
96010001 นางสาว สลิลทิพย์ ศรีสวัสด์ิ
96010002 นางสาว อรินดา ไพเราะ
96010003 นางสาว ศิริลักษณ์ ช้างเผือก
96010004 นางสาว สุพรรษา สุ่มเพชร
96010005 นาย ยงยศ ศรีคราม
96010006 นางสาว มณีรัตน์ แซ่คู
96010007 นาย เฉลิมพร ช านาญกิจ
96010008 นางสาว สุจิตรา ข าคม
96010009 นาย เทพฤทธิ์ เทพบุรี
96010010 นาย นิรันดร์ ขันทองหล่อ
96010011 นางสาว จารุมาศ คร้ามพิมพ์
96010012 นางสาว รัตนวรรณ ชื่นบาน
96010013 นางสาว พิชญ์นรี พุม่ฉัตร
96010014 นางสาว ณฐนันทน์ แตงยิ้ม
96010015 นางสาว วีลาพร สัมมาขันธ์
96010016 นางสาว อัจฉรา กิตติปาโล
96010017 นางสาว วนิดา ทับสกุล
96010018 นางสาว ฐิตินันท์ นุ่นพันธ์
96010019 นางสาว ธัญจิรา มาแผ้ว
96010020 นาย ชาญณรงค์ แจ่มจันทร์
96010021 นางสาว ภัสราภรณ์ มากเกิด
96010022 นางสาว กัลญภัทร โพธินาม
96010023 นางสาว ไพลิน อ่อนแสง
96010024 ว่าทีร้่อยตรี ทรงพล ติเยาว์
96010025 นางสาว ณภัค ภัทรศิรเมธ
96010026 นางสาว อานิศา ทิพย์เนตร
96010027 นางสาว กชวรรณ ล้ีเทียน
96010028 นางสาว เดือนฉาย หน่ายคอน
96010029 นาย รัชพล ทับล้อม
96010030 นาย ธนกฤต รักขนาม
96010031 นางสาว สิริรัตน์ พันธ์สอิ้ง
96010032 นางสาว วารินทร์ อินโอสถ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่นิ
ลงวันที ่13   ธันวาคม  ๒๕60

เรื่อง  รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1
หน่วยที ่9 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 10
ต าแหน่งที ่9.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
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96010033 นาย อนุสรณ์ ขวัญเพ็ชร์
96010034 ว่าที ่ร.ต.หญิง อัจฉรา ชุมศิริ
96010035 นางสาว นามกาญจน์ อ่อนสมจิตต์
96010036 นาย บุรินทร์ พูลพิพัฒน์
96010037 นางสาว สุทธิดา สว่างเนตร์
96010038 นางสาว เมธาพร สุขประเสริฐ
96010039 นางสาว เกศินี คุ้มภัย
96010040 นางสาว อ้อมเดือน นิ่มนวล
96010041 นางสาว อลิษา ด่านปาน
96010042 นางสาว ปรียาภรณ์ โพธิพันธ์
96010043 นางสาว กิตต์ิสินี ธันวรักษ์กิจ
96010044 นางสาว จามจุรี พันธ์นาค
96010045 นาง จิรัชยา ภานุมาต
96010046 นางสาว นิตยา หะยีหะสัน
96010047 นาง จุฑารัตน์ นะทเวสน์
96010048 นาย ฉัตรชัย จงดี
96010049 นาย ตรีทศพร สุขอนันต์
96010050 นางสาว เมธินี กล่ินบัวแก้ว
96010051 นางสาว มาลิสา ทองค า
96010052 นางสาว ศศิธร พวงประเสริฐ
96010053 นางสาว นิโลบล แก้วพ่วง
96010054 นางสาว กนิษฐา หอมกล่ิน
