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601210001 นางสาว วรลักษณ์ เนียมพูลทอง

601210002 นางสาว รจนา เอกรัตน์

601210003 นางสาว อทิตยา ศรทิพย์

601210004 นางสาว กาญจนา กันธิยะ

601210005 นางสาว ณัทณลัลน์ เรืองธนอภัยสุข

601210006 นางสาว นิศารัตน์ เจนติกุล

601210007 นางสาว นฤมล แซ่ลิ้ม

601210008 ว่าที่ ร.ต. หญิง ทิพวรรณ หุ่นพงษ์

601210009 นางสาว เจนจิรา นันทะเวช

601210010 นางสาว สุภาภรณ์ นามบุญสา

601210011 นาย สถาพร โชติช่วง

601210012 นางสาว ศศิธร หุ่นทอง

601210013 นางสาว กนิษฐา กรวยทอง

601210014 นางสาว สุวรรณา เถาอวน

601210015 นางสาว สาวิตรี เดชชัย

601210017 นางสาว วิวรรณยา คล้อยสาย

601210018 นาย ยุทธพงษ์ เพชราภรณ์

601210019 นางสาว สุวภัทร สกุลอารีย์มิตร

601210020 นางสาว ปิยวรรณ พุ่มพวง

601210021 นาย รณยุทธ สมบึงกลาง

601210022 นางสาว ช่อผกา มาชาดี

601210024 นางสาว สุภา ไกรผล

601210025 นาง อภิรมณ์ แทนกาง

601210026 นาย รชานนท์ ถาวร

601210028 นาย ณัฐชัย อภัยภักดี

601210030 ส.ต.ท. ภาณุวัฒน์ ปัญญะการ

601210031 นาย วีรณัฐ ลียากาศ

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

ลงวันที่    1    พฤศจิกายน  2560

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
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601210033 นางสาว จารุวรรณ นพพันธ์

601210034 นางสาว จรัณยา สุคนธากร

601210035 นาย เจริญสิน สุขกาย

601210036 นาย นรินทร์ชาติ วีระพงษ์สุชาติ

601210037 นาย กษิพัชธ์ รอดสิน

601210038 นางสาว ศรัญญา วรศาสตร์

601210040 นาย ชาตรี มีชัย

601210041 นาย เฉลิมวุฒิ คงประเสริฐ

601210043 นางสาว เนตรนภา ปรีเปรม

601210044 นาย พิเชษฐ์ สุขเจริญ

601210047 นางสาว สุจิตรา สุวรรณคดี

601210048 นาง วรดา สติมั่น

601210050 นางสาว ปวริศา ทิพวรรณ์

601210051 นางสาว เสาวลักษณ์ ชายคํา

601210052 นางสาว สิรีภรณ์ คําโสภา

601210053 นางสาว วันทรา แซ่เฮ้ง

601210054 นาย สายชล ป่ินนาค

601210057 นางสาว สุดารัตน์ สอนดอนไพร

601210059 นางสาว รังสินี ประเสริฐวัฒนะ

601210062 นางสาว สุดาพร สืบวงค์

601210063 นางสาว นุจรีย์ คล้อยปาน

601210064 นาย เศรษฐภัทร์ บุญชู

601210065 นางสาว ทิพย์วาสนา หลวงชัย

601210066 นางสาว พูนทิพย์ แสนธิไชยยา

601210068 นางสาว ณัฏฐา สารีวงษ์

601210069 นาง วัชราภรณ์ เบ้าไธสง

601210070 นางสาว ตวงทิพย์ หอมวิวรรธน์

601210071 นาง ศิริวรรณ อินต๊ะวิชัย

601210072 นางสาว บุปผารัฐ รอดภัย

601210074 นางสาว สายรุ้ง วงศ์สามารถ

601210075 นางสาว ขนิษฐา วังแสนแก้ว

601210076 นางสาว ศมิษฐา แม้นเหมือน
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601210077 นางสาว มัสยา เอ้ือประชา

601210078 นาย พีระพัชร บุญมีพิทักษ์

601210080 นางสาว จารุทรรศน์ งามเนตร์

601210081 นางสาว ทิพรัตน์ กลางสําโรง

601210082 นางสาว ขจี มากศรี

601210083 นางสาว กาญจนา ชาวบุรี

601210084 นางสาว ปิยดา ยิสารคุณ

601210085 นาย พศิน ฝ้ายเทศ

601210087 นางสาว ปาจรีย์ คล้ายสุขโข

601210088 นางสาว ชินภา ดวงศรี

601210089 นางสาว บุษกร พรสุขสว่าง

601210093 นาย จักรกฤษณ์ ศรไชย

601210095 นางสาว ณิศรา มหะพรหม

601210097 นาย บุศย์ คํานันท์

601210099 นางสาว ทิพวัลย์ จรัญรักษ์

601210100 นางสาว หทัยกานต์ นวลแก้ว

601210101 นาย สรรเพชร พัดยา

601210102 นาย นคร บริสุทธ์ิ

601210103 นางสาว นาริสา เย็นรักษา

601210104 นางสาว ฤทัยรัตน์ อรรถมงคล

601210105 นางสาว ศรีนัดดา บําเพ็ญผล

601210106 นางสาว ศิริกร ปาลี

601210107 นาย ชัชภัทร์ชัย สอนหว่าง

601210109 นางสาว ศิริพร ภู่แพร

601210110 นาย เฉลิมพงศ์ พันธ์ุทอง

601210111 ว่าที่ ร.ต. ธีรภัทร์ สังข์แก้ว

601210112 นางสาว กาญจนา ปั้นพุ่ม

601210113 นาง อรุณศรี รอดเมฆ

601210114 นางสาว ศิรินภา ศิริวัฒน์

601210115 นางสาว ภัคจิรา จันทร์อินทร์

601210116 นางสาว ชุติมา สวยไทยสงค์

601210117 นาย อานนท์ นันสว่าง
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601210118 นางสาว รสริน ทรตัน

601210119 นาย ปวรุตม์ มงคลเกียรติชัย

601210120 นาย ธวัชชัย ตาอินทร์

601210121 นาย เจษฎา สุทธิประภา

601210122 นาย มนัสชนน์ ฉลองชาติ

601210123 นางสาว ปวีณา สุภาพันธ์

601210125 นางสาว ปาริชาต ศรีใส

601210127 นางสาว รัชนี วงโคกสูง

601210129 นางสาว พัชราภรณ์ สมเทศ

601210131 นาง คนิสริน เย็นไทย

601210132 นางสาว สุวรรณี ชะเอม

601210133 นางสาว ณัฐณิชา กวีวัฒนา

601210135 นาย ณรงค์เกียรติ ศึกษา

601210136 นางสาว รัตติยา สมผกา

601210139 นางสาว ทิพย์รพี พุกชาญค้า

601210140 นางสาว ฉัตรพร อรุณฉายแสง

601210143 นางสาว หทัยรัตน์ ย้ิวเหี้ยง

601210144 นาย ปฏิภาณ สมบัติบูรณ์

601210147 นางสาว ธนัชชา เพ็ชรเล็ก

601210148 ว่าที่ ร.ต. เจริญ มาศพิทักษ์

601210149 นาย นิวัฒน์ ใจจุณ

601210150 นาย ศราวุธ ดีพรม

601210151 นาย อภิชาต หวังดุลยกิติ

601210152 นางสาว กัญญาพัชร เลาหสินนุรักษ์

601210154 นาย ศุภมงคล จรดอน

601210155 นางสาว สุวัจนา พูลสวัสด์ิ

601210156 นางสาว ธมลวรรณ พรมอ้น

601210157 นางสาว รัตติกาล ใจชุ่ม

601210158 นางสาว ลฎาภา อ้วนเฝือ

601210160 นาย วสันต์ หนูนัง

601210163 นางสาว วกราววรรณ อ่อนสุขใส

601210165 นางสาว จุฬารัตน์ ศิลปชาติ
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601210166 นางสาว ศุภลักษณ์ เจริญศรี

