
86010001 นาย ณัฐพล วันเนาว์
86010002 นาย ประพัฒน์ กันต์นิกูล
86010003 นางสาว ปิยวรรณ ธูปทอง
86010004 นางสาว อลิษา โคตรวีระ
86010005 นางสาว สุจิตรา บุญต้อ
86010006 นางสาว ปัทมา อู่รอด
86010007 นาย ทศพล อธิกรม
86010008 นาย ณรงค์เกียรติ ศึกษา
86010009 นางสาว รัตติยา สมผกา
86010010 นาย ณัฐพล แผนสันเทีย๊ะ
86010011 นางสาว ธัญวรัตน์ วงเวียน
86010012 นาย ธนกร เขื่อนเสน
86010013 นางสาว อลิษา กัลยาณีวรรณ
86010014 นางสาว กานต์พิชชา มั่นสกุล
86010015 นางสาว กุลริศา เกตุนาค
86010016 นางสาว สุวรรณา เถาอวน
86010017 นางสาว นิตยาพร นาคชื่น
86010018 นางสาว เบญจรัตน์ จังสันเทียะ
86010019 นาย วทัญญู ศรีชาติ
86010020 นางสาว กิตติวรรณ ประสิทธิผล
86010021 นางสาว รติชา วงศ์ขันตี
86010022 นาย รัฐพงศ์ พุกจันทร์
86010023 นางสาว นันทัชพร ตาระกา
86010024 นาย เอกสิทธิ์ สงวนสิทธิ์
86010025 นาย วรพล ลอยทับเลิศ
86010026 นางสาว อัจฉรา ค้าเจริญ
86010027 นางสาว สุนิสา ศิลป์สุวรรณ์
86010028 นางสาว พัชราภรณ์ พัชราภา
86010029 นางสาว จารุวรรณ ถุนนอก
86010030 นางสาว รังสินี ประเสริฐวัฒนะ
86010031 นาย ธีรพงศ์ มังคะวัฒน์
86010032 นางสาว ขนิษฐา ผิวสอาด

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่นิ
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86010033 นางสาว กัลยา ปันต๊ิบ
86010034 นางสาว กนกพร จันทร์ขาว
86010035 นาย จักรพงศ์ วงศ์วิชัย
86010036 นาย สุทธิพงษ์ กันเกียว
86010037 นางสาว อรทัย ขุนชาวนา
86010038 นาย ไพสิทธิ์ ฐานวงศ์
86010039 นางสาว จิราพร บุญประเสริฐ
86010040 นาย พูน กุลบุตร
86010041 นาย นิรันดร์ ศรสุรินทร์
86010042 นาย จิระพงษ์ สามลทา
86010043 นาย ณัฐพล ไชยวงศ์
86010044 นางสาว ปวรวรรณ จีนรัตน์
86010045 นางสาว จุฑามาศ มะขาม
86010046 นาย พิษณุ ถาลายค า
86010047 นางสาว ศิรดา จิตตวาที
86010048 นางสาว รุ่งทิวา เทพน้อย
86010049 นางสาว น  าเพชร สมบูรณ์
86010050 ว่าที ่ร.ต.หญิง วิภา กระวีวงศกร
86010051 นาย ธนาวุฒิ สุขพร้อม
86010052 นางสาว นัตญานี อินหันต์
86010053 นางสาว เนตรนภา ปรีเปรม
86010054 นาย ธนพงศ์ ศุภฤกษ์
86010055 นางสาว พัชราวรรณ ทันยศ
86010056 ว่าที ่ร.ต.หญิง บัวขาว ชูเมือง
86010057 นางสาว วนิดา ดวงแก้ว
86010058 นาย อิทธิพล ยอดโค้น
86010059 นาย จุลจักร ฤดีเหมันต์
86010060 นาย ชัยพฤกษ์ รัตน์ไตรแก้ว
86010061 นางสาว มัลลิกา ทาสีดา
86010062 นางสาว วราภรณ์ วังแสง
86010063 นางสาว ศิรินทรา แสงงาม
