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26110001 นาย กิจมงคล วิวัลย์
26110002 นางสาว ภิญญาพัชญ์ มิ่งมิตร
26110003 นางสาว เกษรินทร์ ศรีจําพันธ์ุ
26110004 นางสาว กุลย์ฤญาณี ทองหัวไผ่
26110005 นางสาว กมลวรรณ ศรีทองคํา
26110006 นางสาว ภัทราวดี พิมพา
26110007 นางสาว นิธิตรา ประเวช
26110008 นางสาว อารีรัตน์ บุญยง
26110009 นางสาว สุรภา ขวัญสุข
26110010 นางสาว ศุภรัสมิ์ โครงกาพย์
26110011 นางสาว แสงรยา กาญบุตร
26110012 นาย สุรัตน์ แจ่มเจริญพรดํารง
26110013 นางสาว จิราภรณ์ เจริญยศ
26110014 นางสาว โสภา ย่างกุ้ง
26110015 นางสาว นันทวัน บุญวัฒน์
26110016 นาย เชาว์ จันตะ
26110017 นาย เชาว์วรรธน์ สิงห์ทอง
26110018 นางสาว ธาริณี ขามเกาะ
26110019 นางสาว เพชรไพลิน กวยทะวิมล
26110020 นางสาว กรรณิการ์ ไชยหาญ
26110021 นางสาว วริศรา หลีเหล็ม
26110022 นาย พีรวัฒน์ ภัณฑ์สถาน
26110023 นาย พิสูทธ์ บุญร่ม
26110024 นางสาว ฟ้ากมล สุภาพใส
26110025 นางสาว สุวจี เอียงเซง
26110026 นาย ปฏิพัทธ์ิ บํารุงสุข
26110027 นางสาว กาญจนา งามวิไล
26110028 นางสาว ศิริวิภา กองพล
26110029 นางสาว ณัฐพร โขนลือชา
26110030 นาง ณัฐวรัญช์ ผานาค

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่    20    สิงหาคม  ๒๕61

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
หน่วยที่ 2 ตําแหน่งในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

ตําแหน่งที่ 2.1 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 



2

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

26110031 นางสาว สุพรรษา แก้วใหญ๋
26110032 นางสาว ธิดารัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา
26110033 นางสาว อรุโณทัย สิงห์ทอน
26110034 นาย กรกฤช จิตเงิน
26110035 นาย ธีรนันท์ พรมบุตร
26110036 นาย ชายตะวัน โพนปลัด
26110037 นางสาว สมฤทัย ชลปรีชา
26110038 นาย วรดล ดวงภักดี
26110039 นาย ศักราช ภาคสูงเนิน
26110040 นาย พิพัฒน์ ชัยพฤกษ์
26110041 นางสาว สุจิตรา สวัสดี
26110042 นางสาว พิทยาภรณ์ ศิริแก้ว
26110043 นางสาว อันธิกา บุญต่าย
26110044 นางสาว สุภาพร บุญส่ง
26110045 นางสาว ชุติมา นิยมดี
26110046 นางสาว อภิจารีย์ อินทรีย์
26110047 นางสาว เมธาวรินทร์ โรจน์จํานงค์
26110048 ว่าที่ ร.ต. หญิง อินทรา โตสกุณี
26110049 นางสาว กาญจนา สิงหนนท์
26110050 นางสาว เฉลิมวรรณ ชลชาญกิจ
26110051 นางสาว อภิญญา ใจดี
26110052 นาย สราวุฒิ กันทะจันทร์
26110053 นางสาว กรฉัตร ปานฉ่ํา
26110054 สิบเอก ภาณุวัฒน์ สําฤทธ์ิ
26110055 นางสาว จิราภรณ์ นาทา
26110056 นางสาว อรณี พันขอ
26110057 นาย ภาณุพงศ์ ส่งกลิ่น
26110058 นางสาว ชิดชนก ตระกูลทิพย์
26110059 นางสาว พิลาลักษณ์ โพธ์ิเพชร
26110060 นางสาว นัฐพร เรืองหล้า
26110061 นาย ศราวุฒิ แปงทอน
26110062 นางสาว สุนิสา เศษวงษ์
26110063 นางสาว ธยานี แน่นอน
26110064 นางสาว ภูษิตา บุญรักษา
26110065 นางสาว จิราวรรณ เหลาทอง
26110066 นางสาว วรรณทพิย์ ทองสุข
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26110067 นาย วิธวินท์ กรอบสูงเนิน
26110068 นางสาว อาภาพร เขือนอก
26110069 นางสาว สุมาลี หมิ่นกระโทก
26110070 นางสาว สุพัตรา ประดิษฐ
26110071 นางสาว ดุษฎี อุ่นผาง
26110072 นาย เกียรติศักด์ิ ไชยพันธ์
26110073 นางสาว จุฬารัตน์ เพชรรักษ์
26110074 นาย พิพัฒพงศ์ พิมพ์โคตร
26110075 นางสาว นงลักษณ์ อามาตรี
26110076 นางสาว นพวรรณ หนองใหญ่
26110077 นางสาว วริศรา หาญน้อย
26110078 นาย เพชรรัตน์ กองจันทร์ดี
26110079 นางสาว พิชยา ประดับวงศ์
26110080 นางสาว ภัณฑิรา กันไชย
26110081 นาย คุณากร วงษ์ไร
26110082 นางสาว สุธิดา จันทรา
26110083 นางสาว วารุณี เครือทองศรี
26110084 นางสาว สุวนันท์ จันทร์มณี
26110085 นาย นิติภูมิ อะเวลา
26110086 นางสาว สุพัตรา มธโนขันธ์
26110087 นาย ศุภชัย เทพสาร
26110088 นางสาว บุญญาภัสสร์ ศักด์ิธนานนท์
26110089 นางสาว วัลภา ศรีสวัสด์ิ
26110090 ว่าที่ ร.ต. หญิง กัณฑมณีรักษ์ คําสาร
26110091 นางสาว พีราภรณ์ ย้ิมดี
26110092 นางสาว ปนัณฐา วงศ์สวัสด์ิ
26110093 นางสาว ณัฐภัสสร สุทธิประภา
26110094 นางสาว ปวีณรัตน์ บัวงาม
26110095 นางสาว จุฑารัตน์ อ่ิมคํา
26110096 นางสาว อรณิชา จอพอ
26110097 นางสาว ณัฐวิภา ลิ้มสมุทรชัยกุล
26110098 นาย สิทธิชัย นิธิเกษมสมบัติ
26110099 นาย วิริยพล คงเทียน
26110100 นางสาว ศิราณี สมศรี
26110101 ว่าที่ ร.ต. หญิง พัชรพิงค์พิมพ์ ณ เชียงใหม่
26110102 นางสาว ประภากรณ์ เสน่หา
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26110103 นาย ชนัญญู โคตรสมบัติ
26110104 นางสาว สมฤทัย หมีทอง
26110105 นางสาว ภาวิตา สุวรรณรัตน์
26110106 นางสาว สุนิสา เมืองมา
26110107 นางสาว เกษรา จักรพิมพ์


