
1 16040415 นาย วีระชัย ป้ันจีน
2 16040324 นางสาว จันทิมา คงนาผล
3 16040184 นางสาว กัลยรัตน์ โรจนโพธ์ิ
4 16040478 นาย พลกฤษณ์ ดีเจริญ
5 16041001 นางสาว พัชรากร ทับทิม
6 16040211 นางสาว สุดารัตน์ เหล่ารอด
7 16040264 นางสาว กรพรรณ พิษณุวัฒนา
8 16040096 นาง อรพิน ภิรมย์
9 16040572 นางสาว ธวัลฉัตร วิเชียรโชติ

10 16040548 นางสาว ธรรัตนา มีความสุขดี
11 16040056 นาย ธิติพันธ์ุ กฤตโยภาส
12 16040782 นางสาว ภัทรนันท์ โทรเลข
13 16040174 นางสาว เจนจิรา โฮมชัยวงศ์
14 16040209 นางสาว ภัทรา คล้ายนิล
15 16040383 นางสาว ประภาสิริ พุ่มเอ่ียม
16 16040947 นางสาว ศิริลักษณ์ จวบสมัย
17 16040544 นางสาว เสาวคนธ์ ศริิวรรณ
18 16040633 นางสาว รุ่งหฤทัย รุ่งเรือง
19 16040061 นางสาว สมฤทัย แซ่ต๊ัง
20 16040192 นางสาว นฤมล ยวนแห่ว
21 16040025 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภัทรา อายุวงษ์
22 16040090 นางสาว แสงมณี แนวจําปา
23 16040244 นางสาว รุ่งทิพย์ ปาระมีแจ้
24 16040140 นางสาว พิมพ์ชนก แก่นลออ
25 16040416 นางสาว นัชชนม์ ขวัญปาน
26 16040696 นางสาว สุพรรษา แขโคกกรวด
27 16040565 นางสาว เสาวนีย์ นาคเสโน
28 16040301 นางสาว ทวินันท์ ตักชะเลง
29 16040084 นางสาว เสาวลักษณ์ บรรณาการ

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

 เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่    25    มกราคม  2561

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
หน่วยที่ 1  ตําแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตําแหน่งที่ 1.4 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



2

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

30 16040194 นางสาว ชุติมา สุทินศรี
31 16040037 นางสาว ฐิติพร โพธ์ิทิพย์
32 16040002 นางสาว กัญญ์รัฐนันท์ เหมือนนามอญ
33 16040713 นางสาว อุไรวรรณ ช่วยชู
34 16040136 นางสาว ณัชชา หน่อคํา
35 16040740 นางสาว ธิดารัตน์ ชะบังรัมย์
36 16040080 นางสาว ยุพิน กาลออง
37 16040118 นางสาว พุทธิดา เช้ือทอง
38 16040637 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีสารคาม
39 16040095 นาย วรรณพงศ์ ชาติชนา
40 16040117 นางสาว สุจิรา ใจกล้า
41 16040473 นาย ณัฐพงศ์ สังวรสิน
42 16040732 นางสาว สุจิตตรา จันทะเกษ
43 16040252 นางสาว วิกันดา เขียวแก้ว
44 16040707 นางสาว นฤมล เกษรล้ํา
45 16040027 นางสาว ถิรวดี จันทะรัง
46 16040347 นางสาว กฤตยา เทพแก้ว
47 16040240 นาย ปิยะพงษ์ พงลังกา
48 16040729 นางสาว สรวงกนก เชาว์ดี
49 16040204 นางสาว ธนัชพร ชัยฤทธ์ิ
50 16040852 นางสาว ภัณฑิรา วงศ์ประดิษฐ์ช่าง
51 16040047 นางสาว พัทธนันท์ ทิศนุ่น
52 16040183 นางสาว อัจฉรา ลายา
53 16040926 นางสาว จิตติมา จันทร์ทอง
54 16040625 นาย ชัยณรงค์ นธีนาม
55 16040447 นางสาว ช่ืนกมล สุระพันธ์ุ
56 16040630 นางสาว ศุภัชฌา นิราราช
57 16040148 นางสาว จุฑามาศ กสิกรณ์
58 16040411 นางสาว ปิยะพร ใจมั่น
59 16040888 นาย ศรายุธ อุดใจ
60 16040457 นางสาว ศุภิสรา ประทุมมาศ
61 16040460 นางสาว นาตาลี กล่ําฮุ้ย
62 16040028 นาย ศุภฤกษ์ ชิงดวง
63 16040775 นางสาว สรัญญา รักษ์ธรรม
64 16040082 นาย สุรเดช ตีรวัฒนประภา
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65 16040440 นางสาว วรินธร นาบุญเสริฐ
66 16040799 นางสาว นิชกานต์ สุระเสรี
67 16040292 นางสาว กาญจน์ณภัทร ธูปหอม
68 16040465 นางสาว ธัญยพร อภิสกุลรัตน์
69 16040579 นางสาว พรรณี นิตยศร
70 16040100 นาย กฤษฏิ จิตอารยะกุล
71 16040506 นางสาว กนกอร อ่อนธรรม
72 16040552 นางสาว ศุภัชฌา ราชกิจจา
73 16040899 นางสาว รัฐณาวดี ฦาชา
74 16040810 นางสาว ฐิตาภัสร์ อิทธิเศวตพงศ์
75 16040007 นาย เมธาสิทธ์ิ ดีพลา
76 16040593 นางสาว นันทรัตน์ คนยง
77 16040624 นางสาว กิรติกานต์ ช่ืนแช่ม
78 16040454 นางสาว วรรณภา ทุมธรรมมา
79 16040863 นาย กฤชณรงค์ ทิพย์รัตน์
80 16040634 นางสาว สิริยาภรณ์ แดงกูร
81 16040748 นาย อนวัช ฉายสุวรรณ์
82 16040831 นางสาว อนุสรา จันทะคุณ
83 16040115 นาย ทองคํา คําลือ
84 16040601 นางสาว พรศิริ ภิญโญ
85 16040342 นางสาว นที มั่นน้อย
86 16040826 นางสาว ศิรินภา หนองกาวี
87 16040008 นางสาว สุรัตน์ สีเหน่ียง
88 16040319 นางสาว วิมลพรรณ รวยพงษ์
89 16040512 นางสาว พิสมร หิมพานต์
90 16040996 นาย พงษ์ ทองนาคอารักษ์
91 16040150 นางสาว ณัฐวรรณ อินทรสมบัติ
92 16040126 นาย อําพล ทรงรักษา
93 16040055 นางสาว ณัฐรินทร์ ธีระปัญญา
94 16040385 นางสาว มนตรา ปินตาเช้ือ
95 16040638 นางสาว สุภาพร บุญใบ
96 16040045 นางสาว จารุวรรณ เลื่อนพลับ
97 16040517 นาย ธนากร ธรรมะชัย
98 16040023 นางสาว เพ็ญพักตร์ คืนชัยภูมิ
99 16040939 นาย ภูริลาภ สุวรรณรอ
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100 16040125 นางสาว ชฎาณิศ ฉัตรโอภาส
101 16040040 นางสาว ณัฏยาณี อนุมาตย์
102 16040516 นางสาว นัชฎาพร ขันโมลี
103 16040087 นางสาว จินตนา เป่ียมปิติ
104 16040981 นาย การัณย์ พันนพพงศ์
105 16040139 นางสาว มณีรัตน์ สาพจน์
106 16041060 นางสาว ศศลักษณ์ ป่ินสญชัย
107 16040682 นางสาว วลินทรา บุณยะไวโรจน์
108 16040500 นางสาว นัฐฐา ศรีเศรษฐมาตย์
109 16040436 นางสาว จันทร์จิรา รัตนา
110 16040752 นางสาว ธิดารัตน์ เดชห้วยไผ่
111 16040417 นางสาว สุพินดา ฟักแฟง
112 16040904 นางสาว นันทิมา จันทรศรี
