
1. กองแผนงาน
ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เลขประจ าตัวสอบ
3010100001 นางสาวพิศมัย โกวิทนิวัติสัย
3010100002 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวาสนา เภอเกล้ียง
3010100003 นางสาวแพร อารักษ์ภิบาล
3010100004 นางสาวสุชาวลี พลพิทักษ์
3010100005 นายสิรสิชญ์ สุภาษา
3010100006 นายพศวัต รุ่งแจ้ง
3010100007 นางสาวธาราพันธ์ ช ากรม
3010100008 นางสาวสรัลธนัท บัวแดง
3010100009 นางสาวอรวรรณ ตุลยนิษก์
3010100010 นางสาวเจนณิสตา ธรรมชาติ
3010100011 นางสาวสิริยา เย่ียมรัมย์

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน
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ช่ือ - สกุล
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1. กองแผนงาน
ต าแหน่งนิติกร

เลขประจ าตัวสอบ
3030100001 นางสาวณัฐนรี นวลช่ืน
3030100002 นายศิวารุธ วัตถุสินธ์ุ
3030100003 นางสาวณัฐธนิน คุณวุฑฒ์
3030100004 นางสาวก่ิงแก้ว แสนธรรมมา
3030100005 นายนนท์ธนัย ตลับทอง
3030100006 นางสาวศนันธฉัตร บุญช่วย
3030100007 นายมนต์ชัย ประเสริฐฤกษ์
3030100008 นายอกนิษฐ์ ชูเกล้ียง
3030100009 นางสาวอภิชญา แน่งน้อย
3030100010 นางสาวลักขณา จิตติพันธ์
3030100011 นางสาวนภัสสร ลอยลาวัลย์
3030100012 นายอักษร ปานเนาว์
3030100013 นายภีมเดช น่ิมทับทิม
3030100014 นางสาวอรอนงค์ ภักดีชน
3030100015 นางสาวสุกัญญา ศรีกัน
3030100016 นางสาวศศิกาญน์ นุราช
3030100017 นางสาวกัลยา ใกล้สว่าง
3030100018 นางสาวธนัญญา ประทุมศิริ
3030100019 นางสาวไฮญาเนตร ปันค า
3030100020 นายเจตนิพัทธ์ จตุพรม
3030100021 นางสาวจินตหรา รัตนอุบล
3030100022 นางสาวภัทราพร ติณศรี
3030100023 นางสาวจิราพร แก้วมณี
3030100024 นางสาวบรรณฑรวรรณ ทองทับ
3030100025 นางสาวกัญจนพร สัญญะวิชัย
3030100026 นายเกรียงไกร กิติราช
3030100027 นางสาวศิริธิดา หม่องพะส่ัน
3030100028 นายธรรมนูญ คิดค านวน
3030100029 นางสาวกาญจนวรรณ ขุนอ่อน
3030100030 นางสาววราลี พรมกะจิน
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ต าแหน่งนิติกร

