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56110001 นางสาว เจรียงขวัญ ใจดี
56110002 นางสาว วรรณศิกาญจน์ ปันดอน
56110003 นางสาว ญาวธิษา มาสมทบ
56110004 นางสาว ประภาภรณ์ สันเพ็ง
56110005 นาย ธนภัทร ถนอมนาค
56110006 นางสาว พรทิพย์ เปรมย่ิง
56110007 นาย สุทธิชัย เชาวดี
56110008 นาย ชัยวัฒน์ ศรีเมธาพร
56110009 นางสาว สิริดวงกมล กะพัง
56110010 นางสาว กัญญาณัฐ นิคนธา
56110011 นางสาว เพชราพร สืบสายอ่อน
56110012 นางสาว สุกานดา สุทธิบุตร
56110013 นาง ศันสนีย์ สืบพลาย
56110014 นางสาว ทัศน์ลักษณ์ สิริณุสกุลชัย
56110015 นางสาว สุนิสา แดงอํา
56110016 นาย ป่ินพงศ์ แซ่ลิ้ม
56110017 นางสาว แสงรวี อาภรณ์พิศาล
56110018 นางสาว ไอลดา รุ่งพลอย
56110019 นางสาว รัตนาภรณ์ สุจจิตร์จูล
56110020 นางสาว ศิวาพร บุญเพ่ิม
56110021 นางสาว ปทุมมาลย์ นาคสมพันธ์
56110022 นางสาว จุฑารัตน์ จันภักดี
56110023 นาย วรรณกร ปรีเปรม
56110024 นางสาว ปาจรีย์ บัวดํา
56110025 นางสาว ณปภัช เสนารายณ์
56110026 นางสาว พรนภา สุขนันทฬส
56110027 นางสาว รัตติยากร แก้วกรรมพฤกษ์
56110028 นางสาว จันทร์วิมล อนุสนธ์ิ
56110029 นางสาว รมณณภร ช่ืนจิตร
56110030 นางสาว อรวรรณ อําพะวัน

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่    20    สิงหาคม  ๒๕61
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56110031 นางสาว ศิริลักษณ์ ตุ๊แสง
56110032 นางสาว จิราพร เสนเทศ
56110033 นางสาว อรทัย แซ่ลิ้ม
56110034 นางสาว กนกรัตน์ บุญรักษา
56110035 นางสาว กรรณิการ์ เทียมทอง
56110036 นางสาว ประภาภรณ์ ศรีบุระ
56110037 นางสาว กัลซุม บากา
56110038 นางสาว ณัฐนันท์ ธรรมกิจ
56110039 นางสาว สมิตา ตันสกุล
56110040 นางสาว บุญญรัตน์ วินิจรัตนพร
56110041 นางสาว วิสาข์ จันทร์สมวงค์
56110042 นางสาว หงส์หยก อุ่นศรี
56110043 นางสาว ปนิตตา จันทร์งาม
56110044 นางสาว ปภาณัท เตชธรรมนาถ
56110045 นางสาว พรนภา ซาวทองคํา
56110046 นางสาว นัฐพร กลิ่นหอม
56110047 นาย ศุภโชติ สุขจันทร์
56110048 นางสาว สหฤทัย แสนสม
56110049 นาง สุนิสา พุ่มเจริญ
56110050 นางสาว รังรอง ทาบุญเมือง
56110051 นางสาว จารุวรรณ จุยกระจาย
56110052 นาย เอกรัฐ รัตนแคล้ว
56110053 นางสาว กมลพร ศิริพิชญ์ตระกูล
56110054 นางสาว ปัฐยาวัต ศรีเกรียง
56110055 นางสาว อัจฉราพรรณ สําราญจิตต์
56110056 นาย กิตติพงษ์ โสมจัน
56110057 นางสาว ชลนิภา ทองสาม
56110058 นางสาว พักตร์จิรา หาบุญภาส
56110059 นางสาว กนกอร ดวงปากดี
