
สําเนาถูกต้อง 

 

(นายศุภากร  รอดเรืองศักด์ิ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง 

บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน 

 

ตามท่ีได้มีประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ไปแล้ว น้ัน 

  บัดน้ี การดําเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้
และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี   

  ทั้งน้ี  ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า 

1. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน 
ในตําแหน่งเดียวกันน้ีอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 

2. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด 
อย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ 

2.1 ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบได้ 
2.2 ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กําหนด 
2.3 ผู้น้ันมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ

แต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบได้ 
2.4 ผู้น้ันประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน

แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน โดยแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้น้ันจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 
2.5 ผู้ น้ันได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิก 

การข้ึนบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียวกัน 
3. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ย่ืนสมัคร
สอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายน้ันจะเป็น 
ผู้สอบแข่งขันได้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้เข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

ประกาศ  ณ  วันที่    20   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 

(ลงนาม)                  สุรเดช  เตียวตระกูล 

 

 
 
 

(นายสุรเดช  เตียวตระกูล) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
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หมายเหต ุ ทั้งน้ี  ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลําดับที่ 1 - 2 
 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  ลําดับที่ 1 
 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  ลําดับที่ 1 - 3 
 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน  ลําดับที่ 1  
 
ไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองการ
เจ้าหน้าที่ (ช้ัน 2) กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน และขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานข้อ 1 – 2 และข้อ 
3 - 5 (ถ้ามี) ไปในวันรายงานตัวเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ (ต้ังแต่ 11,500 - 
12,650 บาท (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)) โดยจะให้ได้รับเพ่ิมคิดเป็นร้อยละของช่วงเงินเดือน 
(1,150)  และ 15,000 - 16,500 บาท (วุฒิปริญญาตรี) โดยจะให้ได้รับเพ่ิมคิดเป็นร้อยละของช่วง
เงินเดือน (1,500)  ดังน้ี 

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  
จํานวน 1 รูป และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

2. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  จํานวน 1 ฉบับ 
 3. มีสําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันเพ่ิมเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งต้ัง (ให้ได้รับเพ่ิม 20 %) 
 4. มีหนังสือรับรองการทํางานที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ โดยมีการระบุ
ตําแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ทั้งน้ี 
หากทํางานหน่วยงานราชการผู้ลงนามรับรองจะต้องมีฐานะระดับ ผอ. สํานัก/กอง และหากทํางานใน
ภาคเอกชนจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป  
ให้ได้รับเงินเพ่ิม 30%  2 – 3 ปี ให้ได้รับเงินเพ่ิม 20%  1 - 2 ปี ให้ได้รับเงินเพ่ิม 10%) 
 5. มีสําเนาใบรับรองผลคะแนนสอบ TOEFL ต้ังแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนอ่ืน 
ที่เทียบกันได้ เช่น IELTS หรือมีความรู้ด้านภาษาท้องถิ่นที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ภาษายาวี  
ภาษาชนเผ่า (ให้ได้รับเพ่ิม 20 %) 

 อน่ึง  หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ และหากไม่นําเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 – 2 และ
ข้อ 3 – 5 (ถ้ามี) ไปในวันรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธ์ิการได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ 
ของช่วงเงินเดือน 
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1 601210002 นางสาว รจนา เอกรัตน์
2 601210085 นาย พศิน ฝ้ายเทศ
3 601210120 นาย ธวัชชัย ตาอินทร์
4 601210221 นาย ศิวโรจน์ สุวรรณโณ
5 601210064 นาย เศรษฐภัทร์ บุญชู
6 601210156 นางสาว ธมลวรรณ พรมอ้น
7 601210424 นาย บุญชัย เลาว้าง
8 601210333 นาย ภูมิ แก้วอินตา
9 601210031 นาย วีรณัฐ ลียากาศ

10 601210172 นาง จีราจันทร์ ศรีปา
11 601210082 นางสาว ขจี มากศรี
12 601210493 นาย รุ่งฤทธ์ิ คําแสน
13 601210234 นาย ชูวิทย์ พ่ึงพรหม
14 601210001 นางสาว วรลักษณ์ เนียมพูลทอง
15 601210190 นางสาว กัลยาวรรณ วรษา
16 601210259 นางสาว จรรยา สัตตานุสรณ์
17 601210230 นางสาว ฐิศิรัตน์ คูวิจิตรจารุ
18 601210250 นาย ปกรณ์ วรตันติ
19 601210012 นางสาว ศศิธร หุ่นทอง
20 601210166 นางสาว ศุภลักษณ์ เจริญศรี
21 601210106 นางสาว ศิริกร ปาลี
22 601210391 นาย วันวิสาข์ จันทิกา
23 601210248 นาย นาราศักด์ิ อนันท์
24 601210044 นาย พิเชษฐ์ สุขเจริญ
25 601210269 นาย ปริญญา การสมเจตน์
26 601210337 นางสาว พัชราภรณ์ วงษ์แสง
27 601210294 นางสาว กนกนิภา อํ่าสวัสด์ิ
28 601210331 นางสาว สุปราณี ต้นจาน
29 601210041 นาย เฉลิมวุฒิ คงประเสริฐ
30 601210314 นางสาว กมลชนก เจริญศรี
31 601210074 นางสาว สายรุ้ง วงศ์สามารถ