86010064 นางสาว สวรินทร์ มัดทุจัด
86010065 นางสาว นงลักษณ์ เงารัตนพันธิกุล
86010066 นางสาว เพชรนิล อนันตวงศ์
86010067 นางสาว ธนิษฐา ม่วงกล้วย
86010068 นางสาว นวรัตน์ ดวงดี
86010069 ว่าที ่ร.ต.หญิง จิตราภรณ์ เงินค า
86010070 นางสาว วรงค์อร อินแนน
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86010071 นางสาว ปรียานุช เกิดผล
86010072 นางสาว พรจิต หินเธาว์
86010073 นางสาว เปรมฤทัย ศรีภุมมา
86010074 นางสาว จุไรรัตน์ เอี่ยมเมือง
86010075 นาย ศราวุฒิ แปงทอน
86010076 นาย ทศพล จันทร์เพ็ญ
86010077 นาย จิรพนธ์ สาระคลธ์
86010078 นางสาว นัดดาวัน อินแสง
86010079 นางสาว นิ่มนภา สุภาษิต
86010080 นาย ชัยวรัตถ์ ระเบ็ง
86010081 นาย ปฏิวัติ เสียงเพราะ
86010082 นาย ปกรณ์ แวงค า
86010083 นาย ณัฐวัฒน์ บุญเพ็ง
86010084 นางสาว พิไลพร สุทธลูน
86010085 นางสาว ชนิตา แปงปวน
86010086 นาย นิธิกร โสมาภา
86010087 นางสาว ผ่องพรรณ วงศ์ก๋องแก้ว
86010088 นางสาว ธารทิพย์ ปัททุม
86010089 นางสาว ธยานี แน่นอน
86010090 นางสาว ภูษิตา บุญรักษา
86010091 นางสาว ณัฎฐิดา ตะสายวา
86010092 นางสาว วิริยา แสนจันทอง
86010093 นางสาว ธีรยา วงษ์ธนบดี
86010094 นาย นิภทร์ วัลบุญ
86010095 นาย เอกลักษณ์ บุญเทียม
86010096 นางสาว ศศิโสภา จ้อยพุฒ
86010097 นางสาว พิวา ลากุล
86010098 นางสาว วิรัชรี รัตตโอภาส
86010099 นางสาว ณัฐวรัญช์ ว่องไว
86010100 นางสาว กนิษฐา กรวยทอง
86010101 นาย นครินทร์ เชิดชู
86010102 นาย พงศธร ศรีนวน
86010103 นางสาว กัลยาณี หนิมพานิช
86010104 นาย วรวิทย์ ดอนทราย
86010105 นางสาว พชรพรรณ สุวรรณโณ
86010106 นางสาว จุรีพร เพียรทอง
86010107 นางสาว กมลรัตน์ ฟักมั่ง
86010108 นาย ฐิติโชติ ศรีกะชา
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86010109 นางสาว นุสรา น  าดอกไม้
86010110 นาย นฤนาท ธรรมสะโร
86010111 นาย เจตริน บุญเรือง
86010112 นาย นิรุตน์ ทาจิ๋ว
86010113 นางสาว เบญจวรรณ พรมเมส
86010114 ว่าที ่ร.ต.หญิง พัชรพิงค์พิมพ์ ณ เชียงใหม่
86010115 นางสาว ศิรินภา ทรัพย์ข า
86010116 นางสาว ศศิวิมล ศรีพิมพ์
86010117 นางสาว ชนิสรา รอดไพร
86010118 นาย คุณากร วงษ์ไร
86010119 นางสาว เสาวณีย์ เล็กบางพง
86010120 นาย เรวัต ทะขันแก้ว
86010121 นาย ชุติพงศ์ แก้วน้อย
86010122 นางสาว ณภัทรชนน สีนวนด า
86010123 นางสาว ศุภลักษณ์ ล าใย
86010124 นางสาว ปณิสรา หลวงสุ
86010125 นางสาว พิมพร ฟองจางวาง
86010126 นาย กัญจน์ธนิก วงศ์ษา
