100109 นางสาวศรัญญา ศรีหานนท์
3030100110 นางสาวศิวิมล เดชมนตรี
3030100111 นายธานัท บุณยธนกิจ
3030100112 นางสาวบุญพิลาส สืบประสิทธิ์
3030100113 นางสาวณัฐชุดา กาชัย
3030100114 นางสาวศิวาพร อ้ึงอารุณยะวี
3030100115 นางสาวสาคร ชัยรัตน์
3030100116 นางสาวธนพร อรชร
3030100117 นางสาวณัฐวิภา ม่ันมาตร
3030100118 นายศุพรรธน์มงคล จิตต์ม่ัน
3030100119 นางสาวกฤติกา ดามาพงษ์
3030100120 นางสาวอรอนงค์ ชนะวงษ์
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3030100121 นางสาวสุจิตรา คุณารักษ์
3030100122 นางสาวอิสยาพร พลอยเพ็ชร
3030100123 นางสาวปิยธิดา ชาวโพธิสะ
3030100124 นางสาวสุทธิดา สุทธิการ
3030100125 นางสาวเกสิณี ศรีอินทร์
3030100126 นางสาวพิมพ์สุดา แสงเกร็ด
3030100127 นางสาวชญานี สุขวิสุทธิ์
3030100128 นางวไลพร กิ้มสสั้น
3030100129 นายวัชรพงษ์ วงค์ปัญญา
3030100130 นางสาวณิชากร บุญเสือ
3030100131 นางสาวธัญญาเรศ พรกระจ่าง
3030100132 นางสาวฐิติกาญจน์ เคนลา
3030100133 นางสาวอารยา ศิลปวิลาศ
3030100134 นางสาวอรวรรณ พันเขียว
3030100135 นางสาวจิราภรณ์ จงประเสริฐวงค์
3030100136 นางสาวแคอาย สุวรรณภานุ
3030100137 นางสาวเพ็ญนภา โคนชัยภูมิ
3030100138 นายศิวนัฐ จรูญศรี
3030100139 นางสาววันวิสาข์ สุวรรณโต
3030100140 นายประวิทย์ จารุวัฒนพันธ์
3030100141 นางสาวภิญญาพัชร์ ทิพย์เกิด
3030100142 นางสาวรุ่งเพชร ทัศนิจ
3030100143 นางสาวมณีพรรณ ทองอุไร
3030100144 นางสาวณัฐพร เดชธรรม
3030100145 นางสาวมัลลิกา ทาสีดา
3030100146 นางสาววรรณพร สุขอภัย
3030100147 นางสาวสุภาวดี สีทอง
3030100148 นายธีรพงษ์ วงศ์พิชชาภา
3030100149 นางสาวนิชาภา จิตต์จํานงค์
3030100150 นางสาวเกวลิน ตระกูลวิถีสวัสดิ์
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3030100151 นายชัยรัตน์ คงทอง
3030100152 นางสาวศิประภา เจ๊ะลี
3030100153 นายชัยพร คงทอง
3030100154 นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณโณ
3030100155 นางสาวณัฏฐ์ณิภัค อนุศาสนัน
3030100156 นางสาวชฎารัตน์ เหรียญทอง
3030100157 นางสาวชมพูนุท ทองสมัคร
3030100158 นางสาวธนัชชา  ุบุญเรือง
3030100159 นางสาวอภิญญา เชื้อช่างเขียน
3030100160 นายกมล ลอยทอง
3030100161 นายนพปฎล ศรีโปฎก
3030100162 นางสาวอัญชลี พงศ์เมธากุล
3030100163 นางสาวกัณท์ศยาพร อ่อนดํา
3030100164 นางสาวสุมน ชั้นบุญ
3030100165 นางสาววราวรรณ ใฝ่กระจายเพ่ือน
3030100166 นางสาวปาจรีย์ คําพะวงศ์
3030100167 นางสาวเบญจวรรณ ฤทธิ์บํารุง
3030100168 นางสาวหทัยรัตน์ บุญรักษ์
3030100169 นางสาวธนพร ศิริพงษ์ภาวนา
3030100170 นางสาวฑิฆัมพร กายรองทอง
3030100171 นางสาวกฤษณา กาเผือกงาม
3030100172 นายหัตถสิทธิ์ จันทร์เสี้ยวรัศมี
3030100173 นางสาวหทัยรัตน์ เกตุงาม
3030100174 นางสาวพิสมัย เครือบุดดี
3030100175 นางสาววัชราพันธ์ เพลิดเพลิน
3030100176 นายวัชระพันธ์ เชื้อคําจัทร์
3030100177 นายชยพล โพธิ์ทิม
3030100178 นางสาวศริญญา เหล็กแจ้ง
3030100179 นางสาวณัฏฐรินีย์ ทับเท่ียง
3030100180 นายสุรชา มะตะโก
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ช่ือ – สกุล
3030100181 นางสาวสายฝน ชื่นชม
3030100182 นางสาวนงลักษณ์ สังขพิไล
3030100183 นางสาวเลอลักษณ์ แจ่มประเสริฐ
3030100184 นางสาวทิพารัตน์ สัญพงศ์
3030100185 นางสาวอิษฎ์อาณิก พิเชฐกุลรวี
3030100186 นางสาวจันทร์เพ็ญ สมบูรณ์
3030100187 นายศิริศักดิ์ อร่ามอาภากุล
3030100188 นางสาวฐิติมา ทวีพันธุ์
3030100189 นางสาวภัทราวดี คงหนู
3030100190 นางสาวสุชาดา สุดาชม
3030100191 นางสาวรินรดา บินสมะ
3030100192 นางสาวอาทิตสา เนาวรัตน์
3030100193 นางกรพินธุ์ รักษา