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่    20    พฤศจิกายน  2560

เรื่อง  การขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

32 601210263 นางสาว อัจจิมา ควรสงวน
33 601210083 นางสาว กาญจนา ชาวบุรี
34 601210219 นาย เศรษฐพร เพชรนาวา
35 601210007 นางสาว นฤมล แซ่ลิ้ม
36 601210024 นางสาว สุภา ไกรผล
37 601210048 นาง วรดา สติมั่น
38 601210449 นาย ขจิตพงษ์ นามภักดี
39 601210009 นางสาว เจนจิรา นันทะเวช
40 601210432 นางสาว สะแกวัลย์ คันธะเรศย์
41 601210127 นางสาว รัชนี วงโคกสูง
42 601210080 นางสาว จารุทรรศน์ งามเนตร์
43 601210330 นางสาว พิชชากร สุทธานุกูล
44 601210008 ว่าที่ ร.ต. หญิง ทิพวรรณ หุ่นพงษ์
45 601210131 นาง คนิสริน เย็นไทย
46 601210209 นางสาว ภคมน พันพิพิธ
47 601210247 นางสาว อนันญพร ทําของดี
48 601210020 นางสาว ปิยวรรณ พุ่มพวง
49 601210100 นางสาว หทัยกานต์ นวลแก้ว
50 601210366 นางสาว ปาริชาติ รุ่งอวัสดา
51 601210222 นาย พงศธร คิ้วนาง
52 601210117 นาย อานนท์ นันสว่าง
53 601210460 นางสาว ศิริรัตน์ ปากประโคน
54 601210198 นางสาว บุศรัตน์ นวะบุศย์
55 601210232 นางสาว พัชรดา ทองลา
56 601210425 นาย อนุชิต ต้ังเจริญ
57 601210385 นางสาว ธีรนุช โอภาชาติ
58 601210019 นางสาว สุวภัทร สกุลอารีย์มิตร
59 601210026 นาย รชานนท์ ถาวร
60 601210059 นางสาว รังสินี ประเสริฐวัฒนะ
61 601210178 นางสาว ศรัญญา สีหะรักษ์
62 601210093 นาย จักรกฤษณ์ ศรไชย
63 601210021 นาย รณยุทธ สมบึงกลาง
64 601210147 นางสาว ธนัชชา เพ็ชรเล็ก
65 601210139 นางสาว ทิพย์รพี พุกชาญค้า
66 601210188 นางสาว เกษรา คารี
67 601210447 นางสาว เมธินี ทวีผล
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68 601210205 นางสาว มนัสวี นนท์พรมมา
69 601210355 นางสาว ลิซาร์ กาเหย็ม
70 601210315 นางสาว อริศรา พันยะฤทธ์ิ
71 601210004 นางสาว กาญจนา กันธิยะ
72 601210201 นางสาว ฉัตราภรณ์ ทองปนแก้ว
73 601210005 นางสาว ณัทณลัลน์ เรืองธนอภัยสุข
74 601210028 นาย ณัฐชัย อภัยภักดี
75 601210193 นาย เอกพนธ์ พิพัฒรังสรรค์
76 601210327 นาย วงศธร คงชุม
77 601210088 นางสาว ชินภา ดวงศรี
78 601210224 นางสาว เบญจรัตน์ ยงยืน
79 601210242 นางสาว ชิดชไม เต้ยภูเขียว
80 601210057 นางสาว สุดารัตน์ สอนดอนไพร
81 601210313 นางสาว ศุภลักษณ์ จันทร์วิทัน
82 601210167 นางสาว ชะไมพร สุรขัน
83 601210451 นาย นฤพงศ์ ย่ิงวุฒิวรกุล
84 601210015 นางสาว สาวิตรี เดชชัย
85 601210087 นางสาว ปาจรีย์ คล้ายสุขโข
86 601210095 นางสาว ณิศรา มหะพรหม
87 601210228 นางสาว ปาริชาต ประสาทศิลป์
88 601210013 นางสาว กนิษฐา กรวยทอง
89 601210185 นางสาว อารยัญต์ ขันทอง
90 601210200 นางสาว จันทิมา แช่มเงิน
91 601210183 นางสาว วรากร ราชคม
92 601210150 นาย ศราวุธ ดีพรม
93 601210384 นาย พัฒน์กมล ไชทรัพย์ธนากุล
94 601210066 นางสาว พูนทิพย์ แสนธิไชยยา
95 601210081 นางสาว ทิพรัตน์ กลางสําโรง
96 601210363 นาย นัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย
97 601210168 นางสาว วิสรา ศรีกงพาน
98 601210288 นาย อภิชาติ เย็นไทย
99 601210439 นางสาว วาสนา พราหมณ์น้อย