86010127 นาย จันทร์ขาว เรืองชัยศรีกุล
86010128 นางสาว จิราพรรณ วงค์ชัย
86010129 นางสาว จุไรรัตน์ หอมจันทร์
86010130 นางสาว ศิริลักษณ์ ไวว่อง
86010131 นางสาว วิมลวรรณ ทุริดไธสง
86010132 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์ทอง
86010133 นางสาว วรรณภา ค าเอี่ยม
86010134 นางสาว สุพรรษา เหมือนคล้าย
86010135 นางสาว ดวงใจ จันทง
86010136 นาย ธนวฒน์  จินตนา 
86010137 นาย อภินันท์ เนตรยอง
86010138 นาย ศุภโชค โพธิศรี
86010139 นางสาว ชุติมา ข าเรือง
86010140 นาย วีรชัย สุวรรณสาร
86010141 นางสาว อัจฉริยา ปัญญาเฉียบ
86010142 นางสาว ศศิธร คืนมาเมือง
86010143 นาย อธิศักด์ิ ทองเลิศ
86010144 นาย เธียรดนัย ยอดพันค า
86010145 นางสาว วนิดา มนูญญา
86010146 นางสาว จันทร์ทิมา แตงไทย
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86010147 นาย กิตติพัทธ์ แก้วมาลา
86010148 นางสาว กฤชญา ปัญญา
86010149 นางสาว พิชามญชุ์ พิพิธทอง
86010150 นาย สุขุม พวงขจร
86010151 นางสาว ธิดารัตน์ พันเต
86010152 นางสาว พรนภา ซาวทองค า
86010153 นาย นพดล อารยะไพฑูรย์
86010154 นางสาว ธิดารัตน์ ทองพันธ์
86010155 นาย วัชรินทร์ จ านงธรรม
86010156 นาย สุรพล พวงขจร
86010157 นางสาว กรรณิการ์ กีสด
86010158 นาย สมบูรณ์ ห้วยไชย
86010159 นางสาว พิชชาภา พัตจร
86010160 นางสาว กอบการ สมณะ
86010161 นาย กิตติพันธ์ บรรพต
86010162 นาย ธเนศ น่วมโพธิ์
86010163 นางสาว รัตนา พวงมาลัย
86010164 นางสาว นันทิดา ซ่ือสัตย์
86010165 นาย ปวัน แดนเมือง
86010166 ว่าที ่ร.ต.หญิง รักชนก วัชรรัศมี
86010167 นาย พิชัยยุทธ ชื่นยงค์
86010168 นางสาว กรกนก เชื อโนนแดง
86010169 นางสาว สุนิสา เพ็ชรวิเศษ
86010170 นางสาว เพ็ญนภา ศิริสลุง
86010171 นางสาว สุฑาภรณ์ หนูเพ็ชร
86010172 นางสาว ณัฐดามาศ สิงห์หล้า
86010173 นางสาว นารีรัตน์ เณรอยู่
86010174 นาย สายันต์ อนันเต่า
86010175 นางสาว ฉัตราภรณ์ วงษ์ดวง
86010176 นาย วรัญญู หมุ่นมิตร
86010177 นางสาว จารุวรรณ วงศ์ชัย
86010178 นางสาว ณัฐชยา อุทตรี
86010179 นาย ภานุพงษ์ อุลิต
86010180 นาย สุรเด่น ชาสอน
86010181 นางสาว เบญจวรรณ เลิศอุดมธรรม
86010182 นางสาว ศศิวิมล จันดาหาร
86010183 นาย ณัฐพงศ์ เดือนเด่น
86010184 นางสาว อรพรรณ ประเสริฐ
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86010185 นางสาว สิริโสภา ยะจันศึก
86010186 นาย ศรัญญู ถนิมลักษณ์
86010187 นางสาว วราภรณ์ วงค์เขียวแดง
86010188 นาย อาทิตย์ อินทรภักดี