96010055 นางสาว ชนิตา ฤทธิเ์ลิศ
96010056 นางสาว กัลยา พึง่ธรรม
96010057 นางสาว ณัชชา โสมขันเงิน
96010058 นางสาว อธิภา สุวรรณชนะ
96010059 นางสาว บุณยนุช สละภัย
96010060 นาย ณัฐวัฒน์ มณีโชติ
96010061 นางสาว กมลชนก ผ่านชมภู
96010062 นางสาว ปารณีย์ นันทวาสน์
96010063 นางสาว จ ารัส วีระกาญจนพงษ์
96010064 นางสาว ศศิธร ช้างน้ า
96010065 นางสาว ลักขนาถ ปล้ืมจิตต์
96010066 นางสาว ลักขณา สินธุมาศ
96010067 นางสาว ปรัชญาพิมพ์ สมบัติธนสาร
96010068 นางสาว ทิวาพร มีความสุขดี
96010069 นางสาว ภัทรา สุกก่ า
96010070 นางสาว จริยา การะเกตุ
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96010071 นาย กิตติพงศ์ ปานพ่วง
96010072 นาย ณัฐพล เวียงค า
96010073 นาย นัฐพงศ์ ขวัญนวล
96010074 นางสาว สุภัทรา เกิดอ่วม
96010075 นาย พุฒิพงศ์ ยอดเกตุ
96010076 นางสาว ธันยพร นิ่มสกุล
96010077 นางสาว วาสนา บุญช่วย
96010078 นางสาว จินดาวรรณ ชิดเชี่ยว
96010079 นางสาว พรรณณี แจ่มสว่าง
96010080 นางสาว พิมพ์รัมภา เปีย่มสกุล
96010081 นางสาว ฐิติมา ปานเกิด
96010082 นาย สมพงษ์ เติมยศ
96010083 นางสาว สวรรยา สุเมขะโส
96010084 นาย ศุภกร เรืองแสงอร่าม
96010085 นางสาว กรชศา คชพงษ์
96010086 นางสาว ชิสา เรืองแสงอร่าม
96010087 นาย วัชรพงษ์ พินพันธ์
96010088 นาย เกรียงไกร บุญวัฒน์
96010089 นางสาว วัชราภรณ์ รังสิโยพาส
96010090 นางสาว วิชุตา หอมกรุ่น
96010091 นางสาว เสาวนิตย์ นาคฤทธิ์
96010092 นางสาว หทัยชนก รอดอยู่
96010093 นางสาว ศิริพร เพ็ชรน้อย
96010094 นางสาว ปุณณภา เอี่ยมสะอาด
96010095 นางสาว ปัทมา ทองนอก
96010096 นางสาว นัทชา สังข์ประเสริฐ
96010097 นางสาว ศรีประทุม เป๋าสมบัติ
96010098 นางสาว ปิยะนุช พลเขตร์
96010099 นาย ชูชาติ หนูเมียน
96010100 นางสาว จันทรัสม์ ยิ้มแย้ม
96010101 นางสาว อรุณรัตน์ พวงพี่
96010102 นางสาว สุดารัตน์ อินทร์กอง
96010103 นาย กวีวัธน์ บุญยวง
96010104 ว่าทีร้่อยตรี ศุภวิชญ์ เตชะอนันต์พัฒน์
96010105 นางสาว จุฑารัตน์ เพ็ชรประดับ
96010106 นางสาว วิภาวัลย์ ยั้งประยุทธ์
96010107 นางสาว สาวิตรี รัตนรัตน์
96010108 นางสาว กชกร ยิ้มแย้มศรี
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96010109 นาย ภานุเดช ปัญญา
96010110 นางสาว จุฑารัตน์ สืบจากสิงห์
96010111 นางสาว ภิรมพร สุวรรณโกตา
96010112 ว่าที ่ร.ต.หญิง สุภาพร อิ่มเขจร
96010113 นางสาว สุดารัตน์ อิ่มเขจร
96010114 นางสาว ปาริชาติ พุทธเจริญ
96010115 นาย พร้อมพงศ์ วงศ์สวัสด์ิ
96010116 นางสาว อังคณา อินทศร
96010117 นางสาว นิตยา ปิน่พงษ์
96010118 นางสาว วิมลนารถ อิ่มใจ
96010119 นาย กฤชนนท์ สิกขะโต
96010120 นางสาว ณัฐนันท์ สิมศิริวัฒน์
96010121 นางสาว ชูใจ มิ่งแม้น
96010122 นาย อัศพงษ์ รัตนากร
96010123 นางสาว สุภาวดี อยู่ที่
96010124 นาย ธรรมนูญ อบเทียน
96010125 นางสาว ลัดดาวัลย์ ฉ่ าตระกูลพิพัฒน์
96010126 นางสาว ผกามาศ แสนศิริ
96010127 นางสาว โสภิศญา บุญเสนันท์
96010128 นาย ณัฐชัย คุ้มสะอาด
96010129 นางสาว เรธิณี นกน้อย
96010130 นาย บดินทร์ ภักดีโชติ
96010131 นางสาว ณัฐกานต์ เสนาขันท์
96010132 นาย อานนท์ สามชูศรี
96010133 นาย ธรรมนูญ กิจพันธ์
96010134 นางสาว วริศรา หวังพงษ์
96010135 นางสาว บัณฑิตา ชาตรี
96010136 นางสาว ดวงกมล เหลืองเถลิงพงษ์
96010137 นางสาว สุภาวดี สีทอง
96010138 นางสาว หทัยรัตน์ กล่ินสุวรรณ
96010139 นางสาว อรัญญา สุขนก
96010140 นางสาว มีนาณัฏฐ์ นามกร
96010141 นาย พิชิต ตลับนิล
96010142 นางสาว กชพร ณ ระนอง
96010143 นางสาว วริษฐา ลอยลม
96010144 นางสาว อริษา อ่อนมั่นคง
96010145 นางสาว อนุภาพร ช่องคันปอน
96010146 นางสาว อรัญยา ปฐมสกุล
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96010147 นางสาว สุพรรษา รอดสุนิยม
96010148 นางสาว สุพรรวสา รักษาราษฎร์
96010149 นางสาว สุชาดา เจี้ยมดี
96010150 นาย ศรัณยู หลวงปลัด
96010151 นางสาว ธัญชนก สุขสบาย
96010152 นางสาว ธัญญารัตน์ ไหวพริบ
96010153 นาย จิรัฎฐ์ สวัสด์ิเล็ก
96010154 นางสาว จินดาพร เรืองศรี
96010155 นางสาว ชนกนาถ ก าแพงเพ็ชร
96010156 นางสาว รัชนันท์ เย็นฉ่ า
96010157 ว่าที ่ร.ต.หญิง ดังใจ ภูร่ะหงษ์
96010158 นางสาว ปนิดา รุ่งสว่าง
96010159 นาย ศุภสิทธิ์ มั่นเขตวิทย์
96010160 นางสาว บุญนภิส สว่างเนตร์
96010161 นางสาว จิราภรณ์ ขวาซุย
96010162 นางสาว ฐิติณัทชาภัค พานทอง
96010163 นางสาว นิภาพร ศรนารายณ์
96010164 นางสาว สุพัตรา สะลาค า
96010165 นางสาว พนิดา พุม่ร่มไทร
96010166 นาย จักรพันธ์ งามเนตร
96010167 นาย รัตนพล บุญใหญ่
96010168 นางสาว พนาวรรณ พุม่ร่มไทร
96010169 นางสาว กวินทิพย์ สาธุธรรม
96010170 นาย เฉลียว บัวสม
96010171 นางสาว เบญจวรรณ สัมฤทธิ์
96010172 นางสาว กนิษฐา บัวโรย
96010173 นาย สิทธิศักด์ิ ดีท้วม
96010174 นาย ภาณุพันธุ์ รัตน์ทองคง
96010175 นางสาว กาญจนา ใหญ่เยี่ยม
96010176 นางสาว วันวิสาข์ กาญจนวงศ์


