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46110001 นาย อุเทน สิงสาด
46110002 นาย อาทิตย์ พิมพ์บุตร
46110003 นาย ธนากร สีหามาตร์
46110004 นางสาว จิดาภา นิลเพชร
46110005 นางสาว ภัณฑิรา จันชา
46110006 นางสาว ภัสร์สุชา เดชเดชะ
46110007 นางสาว อุทัยวรรณ สีงาม
46110008 นาย มานิต โพธ์ิศรี
46110009 นางสาว อาทิตยา โคกกระชาย
46110010 นาย วุฒิชัย เหล็กแปง
46110011 นาย ภัทร พิตรพิฑูร
46110012 นาย ทฤษฎี ทองวิเศษ
46110013 นางสาว กฤติยาภรณ์ ราชนาคํา
46110014 นางสาว ปรารถนา น้อยบัวทิพย์
46110015 นางสาว นิตยา ศรีเมืองช้าง
46110016 นาย ชัยวัฒน์ เกตุรัตน์
46110017 นางสาว รติชา วงศ์ขันตี
46110018 นางสาว ชมพูนุท โกศลศาสตร์
46110019 นาย ไพสิทธ์ิ ฐานวงศ์
46110020 นางสาว วิภารัตน์ นิลสนธิ
46110021 นางสาว พินทุสร ไชยพิมูล
46110022 นางสาว ชลธิชา กาเตชะ
46110023 นางสาว ภัคพาณี อินคต
46110024 นาย ธนกร ผดุงกิจ
46110025 นางสาว ศรัณยา อ่อนคํา
46110026 นางสาว พรกช แก้วใจบุญ
46110027 นางสาว อมินตรา เฉลิมวัด
46110028 นางสาว อริษา สุวิสุทธ์
46110029 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ขันจินา
46110030 นางสาว เครือวัลย์ ภูแท่งเพชร
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เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่    20    สิงหาคม  ๒๕61

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
หน่วยที่ 4 ตําแหน่งในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ตําแหน่งที่ 4.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
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46110031 นางสาว ณัฐธิดา จิตรกําเหนิด
46110032 นางสาว กนกวรรณ อุตเสน
46110033 นางสาว ศุภาวดี ภิรมย์กิจ
46110034 นาย นพดล เงาทอง
46110035 นาย ธนพงษ์ ถนัดกิจ
46110036 นางสาว ปรีญานันท์ นวลหลง
46110037 นางสาว ดวงนภา สุขใส
46110038 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีสุวรรณ
46110039 นางสาว จินตนา ปะนัดตะเถ
46110040 นาย พัทธดนย์ หาญณรงค์
46110041 นางสาว ภิชญา พรมชู
46110042 นาย บรรพต เงินกระโทก
46110043 ว่าที่ ร.ต. สมชาย ยมประโคน
46110044 นางสาว ณัฐณิชา พรมชา
46110045 นางสาว รสริน ทองลือ
46110046 นาย นครินทร์ นาคแจ่ม
46110047 นาย ปภาวิชญ์ มหามาตย์
46110048 นาย อธิวัชร สังข์จันทราพร
46110049 นางสาว นิลราวรรณ จินดาคํา
46110050 นางสาว กรองกาญจน์ จักรแก้ว
46110051 นางสาว ศิรฎา อาจหาญ
46110052 นางสาว ณัฐสุดา ใจมูลวงศ์
46110053 นางสาว ชิดชนก เกิดยอด
46110054 นางสาว วัลลภา สดคมขํา
46110055 นางสาว นวพร ประสงค์
46110056 นาย สิทธิพร รัตน์เพ็ชร
46110057 นางสาว กมลชนก ภูมี
46110058 นางสาว ธันยชนก หมวกน้อย
46110059 นาย อัครพล อินทร์จันทร์
46110060 นางสาว ณัฐชา ปลื้มใจ
46110061 นางสาว ทิพย์สุดา อินอ่อน
46110062 นาย อลงกรณ์ ยะแสง
46110063 นาย มนัส ฉันทะกูล
46110064 นางสาว ภัทราภรณ์ พันทอง
46110065 นางสาว พนิดา อุดชุมนารี
46110066 นางสาว จุฬาลักษณ์ เทพมณี
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46110067 นางสาว ณัฐกฤตา ม่วงมิตร
46110068 นางสาว ณริศราพร เงินทอง
46110069 นางสาว อมรา ชัชวาลย์
46110070 นางสาว ธัญญรัตน์ พัฒนสุรังค์
46110071 นาย นายฐานันดร์ สุทธิศักดา
46110072 นางสาว กัญญาวีร์ เท่าบุรี
46110073 นางสาว สุพัตรา พิมพ์สมาน สุพัตรา พิมพ์สมาน
46110074 นาย อภิรักษ์ ไพศาลธรรม
46110075 นาย พิชัยยุทธ จันทร์จม
46110076 นาย อภินันโท ศักด์ิศรีลา
46110077 นาย ณัฐนันท์ กรสุวรรณ
46110078 นางสาว ชนพัฒน์ ดีเพ็ง
46110079 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีกะพา
46110080 นางสาว จุฑามณี มะสุวรรณ
46110081 นาย ภาคภูมิ จันสน
46110082 นาย ทนุพงษ์ หอมจันทร์
46110083 นาย หฤษฏ์ วะระชีวะ
46110084 นาย พีรพล หงษ์ยะประนันท์
46110085 นางสาว สุธิดา พิทาคํา
46110086 นาย ธีรศักด์ิ เถิงฝั้น
46110087 นางสาว สุภัสรา สุรพยัคฆพงษ์
46110088 นางสาว นุชบา พลอยเพ็ชร
46110089 นางสาว ปรัศนี ย่ีมะเหร็บ
46110090 นาย ณัฐพงษ์ โพธาวรรณ์
46110091 นางสาว ภัทราวดี เสาวโค
46110092 นางสาว ปรียารัตน์ ยศฉิมพลี
46110093 นางสาว บุษบา ผู้มีสัตย์
46110094 นางสาว ชณิกา ตู้ทอง
46110095 นางสาว กนกกาญจน์ ศรีภูมี
46110096 นางสาว ปิยนุช กิตติชัยเดช
46110097 นางสาว อุมาพร คําหมอน
46110098 นางสาว กัลยาณี ศรีโพนทอง
46110099 นาย ณัฐธีร์ บุญทองคํา
46110100 นางสาว มัทวันต์ ทิพย์รัตน์
46110101 นาย สิทธิโชค ปรุงจิตร์
46110102 นางสาว วิภาสิริ นาเมืองรักษ์
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46110103 นาย จุติภูมิ สามล
46110104 นางสาว สุชาดา มโนวอน
46110105 นาย จิรากร แสงโปร่ง
46110106 นางสาว นวพร มากศรี
46110107 นาย ณัฐพล ธูสรานนท์
46110108 นาย จารุกิตต์ิ เครือวัฒนเวช
46110109 นางสาว สลิลรัตน์ วงศ์จันทร์
46110110 นาย นราธร แก้วรักถา
46110111 นางสาว ณัญศศรณ์ สิทธิ
46110112 นางสาว วรณัน สุริยนต์
46110113 นาย สุวิชชา อุประ
46110114 นางสาว มลฤดี ไสวครบุรี
46110115 นาย นฤเบศร แพนลา
46110116 นางสาว ปวรรณรัตน์ แก้วใจ
46110117 นางสาว อรพรรณ โนนทนวงษ์
46110118 นาย ต่อพงษ์ คุณุไทย
46110119 นาย กิตติชาติ ม่อมพะเนาว์
46110120 นาย วรุฒ บุญทา
46110121 นางสาว ณัฏฐา เวชการ
46110122 นางสาว สุภาพร บุญถึง
46110123 นางสาว ชลิดา ศรีสวัสด์ิชัย
46110124 นาย เสฎฐวุฒิ ทิพยศักด์ิ
46110125 นางสาว ณัฏณิชา โพธิจินดา
46110126 นางสาว ประกายรัตน์ ทองกูล
46110127 นาย ศักรินทร์ อุ่นทานนท์
46110128 นางสาว สิริกาญจน์ ศรีวงษ์
46110129 นางสาว สุพัตรา โตบุญมา
46110130 นาย ทวีลาภ พานเยือง
46110131 นาย ธงชัย ปรังประโคน
46110132 นางสาว กชาพร รุ่นมี
46110133 นาย ศุภโชค ศตะกูรมะ
46110134 นาย กัมพล ทองคํา
46110135 นางสาว ปรีย์วรา คําลือ
46110136 นาย สุรัตน์ กําแพงแก้ว