601210167 นางสาว ชะไมพร สุรขัน

601210168 นางสาว วิสรา ศรีกงพาน

601210169 นาย นําพล บัวสาย

601210170 นางสาว กานต์พิชชา มั่นสกุล

601210172 นาง จีราจันทร์ ศรีปา

601210173 นางสาว ชญาดา วงศ์พรประทีป

601210174 นางสาว พิมพ์ประไพ ภาชู

601210175 นางสาว ดวงประทีป มะลิดวง

601210176 นางสาว ธัญลักษณ์ สีลาจันทร์

601210177 นางสาว มะลิมาศ แสงแก้ว

601210178 นางสาว ศรัญญา สีหะรักษ์

601210179 นางสาว พิมใจ สิทธิน้อย

601210180 นาย เสริมวิทย์ กาฬภักดี

601210182 นางสาว รุ่งทิวา วิญญายอง

601210183 นางสาว วรากร ราชคม

601210184 นาย ชรินทร์ โสภณ

601210185 นางสาว อารยัญต์ ขันทอง

601210187 นาย วรพันธ์ จินตะเชาวน์

601210188 นางสาว เกษรา คารี

601210189 นางสาว ดวงพร นันทิกะ

601210190 นางสาว กัลยาวรรณ วรษา

601210192 นาย ธงชัย ประจงใจ

601210193 นาย เอกพนธ์ พิพัฒรังสรรค์

601210194 นางสาว จันทิราพร กําลังงาม

601210195 นางสาว วิลาวรรณ กันไชย

601210198 นางสาว บุศรัตน์ นวะบุศย์

601210199 นางสาว ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ

601210200 นางสาว จันทิมา แช่มเงิน

601210201 นางสาว ฉัตราภรณ์ ทองปนแก้ว

601210203 นางสาว สุมาลากันท์ อํ่าทองคํา

601210205 นางสาว มนัสวี นนท์พรมมา
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601210206 นางสาว ทัศนีย์ วัยคุณา

601210207 นางสาว ชุติมา ศรีหนองห้าง

601210208 นางสาว ณัฐรดา แกล้วกล้า

601210209 นางสาว ภคมน พันพิพิธ

601210213 นางสาว สมปอง ประดู่

601210214 นางสาว ปณิตตรา นันทะชัย

601210215 นางสาว แดนสรวง น้อยคํา

601210216 นาย กําจรศักด์ิ ปัญญาดี

601210217 นางสาว วิภาวรรณ สมศักด์ิ

601210218 นางสาว กมลทิพย์ สังข์แก้ว

601210219 นาย เศรษฐพร เพชรนาวา

601210221 นาย ศิวโรจน์ สุวรรณโณ

601210222 นาย พงศธร คิ้วนาง

601210223 นางสาว สโรชา เหมือนสุดใจ

601210224 นางสาว เบญจรัตน์ ยงยืน

601210225 นางสาว วิรงรอง ทรงอารมภ์

601210226 นางสาว ศรีไพ ใจวัง

601210227 นาย อภิชัย ศรีชัย

601210228 นางสาว ปาริชาต ประสาทศิลป์

601210229 นางสาว สิทธินีย์ อินสว่าง

601210230 นางสาว ฐิศิรัตน์ คูวิจิตรจารุ

601210231 นางสาว สุพรรษา รังษี

601210232 นางสาว พัชรดา ทองลา

601210234 นาย ชูวิทย์ พ่ึงพรหม

601210235 นางสาว กุลริศา เกตุนาค

601210236 นาย กฤศภัท ชัยกิจ

601210239 นางสาว วิภาวรรณ ศรัทธารัตน์

601210240 นางสาว ดวงเดือน คุณาวัตร

601210242 นางสาว ชิดชไม เต้ยภูเขียว

601210244 นางสาว สุนิสา จันสารี

601210245 นางสาว ไปรษ์รัตน์ ทองขําดี

601210247 นางสาว อนันญพร ทําของดี
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601210248 นาย นาราศักด์ิ อนันท์

601210249 นาย กัญจน์ธนิก วงศ์ษา

601210250 นาย ปกรณ์ วรตันติ

601210251 นางสาว รสธร คล้องธรรม

601210252 นาย สมุห์ภัทร์ สังข์ไชย

601210257 นางสาว ศศิธร รักษ์เจริญ

601210259 นางสาว จรรยา สัตตานุสรณ์

601210260 นางสาว จิราภรณ์ สว่างขจร

601210263 นางสาว อัจจิมา ควรสงวน

601210265 นางสาว นฤมล ไชยเชษฐ์

601210266 นางสาว อารีรัตน์ บุญยง

601210268 นาย นิกูล ชูสมัย

601210269 นาย ปริญญา การสมเจตน์

601210271 นาย โกเมนทร์ ขาวเงิน

601210273 นางสาว สายสุดา โภคา

601210276 นางสาว นิศาชล แก้วจันทร์

601210278 นางสาว ราตรี คชาพันธ์ุ

601210279 นาย บุญเกิด ศิริพงษ์

601210281 นางสาว ใจแก้ว อ้อชัยภูมิ

601210282 นาย ถนอมพล สังสัน

601210283 นางสาว วรรณวิศา ขอเย่ียมกลาง

601210285 นางสาว บัณฑิตา คงพันธ์ุ

601210286 นาย วรวิทย์ คงเรือง

601210288 นาย อภิชาติ เย็นไทย

601210290 นางสาว ดารารัตน์ ยันต์พิมาย

601210291 นาย อภิชาติ โหมดตาด

601210292 นางสาว เพชรดา ป่ินวิเศษ

601210293 นางสาว ศิรินันท์ สุดสังข์

601210294 นางสาว กนกนิภา อํ่าสวัสด์ิ

601210296 นางสาว ปัทมกร พงวาเรศ

601210299 นางสาว จิดาภา ฉันทสุขสกุล

601210300 นางสาว รัตนาภรณ์ นพพูน
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601210302 นางสาว ปรียานุช เรืองเพชร

601210304 นางสาว สุธารัตน์ อัครมณีกาญจน์

601210307 นาย ทศวรรษ สิทธิเดช

601210308 นางสาว เสาวณีย์ นาแซ

601210313 นางสาว ศุภลักษณ์ จันทร์วิทัน

601210314 นางสาว กมลชนก เจริญศรี

601210315 นางสาว อริศรา พันยะฤทธ์ิ

601210321 นางสาว พัชราภรณ์ พัชราภา

601210322 นางสาว วาสนา ริมกระโทก

601210323 นางสาว พัชรียา ดารบุษป์กุล

601210324 นางสาว ใยป่าน เตชะบุญ

601210325 นาย ปฏิวัติ เสียงเพราะ

601210326 นาย ณัฐชนนท์ มณีรัตน์

601210327 นาย วงศธร คงชุม

601210329 นางสาว อลิษา อวยพร

601210330 นางสาว พิชชากร สุทธานุกูล

601210331 นางสาว สุปราณี ต้นจาน

601210333 นาย ภูมิ แก้วอินตา

601210334 นางสาว พชรพร ทิมเจริญ

601210337 นางสาว พัชราภรณ์ วงษ์แสง

601210338 นาย วิญญู ขุณิกากรณ์

601210340 นาย พูน กุลบุตร

601210343 นางสาว วชิรญา เขียนด้วง

601210344 นาย ยุสรี ดอเลาะ

601210345 นาย พลภัทร คงจังหวัด

601210347 นางสาว ลดารัตน์ ทันที

601210348 นาย ณัทพล สุขพัฒน์

601210354 นาย อภิชัย กะตะศิลา

601210355 นางสาว ลิซาร์ กาเหย็ม

601210359 นาย สิทธิกร ย่ิงวงษ์

601210360 นาย สุวรรณ ช้ัวหิรัญ

601210362 นางสาว ปวิตรา อาจวิชิต
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601210363 นาย นัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย

601210364 นาย สมาธิ พูลศรี

601210366 นางสาว ปาริชาติ รุ่งอวัสดา

601210368 นางสาว ปนัดดา การดี

601210369 นางสาว สุพัตรา ทองสาย

601210370 นางสาว อภิชญา ธรรมรุ่งโรจน์

601210371 นางสาว กัญชพร สงวนหงษ์

601210372 นาย สราวุธ อุ่นเรือน

601210373 นางสาว มนัสยา ย่ิงยง

601210377 นาย ศุภมงคล อิศรางกูร ณ อยุธยา

601210380 นางสาว รัตนาวดี กิจจา

601210381 นางสาว จันทร์จิรา แก้วเรือง

601210383 นางสาว พิมพ์อัปสร พนมคํา

601210384 นาย พัฒน์กมล ไชทรัพย์ธนากุล

601210385 นางสาว ธีรนุช โอภาชาติ

601210389 นางสาว ศรอนงค์ อุยโต

601210391 นาย วันวิสาข์ จันทิกา

601210393 นางสาว วรัมพร วงษ์วรภาส

601210394 นางสาว จิตตะ นิยะมะ

601210396 นางสาว อนุชสา บุญชาญ

601210402 นางสาว เพชรพริ้ง แพงคํารักษ์

601210403 นาย หาญพล พูลกลาง

601210404 นางสาว นงลักษณ์ สินปุณย์

601210412 นาย ธนโชติ สนองไทย

601210413 นาย อภิสิทธ์ิ วงษ์แก้ว

601210416 นาย ธวัชชัย เชียงโส

601210418 นาย ปรีชา โสวิลัย

601210422 นาย มนตรี ภูมิไสล

601210424 นาย บุญชัย เลาว้าง

601210425 นาย อนุชิต ต้ังเจริญ

601210432 นางสาว สะแกวัลย์ คันธะเรศย์

601210434 นางสาว วิมลวรรณ แสงเพ็ชร
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601210437 ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ทิพย์แก้ว

601210438 นางสาว ทัศนีย์ แก้วมรกฏ

601210439 นางสาว วาสนา พราหมณ์น้อย

601210442 นาย ฐิติรัฐ เขื่อนแก้ว

601210444 นาย จารุวัฒน์ อินแฝง

601210445 นางสาว ปุณณภา คิดนุนาม

601210447 นางสาว เมธินี ทวีผล

601210449 นาย ขจิตพงษ์ นามภักดี

601210451 นาย นฤพงศ์ ย่ิงวุฒิวรกุล

601210455 นางสาว กมลวรรณ ตีเมืองสอง

601210456 นางสาว ปรีชญา หาญเชิงชัย

601210457 นาย กฤษฎาพันธ์ แย้มกระโทก

601210459 นางสาว จิรวรรณ โสะพันธ์

601210460 นางสาว ศิริรัตน์ ปากประโคน

601210461 นาย วรากรณ์ เรือนแก้ว

601210462 นางสาว วรรณวราห์ เรืองเดชา

601210464 นาย ปิยทัศน์ ทองปาน

601210468 นางสาว อัจฉรา โคกสูง

601210470 นางสาว ศตพร หาญชนะ

601210472 นางสาว ศศิมา สุขนาแซง

601210474 นางสาว ชินาลัย พริ้งเพราะ

601210475 นาย ธนรัฐ แสนธนู

601210477 นางสาว อารีรัตน์ รักไทรทอง

601210479 นางสาว อรพินท์ สุรกิจ

601210480 นาย กริชพงษ์ ศิริโภคานนท์

601210481 นาย กิติศักด์ิ วงศ์สิงห์

601210484 นางสาว สุนิษา น่ิมหนู

601210486 นางสาว วาสินี ศิริโภค

601210489 นาย อาทิตย์ จันทร์อ้น

601210492 นางสาว พิชชานันท์ ชํานาญกิจ

601210493 นาย รุ่งฤทธ์ิ คําแสน

601210497 นางสาว ชนิดาภา ต๊ิบศรีบุตร
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601210500 นาย ศักด์ิชัย เนตรคุณ

601210506 นางสาว สุนีย์ ฉัตรศิริย่ิงยง

601210509 นาย พันธกานต์ วันเคลื่อน

601210520 นางสาว ชุติมา บุญเสมา

601210528 นางสาว สาลินี สิงหนูดํา