100 601210121 นาย เจษฎา สุทธิประภา
101 601210010 นางสาว สุภาภรณ์ นามบุญสา
102 601210022 นางสาว ช่อผกา มาชาดี
103 601210293 นางสาว ศิรนัินท์ สุดสังข์
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104 601210176 นางสาว ธัญลักษณ์ สีลาจันทร์
105 601210279 นาย บุลกร ศิริพงษ์
106 601210097 นาย บุศย์ คํานันท์
107 601210163 นางสาว วกราววรรณ อ่อนสุขใส
108 601210468 นางสาว อัจฉรา โคกสูง
109 601210413 นาย อภิสิทธ์ิ วงษ์แก้ว
110 601210292 นางสาว เพชรดา ป่ินวิเศษ
111 601210489 นาย อาทิตย์ จันทร์อ้น
112 601210035 นาย เจริญสิน สุขกาย
113 601210324 นางสาว ใยป่าน เตชะบุญ
114 601210329 นางสาว อลิษา อวยพร
115 601210054 นาย สายชล ป่ินนาค
116 601210457 นาย กฤษฎาพันธ์ แย้มกระโทก
117 601210206 นางสาว ทัศนีย์ วัยคุณา
118 601210036 นาย นรินทร์ชาติ วีระพงษ์สุชาติ
119 601210062 นางสาว สุดาพร สืบวงค์
120 601210078 นาย พีระพัชร บุญมีพิทักษ์
121 601210116 นางสาว ชุติมา สวยไทยสงค์
122 601210017 นางสาว วิวรรณยา คล้อยสาย
123 601210308 นางสาว เสาวณีย์ นาแซ
124 601210068 นางสาว ณัฏฐา สารีวงษ์
125 601210371 นางสาว กัญชพร สงวนหงษ์
126 601210480 นาย กริชพงษ์ ศิริโภคานนท์
127 601210244 นางสาว สุนิสา จันสารี
128 601210034 นางสาว จรัณยา สุคนธากร
129 601210249 นาย กัญจน์ธนิก วงศ์ษา
130 601210174 นางสาว พิมพ์ประไพ ภาชู
131 601210271 นาย โกเมนทร์ ขาวเงิน
132 601210240 นางสาว ดวงเดือน คุณาวัตร
133 601210011 นาย สถาพร โชติช่วง
134 601210347 นางสาว ลดารัตน์ ทันที
135 601210148 ว่าที่ ร.ต. เจริญ มาศพิทักษ์
136 601210481 นาย กิติศักด์ิ วงศ์สิงห์
137 601210063 นางสาว นุจรีย์ คล้อยปาน
138 601210394 นางสาว จิตตะ นิยะมะ
139 601210252 นาย สมุห์ภัทร์ สังข์ไชย
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140 601210343 นางสาว วชิรญา เขียนด้วง
141 601210189 นางสาว ดวงพร นันทิกะ
142 601210132 นางสาว สุวรรณี ชะเอม
143 601210154 นาย ศุภมงคล จรดอน
144 601210119 นาย ปวรุตม์ มงคลเกียรติชัย
145 601210208 นางสาว ณัฐรดา แกล้วกล้า
146 601210040 นาย ชาตรี มีชัย
147 601210300 นางสาว รัตนาภรณ์ นพพูน
148 601210115 นางสาว ภัคจิรา จันทร์อินทร์
149 601210053 นางสาว วันทรา แซ่เฮ้ง
150 601210225 นางสาว วิรงรอง ทรงอารมภ์
151 601210003 นางสาว อทิตยา ศรทิพย์
152 601210076 นางสาว ศมิษฐา แม้นเหมือน
153 601210362 นางสาว ปวิตรา อาจวิชิต
154 601210290 นางสาว ดารารัตน์ ยันต์พิมาย
155 601210323 นางสาว พัชรียา ดารบุษป์กุล
156 601210368 นางสาว ปนัดดา การดี
157 601210099 นางสาว ทิพวัลย์ จรัญรกัษ์
158 601210133 นางสาว ณัฐณิชา กวีวัฒนา
159 601210140 นางสาว ฉัตรพร อรุณฉายแสง
160 601210199 นางสาว ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
161 601210175 นางสาว ดวงประทีป มะลิดวง
162 601210235 นางสาว กุลริศา เกตุนาค