เลขประจ าตัวสอบ

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน

ลงวันท่ี                ธันวาคม   พ.ศ. 2561
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3030100031 นายธนพงษ์ วงศ์เสรี
3030100032 นางสาวเมธาวี แจ้งธรรม
3030100033 นางสาวจิรภิญญา จงงาม
3030100034 นายธรรมจักร หอมไกล
3030100035 นายชัชนันท์ ยุตวัน
3030100036 นายนนทพัทธ์ พวงรอด
3030100037 นางสาวธนิกา เทพแก้ว
3030100038 นายณัฐภัทร พระทอง
3030100039 นายอมฤต ประทุม
3030100040 นางสาวพาณิภัค กุลศิริวุฒิชัย
3030100041 นางสาวพัชนี ไพสาร
3030100042 นางสาวจรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์
3030100043 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุพรทิพย์ อาจเอ่ียม
3030100044 นายยาลาลูดิง ยีตูวา
3030100045 นางสาวเดือนตะวัน ปานประเสริฐกุล
3030100046 นายวรันต์พงษ์ ไสยกิจ
3030100047 นางสาวณัชชา รักใหม่
3030100048 นางสาวธิดารัตน์ ครุธจันทร์
3030100049 นางสาวยุพเรศ มีความดี
3030100050 นางสาวอาภาภรณ์ จันทวงค์
3030100051 นางสาวสุทธิดา เชาว์อารีย์
3030100052 นายพิชิตชัย แฝงยงค์
3030100053 นางสาวสุดาวดี สวนอินทร์
3030100054 นางสาวกรกนก ต้ิวต้ง
3030100055 นางสาวณิชกานต์ รัตนสุวรรณ
3030100056 นางสาวชมากร ชนะรัตน์
3030100057 นางสาวนงเยาว์ มีสวัสด์ิ
3030100058 นางสาวเกตุวดี อาจสอน
3030100059 นายอภิวิชญ์ สิทธิจ าลอง
3030100060 นางสาวพรนภา สระทองข า
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3030100061 นางสาวนัฐพร สืบเสาะ
3030100062 นางสาวกรองแก้ว เอ่ียมมาตร
3030100063 นายสมคเนย์ ไชยณรงค์
3030100064 นายภูริณัฐ ดีล่ิน
3030100065 นางสาวยุพิน ศรีอุ่น
3030100066 นายอภิชัย มีสวัสด์ิ
3030100067 นายธีรภัทร แก้วสุก
3030100068 นายวรพงศ์ พันธ์ุวิชาติกุล
3030100069 นายอกนิษฐ์ เพ็ชร์ขวัญ
3030100070 นางสาวฐิติชญาน์ ทวีนันท์เชยโชติ
3030100071 นางสาวพิมพ์นิภา มังกรเวช
3030100072 นายธีรศาสตร์ มหาสิงห์
3030100073 นางสาวอัญชลี ทองอุ่น
3030100074 นายนรินทร์ วุฒิ
3030100075 นางสาวกาญจนา นาแซง
3030100076 นายภัทรวัฒน์ ฝ้ายขาว
3030100077 นายอภิวัตน์ ปรัชพันธ์ุชัย
3030100078 นางสาววีร์หัสยา จิตเลิศขจร
3030100079 นางสาวนิภารัตน์ ศรีพิโรจน์
3030100080 นางสาวสลิลลา ขรรค์ชัยณรงค์
3030100081 นางสาวมณฑกานต์ ค าทา
3030100082 นายปริยกร จรรยาวิจิตร
3030100083 นายสุทธิพงษ์ พวงสมบัติ
3030100084 นางสาวโชติกา หิรัญวงษ์ภิญโญ
3030100085 นางสาวจุฑามาศ สีโสละ
3030100086 นางสาวสุธาวัลย์ สังข์ประคอง
3030100087 นางสาวเบญจวรรณ พิเชษฐวรนันท์
3030100088 นางสาวศิริพร เหรียญจ้ือ
3030100089 นางสาววิลาวัลย์ ไชยเขียว
3030100090 นางสาวจุฑาธิป ยินดีรักษ์
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ช่ือ - สกุล
3030100091 นางสาววันวิสาข์ ขันติโสม
3030100092 นายเอกกมลชัย เฉลิมเช้ือ
3030100093 นายอานันท์ อ่อนจ้าย
3030100094 นายสามารถ สุวรรณวงศ์
3030100095 นายวศิน พันธ์เรืองวงศ์
3030100096 นางสาวพีรดา ม่ันหมาย
3030100097 นางสาวณัฐปวีณ์ วิริยะสัทธา
3030100098 นางสาวฉายจิต ทองแหยม
3030100099 นางสาวขวัญชนก ม่ันเขตรวิทย์
3030100100 นางสาวภัทรา เทียมชัยภูมิ
3030100101 นายธัชธรรม์ ค ายาน
3030100102 นางสาวกุลกนก สุขสวัสด์ิ
3030100103 นางสาวจีริสุดา จันทนะสุต
3030100104 นางสาวสินีนารถ ศรีวรษา
3030100105 นายอธิวัชร ศรีใจม่ัน
3030100106 นางสาวอมิตา รัตนมุสิก
3030100107 นางสาวรัฐศนี วัฒนชัยเขต
3030100108 นางสาวกนกอร ตระกูลไทย
3030100109 นายสุรศักด์ิ แท่นเกิด
3030100110 นายอาณัต เก็มเบ็ญหมาด
3030100111 นายนิติ โพธ์ิทอง
3030100112 นายศกลรัตน์ วรพงศ์
3030100113 นายวิทวัส มาตขาว
3030100114 นายเฉลิมรัช พรประสิทธ์ิพงศ์
3030100115 นายนักรบ เสนีย์
3030100116 นายจิตบุณย์ จันทร์รัศมีวิไล
3030100117 นางสาวสุธาสิณี แก้วสมหนู
3030100118 นายธีรสิทธ์ิ เฟ่ืองฟูลอย
3030100119 นางสาววรรณรี ขันทอง
3030100120 นางสาวมาริษา สุดใจดี
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3030100121 นายอัษฎายุธ เฉียบแหลม
3030100122 นายอนุวัฒน์ รติเรืองรอง
3030100123 นายชลดรงค์ วงษ์พรวน
3030100124 นายวุฒิชัย บัวบาน
3030100125 ว่าท่ีร้อยตรีจักรี แป้นจันทร์
3030100126 นางสาวศรัณยรัก โฉมเฉิด
3030100127 นางสาวลัดดาวัลย์ กันยาสาย
3030100128 นางสาวสายสมร คงโท
3030100129 นางสาวปรียาภรณ์ สกุนินนท์
3030100130 นายปรัชญา หลีเยาว์
3030100131 นางสาวฉัตรธิดา ครองยุทธ
3030100132 นางสาววารุณี โพรงทอง
3030100133 นางสาวพิชฌาภรณ์ ทองประไพ
3030100134 นายธนพัต ธรรมพิทักษ์
3030100135 นางสาวจุฑาพร เพ็งมูล
3030100136 นายศักด์ิชัย พุกมาก
3030100137 นางสาวชูจุฑา ผาสุขศาสตร์
3030100138 นางสาวจุติกา ยะทัง
3030100139 นางสาวเวณิกา พนมรัตน์
3030100140 นายณัฐพล สีตลารมณ์
3030100141 นายปริญญา ชาวกงจักร์
3030100142 นางสาวขวัญหทัย ดรอ่อนเบ้า
3030100143 นางสาวปนัดดา ศิริธรรม
3030100144 นางสาวอภิญญา ใสกลาง
3030100145 นางสาวชมนัส เหลืองไตรรัตน์
3030100146 นางอาภรณ์ เคนบุปผา
3030100147 นางสาวณัฐยา กองบุญ
3030100148 นายนิรันดร์ บุญกลม
3030100149 นายวุฒิกร สร้อยเงิน
3030100150 นางสาวสุกัญญา แป้นแก้ว
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3030100151 ว่าท่ีร้อยตรีวศิน แก้วแสงแจ่ม
3030100152 ว่าท่ีร.ต.ดิสกานต์ แสงเพชร
3030100153 นางสาวจิราภรณ์ หอมระร่ืน
3030100154 นางสาวพนิดา สมัยภักดี
3030100155 นายศิลา ทุมวงษ์
3030100156 นางสาวจุฑามาศ บุญแส
3030100157 นางสาวรวิภา จบศรี
3030100158 นายกสิณ วุฒิสารวัฒนา
3030100159 นายวิสุทธ์เทพ สุกุมลนันทน์
3030100160 นายธีระเทพศ์ เมืองแก้ว
3030100161 นายสุเทพ สินสุขเศรษฐ์
3030100162 นางสาวอชิรญาณ์ ภูครองนาค
3030100163 นายอติชาต อินนุรักษ์
3030100164 นายนิรติ หามณี
3030100165 นายธนพล ศาสตร์สูงเนิน
3030100166 นางสาวอิสราภรณ์ ดาวัลย์
3030100167 นายชัยนรินท์ รักษ์พงศ์สถิต
3030100168 นางสาวอรุณี ผ่านจังหาร
3030100169 นางสาวฟ้าใส พานทอง