56110060 นางสาว จันทรารัตน์ ปรีสงค์
56110061 นางสาว เรธิณี นกน้อย
56110062 นางสาว ภัทรภร วิไลมงคล
56110063 นางสาว ณัฐวดี กฤตยโสภณ
56110064 นางสาว กันต์กนิษฐ์ รัตนวิมล
56110065 นางสาว นันทภัค บวรเลิศโรจน์
56110066 นางสาว ศิโรรัตน์ มะลจีันทร์
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56110067 นาย ณัฐพงศ์ คณาวงษ์
56110068 นางสาว อรพินทร์ สร้อยเงิน
56110069 นาย ศรุตะ มานิตกุล
56110070 นางสาว คนึงนิจ เจียวพ่วง
56110071 นางสาว นันทิชา โนนกะยอม
56110072 นาย ธัชพล จิรวัฒนดิลก
56110073 นางสาว ชนากานต์ คล้ายสมบูรณ์
56110074 นางสาว รสสุคนธ์ พุกนิล
56110075 นางสาว จารุณี แซ่คู
56110076 นางสาว รัชณี ยกทิว
56110077 นางสาว อริญาภรณ์ ทองแพ
56110078 นางสาว ชฎาพร ฝูงประเสริฐ
56110079 นาย เจษฎา อินทรภักดี
56110080 นางสาว รติพันธ์ุ บุญเกิด
56110081 นางสาว อัญชลีพร นวลอินทร์
56110082 นางสาว มนทกานต์ แก้วเกตุ
56110083 นางสาว ปรียาภรณ์ เฮงเจริญ
56110084 นาย สุบรรณ์ บุญหาญ
56110085 นางสาว ชนากานต์ เมฆลอย
56110086 นาง อรสา เฮงนิรันดร์
56110087 นางสาว กานดา ทิวากร
56110088 นางสาว สิริมา ไชยภูมิสกุล
56110089 นางสาว วรัญญา ทองธานี
56110090 นางสาว พิมพ์รัตน์ หมอนิล
56110091 นางสาว กรรณิการ์ อินทร์ลี
56110092 นางสาว ชนาพร งามโรจน์
56110093 นาย สรัณยู เกษเพชร
56110094 นางสาว วรรณดี รักษ์ธรรม
56110095 นางสาว ณัฐกมล กฤตสิน
56110096 นางสาว ชวพัจน์ ตันเสวี
56110097 นาย ศิวกร พรคนึง
56110098 นางสาว จินดามณี สังขลักษณ์
56110099 นางสาว มยุรี โมฬีย์
56110100 นางสาว ปภัสรา แสงน้อย
56110101 นาย ฤทธิชัย คําภักดี
56110102 นางสาว อัศนี ด้วงซู้ย
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56110103 นางสาว ปฏิมาพร บัวคํา
56110104 นางสาว กนกวรรณ เล็มเมาะ
56110105 นาย สรายุทธ์ เกตุมณี
56110106 นาย วัชรพงศ์ ศรีนอง
56110107 นาย ธเนศ นวลพุฒ
56110108 นางสาว ณิยวรรณ เกษมสุข
56110109 นางสาว ธัญยธรณ์ วีระเมธาพันธ์
56110110 นางสาว ประภัสสร วันทอง
56110111 นาย ชัยรักษ์ ว่ฎนชูแก้ว
56110112 นางสาว ธัญญารัตน์ สุวรรณา
56110113 นางสาว เดือนฉาย หน่ายคอน
56110114 นาย กิตติพัทธ์ แก้วมาลา
56110115 นาง ทัศนีย์ กําลังหาญ
56110116 นางสาว บุษกร สุธนาอนวัช
56110117 นางสาว เดือนฉาย แซ่อ่ึง
56110118 นาย ธีรพจน์ ทองเหล่
56110119 นางสาว นาทชนก ผ่านสุวรรณ
56110120 นางสาว ธนัญญา นาคะ
56110121 นาย รัฐพล ศักด์ินราวงศ์
56110122 นางสาว กาญจนา อินแก้ว