163 601210416 นาย ธวัชชัย เชียงโส
164 601210464 นาย ปิยทัศน์ ทองปาน
165 601210402 นางสาว เพชรพริ้ง แพงคํารักษ์
166 601210321 นางสาว พัชราภรณ์ พัชราภา
167 601210006 นางสาว นิศารัตน์ เจนติกุล
168 601210334 นางสาว พชรพร ทิมเจริญ
169 601210101 นาย สรรเพชร พัดยา
170 601210302 นางสาว ปรียานุช เรืองเพชร
171 601210033 นางสาว จารุวรรณ นพพันธ์
172 601210157 นางสาว รัตติกาล ใจชุ่ม
173 601210122 นาย มนัสชนน์ ฉลองชาติ
174 601210486 นางสาว วาสินี ศิริโภค
175 601210445 นางสาว ปุณณภา คิดนุนาม
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176 601210194 นางสาว จันทิราพร กําลังงาม
177 601210239 นางสาว วิภาวรรณ ศรัทธารัตน์
178 601210500 นาย ศักด์ิชัย เนตรคุณ
179 601210192 นาย ธงชัย ประจงใจ
180 601210217 นางสาว วิภาวรรณ สมศักด์ิ
181 601210497 นางสาว ชนิดาภา ต๊ิบศรีบุตร
182 601210177 นางสาว มะลิมาศ แสงแก้ว
183 601210344 นาย ยุสรี ดอเลาะ
184 601210257 นางสาว ศศิธร รักษ์เจริญ
185 601210296 นางสาว ปัทมกร พงวาเรศ
186 601210393 นางสาว วรัมพร วงษ์วรภาส
187 601210103 นางสาว นาริสา เย็นรักษา
188 601210369 นางสาว สุพัตรา ทองสาย
189 601210260 นางสาว จิราภรณ์ สว่างขจร
190 601210281 นางสาว ใจแก้ว อ้อชัยภูมิ
191 601210089 นางสาว บุษกร พรสุขสว่าง
192 601210223 นางสาว สโรชา เหมือนสุดใจ
193 601210104 นางสาว ฤทัยรัตน์ อรรถมงคล
194 601210285 นางสาว บัณฑิตา คงพันธ์ุ
195 601210038 นางสาว ศรัญญา วรศาสตร์
196 601210214 นางสาว ปณิตตรา นันทะชัย
197 601210304 นางสาว สุธารัตน์ อัครมณีกาญจน์
198 601210182 นางสาว รุ่งทิวา วิญญายอง
199 601210075 นางสาว ขนิษฐา วังแสนแก้ว
200 601210151 นาย อภิชาต หวังดุลยกิติ
201 601210173 นางสาว ชญาดา วงศ์พรประทีป
202 601210051 นางสาว เสาวลักษณ์ ชายคํา
203 601210373 นางสาว มนัสยา ย่ิงยง
204 601210444 นาย จารุวัฒน์ อินแฝง
205 601210470 นางสาว ศตพร หาญชนะ
206 601210245 นางสาว ไปรษ์รัตน์ ทองขําดี
207 601210169 นาย นําพล บัวสาย
208 601210442 นาย ฐิติรัฐ เขื่อนแก้ว
209 601210273 นางสาว สายสุดา โภคา
210 601210160 นาย วสันต์ หนูนัง
211 601210268 นาย นิกูล ชูสมัย
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212 601210520 นางสาว ชุติมา บุญเสมา
213 601210506 นางสาว สุนีย์ ฉัตรศิริย่ิงยง
214 601210118 นางสาว รสริน ทรตัน
215 601210077 นางสาว มัสยา เอ้ือประชา
216 601210143 นางสาว หทัยรัตน์ ย้ิวเห้ียง
217 601210203 นางสาว สุมาลากันท์ อํ่าทองคํา
218 601210372 นาย สราวุธ อุ่นเรือน
219 601210461 นาย วรากรณ์ เรือนแก้ว
220 601210184 นาย ชรินทร์ โสภณ
221 601210213 นางสาว สมปอง ประดู่
222 601210286 นาย วรวิทย์ คงเรือง
223 601210278 นางสาว ราตรี คชาพันธ์ุ
224 601210475 นาย ธนรัฐ แสนธนู
225 601210404 นางสาว นงลักษณ์ สินปุณย์
226 601210236 นาย กฤศภัท ชัยกิจ