หน้า 6 จาก 6



1. กองแผนงาน
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3040100001 นายปิยนันท์ สุดชาฎา
3040100002 นายวันพิชิต นะหนู
3040100003 นายคณัสกานต์ ธนาพิชญ์นันท์
3040100004 นายกฤษดา ป่ินแก้ว
3040100005 นายปริญญา สุนทรารักษ์
3040100006 นางสาวพรไพลิน พรทิพย์
3040100007 นายอานันท์ จ าลองกุล
3040100008 นายณัฐรักษ์ แสนขัน
3040100009 นายกฤษรัตน์ ต๊ิบงา
3040100010 นายสิทธิกร แสงอุทัย
3040100011 นายชนัตพล จินตปัญญา
3040100012 นายกิตติศักด์ิ อินตาจัด
3040100013 นายกัญจน์ ฤทธ์ิแรงกล้า
3040100014 นายพัทธพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
3040100015 นายนพดล ไตรชมพูนรินท์
3040100016 นางสาวพาณิภัคค์ ดอกแก้ว
3040100017 นายรัฐ อาจหาญ
3040100018 นายสรศักด์ิ วิชัยกุล
3040100019 นายอรรถชัย ช่างเรือ
3040100020 นายสิทธิกร จันทร์หนู
3040100021 นางสาวสุมาลี แก้วกอง
3040100022 นายสิรวิชญ์ คงนุ้ย
3040100023 นางสาวพศิษฐา โสภารัตน์
3040100024 นายเทพประสิทธ์ิ มาศมาลัย
3040100025 นายศิริโรจน์ พันธ์ุศรี
3040100026 นายจิตติพันธ์ ลาวัณย์วรวงศ์
3040100027 นายหรรษวัฒน์ บัวช่ืน
3040100028 นายธีรวิทย์ ธรรมริยา
3040100029 นายทศพร ผิวผ่อง
3040100030 นายภฤศ เงินอินต๊ะ

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน

ลงวันท่ี                ธันวาคม   พ.ศ. 2561

ช่ือ - สกุล
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ต าแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล

เลขประจ าตัวสอบ

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน

ลงวันท่ี                ธันวาคม   พ.ศ. 2561

ช่ือ - สกุล
3040100031 นายธวัชชัย ศักด์ิศรีสมบูรณ์
3040100032 นายชนินทร์ เพ็งนอก
3040100033 นางสาวมินตรา รุ่งเรือง
3040100034 นายนันทิวรรธน์ มณีวงศ์
3040100035 นายวีรกิตต์ิ รักเเจ้ง
3040100036 นายรักษ์พงษ์ มาตย์วิเศษ
3040100037 นายเอกรินทร์ ไชยยะ
3040100038 นายจักรกฤษณ์ สุริยาสัก
3040100039 นางสาวสุกัญญา จีจุมปัญ
3040100040 นายกฤษณศักด์ิ แก้วสนิท
3040100041 นายอิทธิชัย แสนเดช
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