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หน้าที่ 1/1

เลขประจําตัวสอบ
100000001 นาย ธนวัฒน์ รัตนถาวร
100000002 นาย ธวัชชัย เหล่าศรีสกุล
100000003 นาย ปราโมทย์ มณีโชติ
100000004 นาย ธนฤทธ์ิ แสงกระจุย
100000005 นางสาว มธุรส นุกูลกิจ
100000006 นางสาว เบญจมาศ ทองศรี
100000007 นาย ภราดร ชนะสงคราม
100000008 นาย ณัฐวุฒิ จันทะโร
100000009 นาย ปิติพงศ์ ผลแก้ว
100000010 นาย ศุภชัย คติยะจันทร์
100000011 นาย จิตติกร วรโยธา
100000012 นางสาว เมราณี ศรีนวลปาน
100000013 นาย ชีวิน ทาแกง
100000014 นาย ณพงศ์ พรหมแสนวิเศษ
100000015 นาย ทรงยศ จันทสิงห์
100000016 นางสาว มัทนาวดี เพ่ิมชีวา
100000017 นาย วีรพันธ์ คําโน
100000018 นาย วายูร ต่ายแก้ว
100000019 นาย บดินทร์ ณ จินดา
100000020 นางสาว ศลิษา ฟุ้งเฟ่ือง
100000021 นาย ปรีชาพล ป้อมประสิทธ์ิ
100000022 นาย เลิศวิลัช ทิพย์รัตน์มงคล
100000023 นาย ภควัต หุ่นฉัตร์
100000024 นาย กิตติศักด์ิ สุจริยานุรักษ์
100000025 นาย ธเนศ จันทร์อินทร์
100000026 นาย คุณนิธิ ด้วงผึ้ง
100000027 นาย ปฏิภาน ศรีเพชร
100000028 นาย ทศพร กุลทอง
100000029 นาย มิตรภาพ อภิวงค์งาม
100000030 นาย ฐาปนันท์ สละชีพ
100000031 นาย วรพงษ์ คําดี
100000032 นาย วรพันธ์ สุดปราง
100000033 นาย ธันยวีร์ มัยญะกิต

ชื่อ - นามสกลุ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 26 มกราคม 2561)

ตําแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ



หน้าที่ 1/1

เลขประจําตัวสอบ
200000001 นาย นิคม จําปาอูป
200000002 นาย กุลเชษฐ์ กุลวงษ์
200000003 นาย สเกนต์ บุตรศรี
200000004 นาย พันรพ สุดเทวา
200000005 นาย ธีระศักด์ิ นกมั่น
200000006 ว่าที่ ร.ต. สุทธิพันธ์ รอดเนียม
200000007 นาย คมสัน หาญณรงค์
200000008 นาย อดิศร ราชอาจ
200000009 นาย มงคล อยู่ลือ
200000010 นาย วรุตม์ มาฟู
200000011 นาย เทพชน ผองแผ้ว
200000012 นาย เลิศวรรธน์ ปกิตประดินันทน์
200000013 นาย จีระ หอมเนียม
200000014 นาย อรรคพล เต้ียเนตร
200000015 นาย ศรัณยู อ่อนบัวขาว

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 26 มกราคม 2561)

ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
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