227 601210152 นางสาว กัญญาพัชร เลาหสินนุรักษ์
228 601210215 นางสาว แดนสรวง น้อยคํา
229 601210155 นางสาว สุวัจนา พูลสวัสด์ิ
230 601210105 นางสาว ศรีนัดดา บําเพ็ญผล
231 601210187 นาย วรพันธ์ จินตะเชาวน์
232 601210014 นางสาว สุวรรณา เถาอวน
233 601210125 นางสาว ปาริชาต ศรีใส
234 601210170 นางสาว กานต์พิชชา มั่นสกุล
235 601210113 นาง อรุณศรี รอดเมฆ
236 601210359 นาย สิทธิกร ย่ิงวงษ์
237 601210360 นาย สุวรรณ ช้ัวหิรัญ
238 601210403 นาย หาญพล พูลกลาง
239 601210479 นางสาว อรพินท์ สุรกิจ
240 601210107 นาย ชัชภัทร์ชัย สอนหว่าง
241 601210207 นางสาว ชุติมา ศรีหนองห้าง
242 601210216 นาย กําจรศักด์ิ ปัญญาดี
243 601210070 นางสาว ตวงทิพย์ หอมวิวรรธน์
244 601210102 นาย นคร บริสุทธ์ิ
245 601210283 นางสาว วรรณวิศา ขอเย่ียมกลาง
246 601210418 นาย ปรีชา โสวิลัย
247 601210229 นางสาว สิทธินีย์ อินสว่าง
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248 601210437 ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ทิพย์แก้ว
249 601210396 นางสาว อนุชสา บุญชาญ
250 601210123 นางสาว ปวีณา สุภาพันธ์
251 601210158 นางสาว ลฎาภา อ้วนเฝือ
252 601210484 นางสาว สุนิษา น่ิมหนู
253 601210195 นางสาว วิลาวรรณ กันไชย
254 601210348 นาย ณัทพล สุขพัฒน์
255 601210069 นาง วัชราภรณ์ เบ้าไธสง
256 601210072 นางสาว บุปผารัฐ รอดภัย
257 601210340 นาย พูน กุลบุตร
258 601210065 นางสาว ทิพย์วาสนา หลวงชัย
259 601210025 นาง อภิรมณ์ แทนกาง
260 601210291 นาย อภิชาติ โหมดตาด
261 601210129 นางสาว พัชราภรณ์ สมเทศ
262 601210071 นาง ศิริวรรณ อินต๊ะวิชัย
263 601210030 ส.ต.ท. ภาณุวัฒน์ ปัญญะการ
264 601210492 นางสาว พิชชานันท์ ชํานาญกิจ
265 601210047 นางสาว สุจิตรา สุวรรณคดี
266 601210043 นางสาว เนตรนภา ปรีเปรม
267 601210472 นางสาว ศศิมา สุขนาแซง
268 601210165 นางสาว จุฬารัตน์ ศิลปชาติ
269 601210226 นางสาว ศรีไพ ใจวัง
270 601210325 นาย ปฏิวัติ เสียงเพราะ
271 601210050 นางสาว ปวริศา ทิพวรรณ์
272 601210109 นางสาว ศิริพร ภู่แพร
273 601210380 นางสาว รัตนาวดี กิจจา
274 601210110 นาย เฉลิมพงศ์ พันธ์ุทอง
275 601210018 นาย ยุทธพงษ์ เพชราภรณ์
276 601210276 นางสาว นิศาชล แก้วจันทร์
277 601210144 นาย ปฏิภาณ สมบัติบูรณ์
278 601210307 นาย ทศวรรษ สิทธิเดช
279 601210462 นางสาว วรรณวราห์ เรืองเดชา
280 601210251 นางสาว รสธร คล้องธรรม
281 601210265 นางสาว นฤมล ไชยเชษฐ์
282 601210345 นาย พลภัทร คงจังหวัด
283 601210338 นาย วิญญู ขุณิกากรณ์
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284 601210326 นาย ณัฐชนนท์ มณีรัตน์
285 601210037 นาย กษิพัชธ์ รอดสิน

หมายเหตุ      เลขประจําตัวสอบ  601210149  นายนิวัฒน์  ใจจุณ
                  เลขประจําตัวสอบ  601210180  นายเสริมวิทย์  กาฬภักดี

    คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร


