
26010001 นางสาว ฐิรนันท์ วิเศษดอนหวาย
26010002 นางสาว สุวิมล อนุรักษา
26010003 นางสาว มารยาท จันทร์ศรี
26010004 นาง มาริสา จ าปา
26010005 นางสาว รัฐภรณ์ โสภา
26010006 นางสาว ชนิสรา อิ่มส าราญ
26010007 นางสาว มณฑิรา วงสมศรี
26010008 นาง ณันญา เหล่าอิน
26010009 นางสาว ณัฐกา โพธิแ์ก้ว
26010010 นางสาว พรณัช นุ่นน้อย
26010011 นางสาว ศรัญญา กล่ินกลบ
26010012 นางสาว สยุมพร มุ่งมงคลสวัสด์ิ
26010013 นางสาว อังคณา ท้วมทอง
26010014 นางสาว นิสา บุญบาง
26010015 นางสาว พิชชาพร สุขอินทร์
26010016 นาย วินเลิศ สงสุวรรณ
26010017 นางสาว เบญจวรรณ ใบไกร
26010018 นางสาว เบญจมาศ ใบไกร
26010019 นาย ธนกฤต เอกธนาศรีกุล
26010020 นางสาว รสสุคนธ์ การะพฤกษ์
26010021 นางสาว ไพริน อนันทวรรณ์
26010022 นาง ปสุตา ศรีภูมิ
26010023 นางสาว ธนัชพร สังขรณ์
26010024 นางสาว มินตรา เกิดสา
26010025 นางสาว ประภัสสร พรมประทีป
26010026 นางสาว ภัทราพร สุวรรณ
26010027 นางสาว เมวิกา สังข์สุวรรณ
26010028 นางสาว ศิริพรรณ พันธ์สระน้อย
26010029 นางสาว พรนภา ประสานวรรณ
26010030 นางสาว นพวรรณ บุญถือ
26010031 นางสาว มณฑิรา เผือกเทศ
26010032 นาง สมพิศ มีสัมพันธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่นิ
ลงวันที ่ 13   ธันวาคม  ๒๕60

เรื่อง  รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1
หน่วยที ่2 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1
ต าแหน่งที ่2.1 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
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26010033 นางสาว เกวลี แก้วกอง
26010034 นางสาว วิสุตา ขุ่มด้วง
26010035 นางสาว ณิชชา ธนรตภัทร
26010036 นางสาว อังคนา บรรดาศักด์ิ
26010037 นางสาว ชลิตา จิตรใจ
26010038 นางสาว ปาริชาติ สังข์แก้ว
26010039 นางสาว รัตน์ดาวรรณ เกตุบุบผา
26010040 นางสาว สุภัสรา สุนทรพงษ์
26010041 นางสาว กรรณิการ์ โตสวัสด์ิ
26010042 นาย นฤเทพ ยวงเจริญ
26010043 นางสาว จิราพร ทวาย
26010044 นางสาว พัชรา อุ่นผัด
26010045 นางสาว วิไลลักษณ์ สามสี
26010046 นางสาว สิริพร เจริญโห้
26010047 นางสาว สุรีรัตน์ คอสันเทียะ
26010048 นางสาว เบญจวรรณ แก้วหริด
26010049 นางสาว บุษบา วิราพงษ์
26010050 นางสาว ศิราพรรณ สุขเกษม
26010051 นาย ชาญฤทธิ์ ทัฬหสิทธิชัย
26010052 นาย เนติ โชติรังสรรค์
26010053 นางสาว ชุติมน ถิ่นระยะ
26010054 นางสาว ลัดดายุ ครองประสงค์
26010055 นางสาว จารุวรรณ พิมพะนิตย์
26010056 นางสาว ปริตา พัดมี
26010057 นาย ศรศักด์ิ ประสพวงศ์
26010058 นางสาว ศิริพร แย้มจันฉาย
26010059 นาย สุพจน์ โพธิดี์
26010060 นางสาว สุทิณี คูณทวี
26010061 นางสาว ศิวาภรณ์ แสงหล่อ
26010062 นางสาว พรทิพย์ แก่นแก้ว
26010063 นาง สิริพร อภิสารสกุล
26010064 นางสาว กีรติกานต์ ยินดีเขต
26010065 นางสาว วิภาดา ฉิมวัย
26010066 นาย จักรกฤษณ์ จ าปาจีน
26010067 นางสาว จริยา เณรแตง
26010068 นางสาว รัตมณี บุง่อุทุม
26010069 นางสาว จุฑาทิพย์ สุขโฮก
26010070 นาย พีรภัทร บูรณะพล
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26010071 นางสาว พิมวิไล สายแก้ว
26010072 นางสาว สุภาภรณ์ บัวทอง
26010073 นางสาว ธนัญญา อัศวประสิทธิก์ุล
26010074 นางสาว ทิพวรรณ พิมพิสัย
26010075 นางสาว พิกุลแก้ว พลจันทร์
26010076 นางสาว หทัยณัฐ น้อยท่าทอง