3030100194 นางสาวสิริรัตน์ แก้วสา
3030100195 นางสาวสิรินาถ แก้วสา
3030100196 นางสาวสุธินี เชฏฐพินิต
3030100197 นางสาวรพีพร ทองเต็ม
3030100198 นางสาวกนกวรรณ จันทพล
3030100199 นายศุภมิตร ประยูรวิกรัย
3030100200 นางสาวจิตินันท์ หล่อบํารุงพงศ์
3030100201 นางสาวฐิติกาญจน์ จารุชาต
3030100202 นางสาวโยษิตา อนุพัฒน์
3030100203 นางสาววณิดา อํ่าคล้อย
3030100204 นางสาวศุภนิดา ไตรธรรม
3030100205 นางสาวฐิตาภา ทวีวัฒนะกิจบวร
3030100206 นายปฐมรัก ขุนทอง
3030100207 นางสาวแอนนา วุ้นก้ิม
3030100208 นางสาวพวงเพ็ชร์ ทองฤทธิ์
3030100209 นางสาวกนกวรรณ ศรีบุรินทร์
3030100210 นายโตยธาร พ่ึงบุญศรี
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ช่ือ – สกุล
3030100211 นางสาวศิวดาติ์ ดํานาคแก้ว
3030100212 นางสาวอัญชนาภรณ์ เอมดิษฐ์
3030100213 นางสาวเบญจวรรณ เกิดศิลป์
3030100214 นางสาวศรีสมร นิลโนรี
3030100215 นายอนุสรณ์ นิสสัยการ
3030100216 นางสาวปรียานุช ป้อมจัตุรัส
3030100217 นางสาววราพัชร กอบกํา
3030100218 นายคมกฤช รื่นวรรณ
3030100219 นางสาวภัทรา มานะกิจ
3030100220 นางสาวอภิญญา ธารสมถวิล
3030100221 นางสาวอรอุมา ชุ่มช่วย
3030100222 นายอภินันท์ แสงแก้ว
3030100223 นางสาววิมลตา วดีศิริศักดิ์
3030100224 นายสุรเดช เอ่ียมสอาด
3030100225 นางสาวประภาพรรณ บุญทับ
3030100226 นางสาวฐานิกา สุธรรม
3030100227 นางสาวกนกกร  ้แก้วกอง
3030100228 นางสาวจินตวี วิเศษสมบัติ
3030100229 นางสาวจริยา สุขสมร
3030100230 นายภัทรกานต์ สิงหเศรษฐ
3030100231 นางสาวสุวารี โสดาธาตุ
3030100232 นายวิญญู สีอ่อน
3030100233 นางสาวปริศนา ศรีวะอุไร
3030100234 นางสาวเฟ่ืองฟ้า ฟักบัว
3030100235 นางสาวจันทร์เพ็ญ บรรดาศักดิ์
3030100236 นางสาววาสนา ตรงสิน
3030100237 นางสาวรินรดา เทียนทอง
3030100238 นางสาวบุญฺธิดา ธุระกิจ
3030100239 นายชัยวัฒน์ จรหนู
3030100240 นางสาวสุพินดา ฟักแฟง
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    ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)

ลงวันท่ี              กันยายน  พ.ศ.  2560

ช่ือ – สกุล
3030100241 นางสาวจันทร์จิรา ปะวะโค
3030100242 นางสาวนัชฎาพร ขันโมลี
3030100243 นางสาวจิดาภา ทุนเพ่ิม
3030100244 นายศุภกร มะกรูดอินทร์
3030100245 นายพีรัช ลิลา
3030100246 นางสาวอัจฉราพร พันจินา
3030100247 นางสาวปุญชรัศม์ิ ทิพย์มณี
3030100248 นายจักรายุธ วานิช
3030100249 นางสาววรัญญา ธงชัย
3030100250 นางสาวศิริชล วงศ์อําไพ
3030100251 นางสาวพุทธิดา พิมพา
3030100252 นายปณชัย เอ่ียมงาม
3030100253 นางสาวชญานุช แซ่หว่อง
3030100254 นางสาวปิยทิพย์ สุวรรณ์
3030100255 นางสาวชุติมา ผลาจันทร์
3030100256 นายจิรัฎฐ์ สิงห์อําพล
3030100257 นางสาวเพ็ชรรัตน์ สาลีผล
3030100258 นายภูริช เลาะวิถี
3030100259 นางสาวพัชรินทร์ วิภาวัตตันติ
3030100260 นางสาวฐิติมา ยึดพวก
3030100261 นางสาวสุนียา หอมหวล
3030100262 นางสาววิชิดา งามจรัส
3030100263 นางสาวอภิชญา ศรีบุรินทร์
3030100264 นายประชา อ้นจีน
3030100265 นางสาวเกศินี หลักทอง
3030100266 นางสาวอัจฉรา ใจระย้า
3030100267 นางสาวสุภาพร เอพระเรา
3030100268 นางสาวรัตนาภรณ์ เถ่ือนขวัญ
3030100269 นางสาวเปมิกา ทีโคกกรวด
3030100270 นางสาวรสสุคนธ์ การะพฤกษ์
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ช่ือ – สกุล
3030100271 นางสาวศุภกร สุลินทราบูรณ์
3030100272 นางสาวน้องหญิง ภักดีณรงค์
3030100273 นางสาวพรพิชชา แก้วสีอ่อน
3030100274 นางสาวณัฐิกานต์ โชติชัย
3030100275 นางสาววิภารัตน์ ศรีเครือดง
3030100276 นางสาวณัฐธิดา เรืองศรี
3030100277 นางสาวสุพิชชา แก้วตา
3030100278 นางสาวลลิตา สายปาน