56110123 นาย พชรพงศ์ สังข์แก้ว
56110124 นางสาว ชลธิชา ศรีพิเชียร
56110125 นาย กรกต ซาซง
56110126 นาย กิตติพงศ์ แก้วชะฎา
56110127 นาย ณัฐวุฒิ พุ่มพฤกษ์
56110128 นางสาว นรินทร์ภัทร สสิพรรณ์
56110129 นางสาว สลิตา ซ้อนกัน
56110130 นางสาว ศุภานัน นามใจ
56110131 นางสาว ละอองทราย ปรึกษา
56110132 นางสาว ธัญญาภรณ์ แสงมูล
56110133 นางสาว อรนุช อุดมสม
56110134 นางสาว รัตติกาล อาจย่ิงยงค์
56110135 นางสาว สุวิกา กิวรัมย์
56110136 นางสาว อนุศรา ฉิมมณี
56110137 นาย ปรีชา รักษากานน
56110138 นางสาว โชติรัตน์ ศรีเกลื่อน
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56110139 นางสาว รุ่งรัฐ เดชสุวรรณ
56110140 นางสาว ไพจิตรา ธนูหงษ์
56110141 นางสาว จิรภิญญา ปัญจมหาพร
56110142 นาย ณัฐชนน กิตติศรัณย์เลิศ
56110143 นางสาว อริษา วงมาเกษ
56110144 นาง กนกวรรณ กัลปะ
56110145 นางสาว ชนาพร น่วมอ่วม
56110146 นาย เมฆ วงศ์มาใจ
56110147 นาย กิตติศักด์ิ วุฒิ
56110148 นาย เทพทัต น่ิมนวล
56110149 นางสาว ภาวินี สักเล็บประดู่
56110150 นางสาว สุพร สิงห์สม
56110151 นางสาว ขวัญฤทัย แสงฉาย
56110152 นาย สุรเด่น ชาสอน
56110153 นาย สุชาติ พรหมสุข
56110154 นางสาว ธนพร นาคนิล
56110155 นาย นิรุตน์ ทาจิ๋ว
56110156 นางสาว ศิรประภา แสงสมเรือง
56110157 นางสาว พัทธนันท์ ยาทิพย์
56110158 นาย ศราวุฒิ ผายเงิน
56110159 นางสาว ศรีนวล ศรีเมือง
56110160 นางสาว นันทิยา ทองสิม
56110161 นางสาว พิระชา บุษบา
56110162 นางสาว สุพิชญา เหลืองธนาวัฒน์
56110163 นางสาว วรางคณา พ่ึงพบ
56110164 นางสาว นพาพร ป่ินเกล้า
56110165 นาง แสงตะวัน ไชยสอน
56110166 นางสาว จันจิรา แป้นน้อย
56110167 นางสาว ณุกานดา นภาวรรณ
56110168 นางสาว อัจฉรา ศิลานิล
56110169 นางสาว ศรีธนา ทองม่วง
56110170 นางสาว ชญานี จีระมานะพงศ์
56110171 นางสาว ชิดชนก ประกอบ
56110172 นาย เทพนม เกษมณี
56110173 นางสาว ธมนวรรณ ทอดสนิท
56110174 นางสาว บุษจเรจ โข่ศรี
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56110175 นางสาว จิราภรณ์ ขวาซุย
56110176 นาย ณรงค์เดช ชมมร
56110177 นางสาว นุชนันท์ คําลา
56110178 นางสาว นิลาวัลย์ โฉมนาจ
56110179 นางสาว ภัทรวดี หงษ์โต
56110180 นางสาว คัมภีรพรรษ โฉมหงษ์
56110181 นางสาว นวพร จิตต้ังสกุล
56110182 นางสาว อินธุอร ทองปลอด
56110183 นาย ภาณุวงศ์ วงษ์น่ิม
56110184 นางสาว วลัยภรณ์ เสรีมงคลนิมิต
56110185 นางสาว วันวิสาห์ สังข์ฉิม
56110186 นางสาว อรพรรณ โชติช่ืน