113 16040295 นางสาว เกษศินี รัตนพันธ์
114 16040108 นางสาว กุลธิดา ทรัพย์ประสงค์
115 16040232 นางสาว เรณุกานต์ สุนทองห้าว
116 16040596 นางสาว จันทร์จิรา ลาม่วง
117 16040474 นาย ศุภกิตต์ิ ชมโพธ์ิ
118 16041164 นางสาว พัฒน์รพี กมลานนท์
119 16040373 นาย วุฒินันท์ ใจบุญมา
120 16041082 นางสาว ชยาวดี ชูช่ืน
121 16040639 นางสาว เสาวลักษณ์ ปัญญาละ
122 16040561 นาย สิทธิพร วิมุกตายน
123 16041063 นางสาว ประยงค์ศรี ดําอ่อน
124 16040285 นาง ปวีณา ตาโม่ง
125 16040562 นางสาว มินตรา ภาชนะ
126 16041071 นางสาว หฤทัย เหล็มหมัน
127 16040277 นางสาว ธิดาพร ลครพล
128 16040106 นาย อลงกรณ์ พงศ์วนัชพร
129 16040296 นางสาว เมทินี สวัสดี
130 16040541 นางสาว อนงค์ จึงสถาปัตย์ชัย
131 16040523 นางสาว จิราภรณ์ ทองบ่อ
132 16040530 นางสาว นพวัน คําวิกิต
133 16040163 นางสาว อุษา บุญบัวทอง
134 16040076 นางสาว อรรถาภรณ์ วงศ์แก้ว
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135 16041159 นางสาว ศิรินทิพย์ มากเขียว
136 16040005 นางสาว ศุณัฏฐ์ธิดา ไตรทรัพย์
137 16040077 นางสาว สุภาวดี เกียรติวานิช
138 16040430 นางสาว เยาวลักษณ์ เดชมี
139 16041106 นางสาว จริยา รักก้อน
140 16040168 นาย อัครสิทธ์ิ ชุ่มใจรัก
141 16040687 นาง ชลดา บํารุงชู
142 16041137 นางสาว เมลิน คนที
143 16040412 นางสาว กัลยารัตน์ วิสมล
144 16040419 นางสาว สาวิตรี กลิ่นถือศิล
145 16040526 นางสาว ลิษา อโนมาศ
146 16040618 นางสาว สุวรรณี ดีงูเหลือม
147 16040645 นางสาว รัตนา หอมหวล
148 16040849 นาย กฤษณะ รักแจ้ง
149 16040998 นางสาว อมรรัตน์ บุญมา
150 16040330 นางสาว อทิตตยา ผลเพ่ิม
151 16040728 นางสาว วริสา ทองชูนิตย์
152 16040448 นางสาว ทวินันท์ พรมเพ็ชร
153 16040293 นางสาว กัญญ์ณณัฐ ขําน่ิม
154 16040237 นางสาว ภัทรา มานะกิจ
155 16040274 นางสาว พรรณชนก ชมภู
156 16040078 นางสาว จารุวรรณ ปุกคํา
157 16040289 นางสาว จารุพรรณ ไหมสมบุญ
158 16040400 นางสาว ชลธิชา บรรณจงส์
159 16040418 นางสาว จุติพร นากกล่ํา
160 16040597 นางสาว วนิดา ผางน้ําคํา
161 16040363 นางสาว สินีนาฏ เหลาคํา
162 16040151 นางสาว เสาวลักษณ์ นรานุภาพ
163 16040247 นางสาว อินทุพร เปรมวุติ
164 16040485 นางสาว คันธรส หนูเขียว
165 16040111 นางสาว ศศินภา รัตนยอดกฤษ
166 16040536 นาย อดิศักด์ิ จูสี
167 16040067 นางสาว นิดา อัครไพบูลย์โรจน์
168 16040388 นางสาว บงกชมาศ ไชยสลี
169 16040510 นาย วรพรต เพ็ชรแก้ว
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170 16040573 นางสาว อมรรัตน์ ม้ายอง
171 16040190 นางสาว สุวรา กุลนิษฐา
172 16040378 นางสาว นําพา ศิริจันทร์
173 16040793 นางสาว วนิดา มาลาสาย
174 16040370 นางสาว สุจิตตา ช่ืนคํา
175 16040609 นางสาว สิริโชค วงศ์ศรีไพศาล
176 16040864 นางสาว เมธ์รดี บุญยไพศาลเจริญ
177 16040545 นางสาว นภศร คชพรม
178 16040977 นาย ปิยะพงษ์ เชียงจันทร์
179 16040442 นางสาว กานต์พิชชา นพคุณ
180 16040215 นางสาว ปวีณา บุญชํานิ
181 16040406 นางสาว อรวดี ดิษโสภา
182 16041030 นางสาว ธัญสุดา โสมาสี
183 16040631 นาย ภูริทัตต์ ขําแก้ว
184 16040062 นางสาว อัคริมา โพธิดอกไม้
185 16040420 นาย สุขสรรค์ นําผล
186 16040452 นางสาว วธิดา บุตรงาม
187 16040098 นางสาว จีราวรรณ ชิดพันธ์
188 16040213 นางสาว วิรินดา แก้วแปง
189 16040792 นางสาว เพ็ญนภา โชควสุรัตน์
190 16040266 นางสาว ธาริณี อติพรประเสริฐ
191 16040640 นางสาว จารุวรรณ แสงแดง
192 16040869 นางสาว จริยา ศรีอุบล
193 16040399 นางสาว ณัฐชา แซ่ฉั่ว
194 16041148 นางสาว ดวงฤทัย แกล้วการไร่
195 16040524 นางสาว ฐิติพร ใหม่ชุ่ม