3030100279 นางธัญพรรธน์ สุขสุนทรีย์
3030100280 นางสาวชีวนันท์ รุ่งรําพรรณ
3030100281 นางสาวอังคณา เกตุวารินทร์
3030100282 นางสาวศิราวัลย์ อินตาจัด
3030100283 นางสาวกนกวรรณ ล้อมน้อย
3030100284 นายก้องปพัฒน์ สูติอุทัยทวีโชติ
3030100285 นางสาวสุภาพรรณ สดแสงสุก
3030100286 นางสาวอภิญญา พิจิตร
3030100287 นางสาวอลงกรณ์ กริชนิกร
3030100288 นางสาวเมธาวี สิทธิศักดิ์
3030100289 นางสาวจันทกานต์ แก้วจะวะนะ
3030100290 นางสาวสุทัศนา บุญขํา
3030100291 นางสาวภคพร ยิ้มรักษา
3030100292 นางอรอุมา โฉมไธสง
3030100293 นางสาวดรณีรัตน์ วัลลภศิริ
3030100294 นายอาดือนัง แวกาจิ
3030100295 นางสาววราพร ไตรมาศ
3030100296 นางสาววีรสุดา เนื่องนุช
3030100297 นางสาวสุพรรษา แขโคกกรวด
3030100298 นางสาวนันท์นภัส อุทาน
3030100299 นางสาวศิริฉัตร พ้ืนชมภู
3030100300 นางสาวภัทราภรณ์ สืบสีมา
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ช่ือ – สกุล
3030100301 นายการัณย์ พันนพพงศ์
3030100302 นางสาวศรัญญา พรมทะนา
3030100303 นางสาวชนัญชิดา ประสีทอง
3030100304 นายวีระวัฒน์ ทองประดิษฐ์
3030100305 นายจิระ ช้อนทอง
3030100306 นางสาวกชามาศ และกา
3030100307 นางสาวอรอนงค์ ลายทิพย์
3030100308 นางสาวลีลาวดี หนูขาว
3030100309 นางสาวอริสา เสาะสนธิ์
3030100310 นายราชันย์ เนื้อนุ้ย
3030100311 นางสาวจิราภา ไหมสมบุญ
3030100312 นายรังสิมันตุ์ จีนเกิด
3030100313 นางสาวสมฤทัย ตั้งอ้ัน
3030100314 นางสาวเพชรรัตน์ ปรากฎดี
3030100315 นายธนากร ศรีเพียงจันทร์
3030100316 นางสาวณัฐชุตา แสงกระจ่าง
3030100317 นางสาวพัชราภา ตังคะวัฒนะไพบูลย์
3030100318 นางสาวรัชนู อุ่นเรือน
3030100319 นางสาวปรียานุช จันทรักษ์
3030100320 นางสาวจิรัฐยา พราหมณ์แก้ว
3030100321 นางสาวชมามาส ช่วยเรืองพันธุ์
3030100322 นายนพดล หงส์ทอง
3030100323 นางสาวสรารัตน์ เสนีวงษ์
3030100324 นางสาวศิรินันท์ ปราสาร
3030100325 นางสาวพรรณวดี ปราสาร
3030100326 นางสาววรุณนภา มลพงษ์พันธุ์
3030100327 นายกิตติชัย ประสิทธิเมนนท์
3030100328 นางสาวแพรววนิต เวียงมูล
3030100329 นางสาวจารีย์ อร่ามโชติ
3030100330 นางสาวปิ่นดารา นุ่นสุวรรณ์
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ช่ือ – สกุล
3030100331 นางสาวพิมพ์ศิริ เตืองพลี
3030100332 นางสาวธนัฐฐา รอดบุญฤทธิ์
3030100333 นางสาวสุรีรัตน์ รอดบุญฤทธิ์
3030100334 นางสาวอิษยา บุญสุวรรณสกุล
3030100335 นางสาวเบญจมาศ เกียรติศักดิ์กําธร
3030100336 นางสาวศุภมาส ฝั้นจักสาย
3030100337 นางสาวศุภลักษณ์ ไชยหงษ์
3030100338 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ปัจจัย
3030100339 นางสาวอุมาพร ศรีวิลัย
3030100340 นางอรอุมา วิบูลย์พันธุ์
3030100341 นางสาวปราณี วิลัยรัตน์
3030100342 นางสาวยุววรรธก ธรรมศิริคุณากร
3030100343 นางสาวมยุรา วระสีหา
3030100344 นางสาวธิดารัตน์ วันศิริสุข
3030100345 นางสาวศิรินันท์ อัญมณีรมย์
3030100346 นางสาวปูริดา ก่ิงจันทร์
3030100347 นางสาวสิริยุพิน บุญมาปลูก
3030100348 นางสาวธีราภรณ์ มณีวรรณ
3030100349 นายพิสิษฐ์ เผ่าเกียรติ์
3030100350 นายธนากร กาญจนโสภณ
3030100351 นายปรัชญา พรหมจอม
3030100352 นางพัชรี แก้วแกมทอง
3030100353 นางสาวดาราลักษณ์ ซ่ือสกุล
3030100354 นางสาวชรินรัตน์ อาจประจักษ์
3030100355 นางสาวศุภธิดา ชุ่มวงค์
3030100356 นางสาวกัณฐิกา จันทร์ทอง
3030100357 นางสาวอรุณิญา โชคลาภ
3030100358 นางสาวสุชัญญา พริกเทพ
3030100359 นางสาวสกุลตรา นิลน้อย
3030100360 นางสาววรรณจิตร แก้วปักษา
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ช่ือ – สกุล
3030100361 นางสาวอัญมณี กงทอง
3030100362 นายวรเชษฐ์ พรหมเกิด
3030100363 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีคงแก้ว
3030100364 นางสาวกนกเรขา จันทรวงศ์กิตติ
3030100365 นางสาวณัฐริกา ทองทรัพย์
3030100366 นางสาวขรินฑิพย์ เครือญาติ
3030100367 นางสาวลลิตวดี รอดสว่าง
3030100368 นางสาวรจนา ประดู่
3030100369 นางสาวนันท์ธนา ปราณี
3030100370 นางสาวณหทัย พลเพชร
3030100371 นายสุโรตน์ ปานจีน
3030100372 นางสาวเรณุมาศ นิลปักษา
3030100373 นางสาวสราลี ชวศิริกุลฑล
3030100374 นางสาวอิษยา ศุภวงศ์
3030100375 นางสาวสโรชา โพธิ์กระจ่าง
3030100376 นางสาวรัชนีกร ต่อรัตนไพบูลย์
3030100377 นายนิรุติ เกิดวิบูลย์เวช
3030100378 นางสาวศุภกานต์ จังสายสว่าง
3030100379 นายเสกสรร เอ็มประโคน
3030100380 นางสาวสุธิดา โปชู
3030100381 นางสาวทัชชานนท์ ฟุ่มเฟือย
3030100382 นางสาวเสาวลักษณ์ สมยา
3030100383 นางสาวสุภัทรา อายุวงษ์
3030100384 นายณัฐวัฒน์ เฮงเส็ง
3030100385 นางสาวศุภรัตน์ พละจิต
3030100386 นางสาวจิดาภา รักษ์ฉิมโหมด
3030100387 นางสาวนฤมล พันเพ็ชร
3030100388 นางอรวรรณ เก้ือเม่ง
3030100389 นางสุชาดา ฮวดยินดี
3030100390 นางสาววนิดา ขันธเขต
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ช่ือ – สกุล
3030100391 นางสาวกลิ่นมณี นามชารี
3030100392 นายปิยวัฒน์ เรืองราย
3030100393 นายชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์
3030100394 นางสาวปิยะดา เช้านิมิตร
3030100395 นางสาวพชร วงษ์ประเสริฐ
3030100396 นางสาวอรกานต์ ศรีวิโรจน์
3030100397 นางสาวกนกวรรณ รักนาวี
3030100398 นางสาวเกศกัญญา สุวรรณปิยวงศ์
3030100399 นางสาวตรีเนตร ขําขัน
3030100400 นางสาวรัตนากร แดนแก้ว
3030100401 นางสาวชลัญญา เพ็ชรขัน
3030100402 นางสาวกิตติ์ธัญญา ทอเพ็งภูมาลัย
3030100403 นางสาวจุฑามาศ อินทร์พรหม
3030100404 นางสาวณัฐณิชา ยุระยงค์
3030100405 นางสาวกฤติกา เพ็ชรขํา
3030100406 นางสาวพรลภัส กาญจนภักดิ์
3030100407 นางสาวพฤกษา แก้วโหมดตาด
3030100408 นางสาวสุชาวลี พลพิทักษ์
3030100409 นางสาวภัทรชนก นิธังกร
3030100410 นางสาววาสนา สุปัชชา
3030100411 นางสาวจารุวรรณ ปุกคํา
3030100412 นายนรินทร์ พานิชผล
3030100413 นางสาวภาวิณีย์ ศรีนิลพันธุ์
3030100414 นางสาววิชชุลดา หาญเลิศ
3030100415 นายธวัชชัย พงศ์ภัทรปรีชา
3030100416 นางสาววีรยา อ่อนนาง
3030100417 นางสาวธนิษฐา ทิพย์รัตน์
3030100418 นางสาวดาราพรรณ แก้วเพ็ง
3030100419 นางสาวสุรางค์ โอนอ่อน
3030100420 นางสาวสุดารัตน์ จ้องสระ
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ช่ือ – สกุล
3030100421 นายรําจวน ปุณโณฑก
3030100422 นายกนกพล ศรีตระกูล
3030100423 นางสาวสุภาพร ศรีหาญ
3030100424 นายรัชพล ตระกูลแพร่หลาย
3030100425 นางสาวรัตติยากร อินทร์นุ่น
3030100426 นางสาวภัทรนันท์ วังวงค์
3030100427 นางสาวสุกัลญา เข็มศรี
3030100428 นางสาวสุภาพร พ่ึงกัน
3030100429 นางสาวอัมพวัน จันทรพรหม
3030100430 นางสาวปัตติมา หนูฤทธิ์
3030100431 นางสาวอัญชลี เรืองโรจน์
3030100432 นางสาวสุภาวดี อยู่ผ่อง
3030100433 นางสาวธนานิษฐ์ กาเย็นทรีย์
3030100434 นางสาววัชรีพร ทวีกูล
3030100435 นางสาวพัทธนันท์ คงจันทร์
3030100436 นางสาวดวงใจ ขันทอง
3030100437 นางสาวสุพัตรา มงคลอาบ
3030100438 นางสาวปรีญาพัชญ์ พัฒนะโชติบูรณ์
3030100439 นางสาวศิริประภาวดี สุวรรณดีมาก
3030100440 นางสาวจุฑามาศ ทองอินทร์
3030100441 นางสาวธารณา อุบลเขียว
3030100442 นายทีฆายุ วันเนา
3030100443 นางสาวญาณิกา ไชยฮะนิจ
3030100444 นางสาวอุษณีย์ ฉลองเกียรติกุล
3030100445 นางสาวสุเมธนี นะภา
3030100446 นางสาวโสภิดา นะภา
3030100447 นางสาวฐิตารีย์ ธิแก้ว
3030100448 นางสาวอาภัสรา ภารพงษ์
3030100449 นางสาวพลอยบงกช ชุ่มเพ็งพันธ์
3030100450 นายภิญโญ ฤทธิบัณฑิตย์
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ช่ือ – สกุล
3030100451 นางสาวอานันทิพย์ โวอ่อนศรี
3030100452 นางสาวสุธาลินี เนินทอง
3030100453 นางสาวเพชรรัตน์ พราหมจร
3030100454 นางสาวสุวรรณี เพ็งภาค
3030100455 ว่าท่ี ร.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ศรียาเทพ
3030100456 นางสาวกนกวรรณ จารุมาศ
3030100457 นางโสลัชชา สว่างศรี
3030100458 นางสาวกาญจนา สายเพ็ชร
3030100459 นางสาวเบญญา อุดเสริม
3030100460 นางสาวเยาวลักษณ์ บานเย็น
3030100461 นางสาวธนัชพร ชัยนนถี
3030100462 นายกล้าณรงค์ ผการัตน์
3030100463 นางสาวขวัญอัมพร ทิพย์เนตร์
3030100464 นางสาวโสมนภา วสุวัต
3030100465 นางสาวแคทลียา หัสดิพันธ์
3030100466 นางสาวณัฐกาญจน์ ยอดอารมภ์
3030100467 นางสาวระพีพร ผิวนิล
3030100468 นางสาวรจรินทร์ อินศรี
3030100469 นางสุปรียา ลาคํา
3030100470 นางสาวปาริชาติ วงศ์สง่า
3030100471 นายสมพงษ์ พรรณดี
3030100472 นางสาวศุภามาส ก้อนพิลา
3030100473 นางสาวอุ่นใจ เสมาพิทักษ์
3030100474 นางสาวอังคณา สุวรรณศรี
3030100475 นางสาววราภรณ์ มณีนพรัตน์
3030100476 นางสาวณิชยาณัฏฐ์ ตั้งวินิจฉัย
3030100477 นางสาวอภิสรฐา สลับลึก
3030100478 นางสาวพนิตอนงค์ แก้วแพรก
3030100479 นางนิตยา วงษ์เกตุ
3030100480 นางสาวจิรนันท์ จันทร์ลอย
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ช่ือ – สกุล
3030100481 นายณัฐภูมิ เครือราฎร์
3030100482 นางสาวสุนันทา สันทัด
3030100483 นางสาวธัญญลักษณ์ พรมมา
3030100484 นายสุทธิเกียรติ สามัญเขตการณ์
3030100485 นายวิชธวัช เถาคําแก้ว
3030100486 นางสาววรินทร ศรแก้ว
3030100487 นางสาวชนากานต์ เกตุแสง
3030100488 นางสาวจริยา นวลเป็นใย
3030100489 นางสาวอรุณรุ่ง อนุรักษ์สกุล
3030100490 นางสาวณิชนันทน์ รอดแดง
3030100491 นางสาวอลิต ธนประโยชน์ศักดิ์
3030100492 นางสาวจันทร์จิรา ทองหมุน
3030100493 นางสาวั้นันทิมา จันทรศรี
3030100494 นายไตรรงค์ ประทุมโพธิ์
3030100495 นางสาวสวนะ ทับทิมดี
3030100496 นายกัญเทพ สนศิริ
3030100497 นางสาวสุธาทิพย์ พรมน้อย
3030100498 นางสาวสุภาพร สังฆรักษ์
3030100499 นางสาวจุฑามาศ กุลบุตร
3030100500 นายมงคล สารินทร์
3030100501 นางสาวนงค์ลักษณ์ มลิวัลย์
3030100502 นางสาวมณีรัตน์ แสงสุวรรณ
3030100503 นางสาวเพ็ญจันทร์ ไต่เป็นสุข
3030100504 นางสาวนลินัสม์ บุณโยดม
3030100505 นางสาวเสาวลักษณ์ ใจบาน
3030100506 นายภาคภูมิ ปลอดฤทธิ์
3030100507 นายภควัฒน์ ดวงนาวงศ์
3030100508 นางสาวนภัสวรรณ ถาวรวันชัย
3030100509 นายปาลชาติ วงค์แก้ว
3030100510 นางสาวรุ่งทิวา พรมภักดี
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ช่ือ – สกุล
3030100511 นางสาวกนกวรรณ เกิดสืบมา
3030100512 นางสาวกนกวรรณ ปิ่นสุวรรณ
3030100513 นางสาวบุษยมาส ยอดราช
3030100514 นางสาววัชรีพร หมวดโพธิ์กลาง
3030100515 นางสาวณัฐสรวงธร อารุณี
3030100516 นางสาวสุกัญญา รอดเพ็งสังคหะ
3030100517 นางสาวชลลิสา คําพรมมา
3030100518 นางสาวพลอยไพลิน พานิชดี
3030100519 นางสาวชุดาภา สุริยะน้อย
3030100520 นางสาวบุญญรัตน์ วินิจรัตนพร
3030100521 นางสาวเกตุสุดา โคตรหา
3030100522 นางสาวจรีมาศ เทพมณฑา
3030100523 นางสาวพักษรัญล์ ประสงค์ดี
3030100524 นางสาวสามินี สุขสุเมฆ
3030100525 นางสาวกมลวรรณ แข็งพิลา
3030100526 นายธนทัต ชินดุษฎีกุล
3030100527 นางสาวสมนพร มูลสาร
3030100528 นางสาวอังขณา หมายสุข
3030100529 นางสาวธนันนัฏฐ ศรีประดิษฐ์
3030100530 นายณัฐศักดิ์ เส็นสมเอียด
3030100531 นายสันติภาพ ขันทนิตย์
3030100532 นางสาวชลดา รุ่งแสงทิพย์
3030100533 นางสาวเทวารินทร์ กําหนด
3030100534 นางสาวโชติรส เทียนทองคํา
3030100535 นางสาวนิชกานต์ ศักรินพานิชกุล
3030100536 นายเดชา บุญวาสนา
3030100537 นางสาวจรรยา รู้ขาย
3030100538 นางสาวปิยะมาศ ทัศนา
3030100539 นางสาวธนาวรรณ รางเริ่ม
3030100540 นางนันทรียา กาหล
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ช่ือ – สกุล
3030100541 นางสาวทัตพิชา สุขรัตน์
3030100542 นางสาวงามตา เกตุกุล
3030100543 นางสาววรรณิสา แก้วล้วนสม
3030100544 นางสาวโยธิกา ปันดี
3030100545 นางสาวรัชนี เมียะแก้ว
3030100546 นางบุษกร สายแสงจันทร์
3030100547 นายวัชรินทร์ ศรีหาวัตร์
3030100548 นางสาวศิริพร นิลนนท์เนตร
3030100549 นายนัทพนธ์ ขําชุ่ม
3030100550 นายธงชัย ลอดพ้ัว
3030100551 นางสาวอริสรา คงประเสริฐ
3030100552 นางสาวสุภาภรณ์ เชียงโญ
3030100553 นายพันธ์ศักดิ์ ชาลี
3030100554 นางสาววรรณิศา ศรีวิชา
3030100555 นางสาวภนิดา ภูละมัย
3030100556 นางสาวกฤตภรณ์ นุชพ่วง
3030100557 นางสาวดรัลพร ประดิษฐ์
3030100558 นางสาวสุนทรี พวงสมบัติ
3030100559 นางสาวณัฐยา จําดวง
3030100560 นางสาวดวงกมล สุพานโช
3030100561 นางสาวภัทริยา แช่มโสภา
3030100562 นางสาวขวัญมณฑน์ สารัตน์
3030100563 นางสาวณัฐธยาน์ สุมาลัย
3030100564 นางสาวธวัลฉัตร วิเชียรโชติ
3030100565 นางสาววชิรญาณ์ อุสาาพรหม
3030100566 นายณัฐพงศ์ พรสุขนิมิตกุล
3030100567 นางสาววิชชนี ชินบุตร
3030100568 นางสาวกิติยา พลตื้อ
3030100569 นางสาวชวิฐา เชนยะวณิช
3030100570 นายภาณุวัต สุพิมล
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ช่ือ – สกุล
3030100571 นายสิวริศร บุญแลน
3030100572 นางสาวพนิดา เขาแก้ว
3030100573 นางสาวคณิศร สุนทรวิภาต
3030100574 นายขจรสัณ ไวอาสา
3030100575 นางสาวรุ่งนภา กึมขุนทด
3030100576 นายปรีชา คุณฮวย
3030100577 นางสาวน้ําทิพย์ ทรงรัตน์
3030100578 นายพิริยะ จั่นสามัญ
3030100579 นางสาววิสารัตน์ โตเจริญ
3030100580 นางสาวฐิติรัตน์ เข็มเพ็ชร
3030100581 นางสาวลักขณา กาญจนบํารุงสกุล
3030100582 นางสาวกิตติยา มีมากบาง
3030100583 นายวิศรุต มากเทพพงษ์
3030100584 นางสาวศิริพร โอรักษ์
3030100585 นางสาวรุ่งอนงค์ วิเวกจิตร์
3030100586 นางสาวอังศญา ฉิมสว่าง
3030100587 นางสาวบุผา ทางโต๊ะ
3030100588 นางสุภาวดี ฉากประดู่
3030100589 นายประสิทธิ์ จันทับ
3030100590 นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม
3030100591 นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ
3030100592 นายสุรพล นามสีฐาน
3030100593 นางสาวภรณี ชุ่มจิตต์
3030100594 นางสาวมัยพิราภา ตุ้มทอง
3030100595 นางสาวสุนิสา ศรีสกุล
3030100596 นายวิชชุกร ลอยนภา
3030100597 นายศตวรรษ ส้มแก้ว
3030100598 นางสาวนาตยา เรืองเย็น
3030100599 นางสาวทักษิณา สุภาษิต
3030100600 นางสาวพจนี นะวะเศียร
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)

ลงวันท่ี              กันยายน  พ.ศ.  2560

ช่ือ – สกุล
3030100601 นางสาวสุภาพร หนูจิตร
3030100602 นางสาวนลินี หนูเอียด
3030100603 นางสาวศิรภัสสร แก้ววงศ์เครือ
3030100604 นางสาวหฤทัย เหล็มหมัน
3030100605 นางสาวศิราพรรณ สุขเกษม
3030100606 นางสาวกชกร พงษ์เจริญ
3030100607 นางสาวรติกร ลือแสน
3030100608 นางสาวรุ่งนภา ปุยฝ้าย
3030100609 นางสาวเกศรินทร์ คงโพธิ์น้อย
3030100610 นางสาวกนกดารินทร์ ชูเชื้อ
3030100611 นายณัฐวุฒิ พีธรากร
3030100612 นางสาวสุวรรณทิพย์ เติมแก้ว
3030100613 นายโยธิน จันทร์ครุธ
3030100614 นางสาวกษพร โพธิ์จันทร์
3030100615 นางสาวมณีรัตน์ ลิ่มประสิทธฺฎอิสระ
3030100616 นางสาวณัฐวดี พันธพงค์
