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1 611110003 นางสาว อารยัญต์ ขันทอง
2 611110039 นาย ศุภมงคล จรดอน
3 611110010 นางสาว ลาวรรณ์ พร้อมสุข
4 611110061 นาย ปฏิวัติ เสียงเพราะ
5 611110097 นางสาว อัญญารัตน์ จุ่งประสพมงคล
6 611110167 นางสาว กาญจนา ชาวบุรี
7 611110005 นาย ประพัฒน์ กันต์นิกูล
8 611110091 นาย เจษฎา ภูผา
9 611110043 นางสาว วรัมพร วงษ์วรภาส

10 611110109 นางสาว วิรดา ช่ืนสมบัติ
11 611110066 นางสาว สโรชา เหมือนสุดใจ
12 611110116 นางสาว มณีรัตน์ แจ้งประจักษ์
13 611110007 นาย อานนท์ นันสว่าง
14 611110044 นางสาว สาวิตรี เดชชัย
15 611110032 ว่าที่ ร.ต.หญิง ทิพวรรณ หุ่นพงษ์
16 611110100 นางสาว ศิริมา วันดาว
17 611110016 นางสาว เบญจมาศ ธาตุชัย
18 611110058 นางสาว รรินธร รินสินจ้อย
19 611110030 นาย อภิชาต หวังดุลยกิติ
20 611110111 นางสาว เจนจิรา นันทะเวช
21 611110112 นางสาว รัตติกาล สวยงาม
22 611110135 นาย ศราวุธ ดีพรม
23 611110009 นางสาว ภาณุพรรณ สระกอบแก้ว
24 611110139 นาย ธนวัฒน์ รักษะโบ๊ะ
25 611110075 นาย ณัฐวุฒิ หลวงแก้ว
26 611110141 นางสาว ปัทมา ทองช้อน
27 611110152 นางสาว สุปราณี ต้นจาน
28 611110021 นางสาว ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
29 611110123 นางสาว พิชชากร สุทธานุกูล
30 611110126 นางสาว ไปรษ์รัตน์ ทองขําดี
31 611110082 นางสาว จารุทรรศน์ งามเนตร์

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
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เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ
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32 611110008 นางสาว วิรงรอง ทรงอารมภ์
33 611110046 นาย นนทชัย ช่ืนจิตต์ศิริ
34 611110172 นางสาว ณัฐวิภา ฮวบประเสริฐ
35 611110072 นางสาว ณัทณลัลน์ เรืองธนอภัยสุข
36 611110063 นางสาว จันทิมา รวมตะคุ
37 611110089 นางสาว นฤมล แซ่ลิ้ม
38 611110154 นางสาว ทิตยาทร บุญแก้ว
39 611110037 นางสาว วรัญญา เอมถมยา
40 611110024 นางสาว อรอุมา รักผล
41 611110027 นางสาว กาญจนา ปั้นพุ่ม
42 611110099 นางสาว ณัฐพร ตักเตือน
43 611110029 นางสาว เปรมฤทัย ศรีภุมมา
44 611110052 นาย ธีรไนย ศรีธรรมรงค์
45 611110001 นาย ณัฐชัย อภัยภักดี
46 611110131 นางสาว จิตตา บัวบาน
47 611110062 นาย เปรุต พลหาญ
48 611110104 นางสาว จตุพร ชุ่มมะโน
49 611110162 นาย อภิชาติ ศรีแสง
50 611110048 นาย เมธัส มีสมบัติ
51 611110168 นาย พงศธร คิ้วนาง
52 611110064 ส.ต.ต. นพดล แก้วสว่าง
53 611110051 นาย นพรัตน์ ทองสาร
54 611110145 นาง ธัญยรัตน์ เพาะเจาะ
55 611110060 นางสาว ปุณณภา คิดนุนาม
56 611110067 นางสาว ยุวิดา แพงงา
57 611110069 นางสาว มนัสวี นนท์พรมมา

หมายถึง  วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหากเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องส่งวุฒิให้สํานักงาน ก.พ. 
พิจารณาก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับการบรรจุ  