3030100617 นางสาวบุญรัตน์ ทองมูล
3030100618 นางสาวศรัณย์ธรณ์ อ่ิมเจริญ
3030100619 นางสาวนารีรัตน์ สาธุการ
3030100620 นางสาวน้ําทิพย์ เรื่องลือ
3030100621 นางสาวชุลีกร สภาพ
3030100622 นางสาวอธิชา ปัญญามา
3030100623 นายทัศไนย ทันบุญ
3030100624 นางสาวอัจฉรา สว่างแผ้ว
3030100625 นางสาวรัชนิดา โคตรพรม
3030100626 นางกฤติมา เหล่ารอด
3030100627 นางสาวสุนิสา วสุวัต
3030100628 นางสาวปณิธ์ดา บัณฑิตไทย
3030100629 นางสาวสิริวรรณ ดีถนอม
3030100630 นางสาวเยาวรัตน์ ทองนวลไทย
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ช่ือ – สกุล
3030100631 นางสาวมินตรา ประทุมขันธ์
3030100632 นางสาวพรพรรณ เต็มบุญโชติ
3030100633 นางสาวกรกนก พานทอง
3030100634 นายรัชต ฉัตรแก้ว
3030100635 นางสาวณัฐปภัสร์ เขียวเกลี้ยง
3030100636 นางสาวธนพร ทองคําอยู่
3030100637 นางสาวเสาวลักษณ์ คันธะคง
3030100638 นางสาวอักษร ฉายสุวรรณ
3030100639 นางสาวอรนุช บัวพรม
3030100640 นางสาวนาตาลี กล่ําฮุ้ย
3030100641 นายณัฐพล ปริพฤติพงศ์
3030100642 นางสาวณิชนันทน์ ทรัพย์อํานวย
3030100643 นายรุ่งวิวัฒน์ บุญรอด
3030100644 นางสาวกาญจนา หอมหวล
3030100645 นางสาวรัตนา อ่ิมทอง
3030100646 นางสาวสุภัชญา แก้วมุสิก
3030100647 นางสาวเมธิตา ตั้งเวทย์ถาวร
3030100648 นางสาวลภัสรดา สุวรรณรัตน์
3030100649 นางสาวณุสรา ลักษณะวิลัย
3030100650 นางสาวบุญจิราวรรณ บุญพรหม
3030100651 นางสาวพิมพ์ชนก แขเกษม
3030100652 นางสาวจารุวรรณ ขําประยูร
3030100653 นางสาวชนณกานต์ อินทะนะ
3030100654 นางสาวณัฐมน เทศทิม
3030100655 นายชนาวุธ ดอนโมกข์
3030100656 นายวุฒิชัย หลอดแก้ว
3030100657 นางสาวภรณ์ทิพย์ แสงสุข
3030100658 นางสาวชุฎาพันธุ์ เชื้อสาย
3030100659 นางสาวมณีรัตน์ จิตต์นอก
3030100660 นางสาวลลิตา ปาธิสัตย์

หน้า 22 จาก 26



1.  กองแผนงาน
    ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)

ลงวันท่ี              กันยายน  พ.ศ.  2560

ช่ือ – สกุล
3030100661 นางสาวปิยะดา สงสุรินทร์
3030100662 นางสาวกันฑนันท์ ชัยยะ
3030100663 นางสาวชาลิสา หล้าสกุล
3030100664 นางสาวปัณฌิตา สายสุข
3030100665 นางสาวเพ็ญนภา ดาวกลาง
3030100666 นางสาววัลยา แก้วจันทร์เพชร
3030100667 นางสาวโยสยา แสงสันต์
3030100668 นางสาวอรชา อุตคะวาปี
3030100669 นายจักรกฤษ บุญเจริญ
3030100670 นายอานนท์ มนทกานติรัตน์
3030100671 นางสาวชนธัญ ทิมฤกษ์
3030100672 นางสาวเรณู แก้วสถิตย์
3030100673 นางสาวปฏิยา ทองสุ
3030100674 นายพงษ์สุวรรณ ไชยยุทธ์
3030100675 นายโสภณ เสง่ียมภาพ
3030100676 นางสาวพรทิพย์ จันทร์ชูผล
3030100677 นางสาวณัฐนันท์ ตั้งจิตบํารุงพงษ์
3030100678 นางสาวกัญญารัตน์ สุกคด
3030100679 นางสาวนัทธมน ดลภัคสกุล
3030100680 นางสาวจิรชยา ศรีมันตะ
3030100681 นางสาวสุชานาถ แสงทองศรี
3030100682 นางสาวพุชิตา พ่ึงฉิม
3030100683 นางสาววศิฐา ฤชาวดี
3030100684 นางสาวรุ่งอรุณ กันทะ
3030100685 นางสาวบุณณดา ทองธรรมชาติ
3030100686 นางสาวนพรัตน์ เวียงสงค์
3030100687 นางสาวพิจิตรา เนียมเปรม
3030100688 นางสาวฐิตารัตน์ ไชยอมรสิทธิ์
3030100689 นางสาวกัญญาณัฐ พ่วงปาน
3030100690 นายกิตติชัย แสงสว่าง
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ช่ือ – สกุล
3030100691 นางสาวอรรถาภรณ์ วงศ์แก้ว
3030100692 นางสาววาสนา ดวงมาลา
3030100693 นางสาวกนกวรรณ ห้องริ้ว
3030100694 นางสาวกรรณิการ์ งามทองประกาย
3030100695 นางสาวธารทิพย์ สีแตงอ่อน
3030100696 นายฉัตรพงษ์ พรมมี
3030100697 นางสาวนงลักษณ์ จ่ากลาง
3030100698 นางสาวสิริวรรณ สาแก้ว
3030100699 นายพนมมาศ เต็งเจริญ
3030100700 นางสาวปิยวรรณ ณรงค์รัตน์
3030100701 ว่าท่ีร.ต.หญิงณิชาภัทร สุขานคร
3030100702 นางสาวศิริพร ชั่งนาค
3030100703 นายเกษม จันวดี
3030100704 ว่าท่ีร.ต.หญิงกาญจนา ด้วงอุบล
3030100705 นางสาวกนกนาฏ กาฬภักดี
3030100706 นางสาวธันยารัตน์ ศรัทธาธรรม
3030100707 นางสาวก่ิงกาญจน์ เอ่ียมละออ
3030100708 นางสาววนิดา เชื้อฉํ่าหลวง
3030100709 นางสาวนภาภรณ์ เพ็งแสงทอง
3030100710 นางสาวนภาวดี เชิดสูงเนิน
3030100711 นางสาวนิศากร คงพันธ์
3030100712 นางสาวมยุรา แดงสีดา
3030100713 นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
3030100714 นางสาวชุลีพร จาดขํา
3030100715 นางสาวรุ่งนภา อุตมะแก้ว
3030100716 นางสาวรุ่งนภา นะวะโต
3030100717 นางสาวอารยา แพงดวงแก้ว
3030100718 นางสาวกมลวรรณ ศรีพลัง
3030100719 นางสาวธนัชชา ไม้หอม
3030100720 นางสาวปิยนุช ดวงวิญญาณ
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ช่ือ – สกุล
3030100721 นางสาวชัณญาธร เมธีพัชรเดช
3030100722 นางสาวเพชรรัตน์ กรวยทอง
3030100723 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุภาพร สมใจ
3030100724 นางสาวพรทิพย์ เตศิริ
3030100725 นางสาวสุวาทินี สินธุรัตน์
3030100726 นางสาวศศิภา ช่วยชู
3030100727 นางสาวศุภรัสม์ิ ขลิบทอง
3030100728 นางสาวกุสุมา บุญสุวรรณ
3030100729 นางสาวปุณยวีร์ ปัตพิบูลย์
3030100730 นางสาวแพรวไพรินทร์ เสมอโพก
3030100731 นายศรายุทธ ภูษิต
3030100732 นายณัชพล สุเมธาวิวัฒน์
3030100733 นางสาวหรรฐวดี ชีววิริยะกุล
3030100734 นางสาวอริศรา ขันทอง
3030100735 นางสาวนันณภัส ชัยท้วม
3030100736 นางสาวธนะบุตร เจริญสุข
3030100737 นายพงษ์ไท แก่นจันทร์
3030100738 นางสาวดวงกมล พรมจันทร์
3030100739 นางสาวดวงแก้ว สุขรํามิ
3030100740 นางสาวรุ่งนภา ข้อสกุล
3030100741 นางสาวณิชกานต์ เพ่ิมฤาชัย
3030100742 นางสาวปิยวรรณ พันธ์สิทธิ์
3030100743 นายเสมอภาค จันทร์ปลั่ง
3030100744 นางสาวอริสรา ชมภูบาง
3030100745 นางสาวหทัยวรรณ หวันอาหลัง
3030100746 นางสาวสุกัญญา ชาตรี
3030100747 นางสาวสุรีพร อินทร์จันทร์
3030100748 นางสาวภัสสะริน สายสุวรรณ
3030100749 นางสาวอภิญญา วงค์เทราช
3030100750 นายพงศ์พินิต คงคาเขตร
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1.  กองแผนงาน
    ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)

ลงวันท่ี              กันยายน  พ.ศ.  2560

ช่ือ – สกุล
3030100751 นางสาวบุหลัน พิผ่วนนอก
3030100752 นางสาวสุกัญญา ปานขวัญ
3030100753 นางสาวสิรีธร ดีแสน
3030100754 นางสาวณัฐวดี ยงประเดิม
3030100755 นางสาวยุพา สัมพันธ์แพ
3030100756 นางสาวรุ่งทิพย์ สุขเกษม
3030100757 นายคมกฤช ศรีนวล
3030100758 นางสาวสมรัก พิมโซ
3030100759 นางสาวพุทธรักษา พันธ์ปัญญา
3030100760 นางสาวภัสส์กุญช์ ศรีสุวรรณ
3030100761 นางสาวสุธัญญา พลเจริญ
3030100762 นางสาวอารีวรรณ ปริกัมศิล
3030100763 นางสาวกานต์ชนิต ประดับเพ็ชร
3030100764 นางกุสุมาภรณ์ กรีดกราย
3030100765 นายบุญประสิทธิ์ ทับพร
3030100766 นางสาวณัฐชนากานต์ อุดมอานุภาพสุข
3030100767 นางสาวสุขุมาล เทศประเสริฐ
3030100768 นางสาวณัฐวลัญช์ คํางา
3030100769 นางสาวเอ้ือเอ็นดู ภาคทรัพย์
3030100770 นางสาวมัลลิกา แสงจันทร์
3030100771 นางสาวสุพัตรา อาสน์สถิตย์
3030100772 นางจุฑาพร เสมใจดี
3030100773 นางสาวสกุลรัตน์ สิทธิชัย
3030100774 นางสาวภารวี โพธิ์งาม
3030100775 นางสาวบุษบา อ่วมศรี
3030100776 นางสาวจีราวรรณ ชาวป่า
3030100777 นางสาวฉัตรศุลี ปัจฉิมานนท์
3030100778 นางสาววณิชยา แพรดํา
3030100779 นางสาวทิพยรัตน์ ชนะชัย
3030100780 นางสาวชุติมา มินทะขัติ
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