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36130001 นาย กิตติพัฒน์ สุวรรณรัตน์
36130002 นางสาว ศกลรัตน์ ลครไชย
36130009 นางสาว ปนัดดา ปานเกิด
36130010 ว่าท่ี ร.ต. ทวีวุฒิ พรมภักดี
36130019 นางสาว ปวีณา คํานิล
36130020 นาย สิทธิศักดิ์ คําแปง
36130032 นางสาว สุกัญญาดา ธรไชยวุฒิ
36130036 นางสาว สุภาลักษณ์ วีระชาติ
36130044 นาย ณัฐธิกร แสนอุ่น
36130050 นาย เอกพล เทียมแสน
36130062 นาย พงศธร ใจดี
36130068 นางสาว ฐิติชญา หัวเมืองแก้ว
36130075 นางสาว ณัฐกานต์ องศ์ฐานานุศักดิ์
36130079 นางสาว ภัทรวดี รักศักดิ์ศรีงามตา
36130082 นางสาว สุนันทา มีแก่น
36130087 นางสาว ชฎาภรณ์ ไชยมงคล
36130096 นางสาว พราวสินีณัฐ การย์โอฬาร
36130099 นาย นคร สอนสมฤทธิ์
36130101 นางสาว เพราพิลาส สัมพันธสิทธิ์
36130105 นางสาว วรรณพร ไพชยนต์
36130107 นางสาว อุษา หาญอุ่น
36130119 นางสาว นภสร ผาเพียว
36130126 นางสาว สวรินทร์ สารสมุทร
36130147 นาย ณัฐพล ไชยวงศ์
36130150 นางสาว ศิรินพร หาญเสือ
36130152 นาง เนาวรัตน์ ชุ่มเย็น
36130154 นาย ธนากร ใสโศก
36130156 นาย พีระพล โพธิ์ศรี
36130157 นางสาว นภาพร แก้วทิพย์
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เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน
ลงวันท่ี   11   กันยายน  2561

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
หน่วยท่ี 3 ตําแหน่งในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7

ตําแหน่งท่ี 3.3 ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน
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36130163 นางสาว วีณากร แสงสุข
36130168 นาย ณัฐพล บุญเกตุ
36130170 นาง ศศิธร ม่ิงเชื้อ
36130176 นางสาว กฤตพร กมลเสาวภา
36130179 นางสาว ชุติมา ราชาตัน
36130181 นาย นิพิฐพนธ์ คํายศ
36130193 นางสาว แพรวพลอย จันทนาประเสริฐ
36130194 นาย ดรัณภพ แซ่เล้า
36130198 นางสาว กมลรัตน์ อาทะวงศ์
36130212 นางสาว ชุติกาญจน์ ปานมา
36130219 นาย กนิษฐ์ แก่นจันทร์
36130238 นางสาว เสาวลักษณ์ สิงห์ขุนทด
36130239 นาย สมพงษ์ ศรีคําหน้อย
36130240 นางสาว กนิษฐา งูทิพย์
36130251 นาย จักรกฤษณ์ เตชสิทธิ์ตรัย
36130259 นางสาว ภคพร ไหสุภา
36130262 นาย จิรัฏฐภัทร ทราฤทธิ์
36130269 นาย ศิวะทัศน์ แพรวัฒนะสุข
36130273 นางสาว ภัทธิรา ไทธานี
36130312 นางสาว สาวิตรี แก้วกูล
36130332 นางสาว ธิติมา พุ่มพฤกษ์
36130339 นางสาว รัตนา ยิ่งดี
36130359 นางสาว ธุวพร ดอนนันชัย
36130364 นาง ภุมรัตน์ จันทรศิริรัตน์
36130426 นาย อชิรวิทย์ เสืองามเอ่ียม
36130434 นางสาว ดาราวรรณ จันต๊ะหล้า
36130435 นางสาว นภาภรณ์ ทรงประศาสน์
36130451 นางสาว คณิตา ปัญโย
36130460 นางสาว ปณิสรา หลวงสุ
36130468 นางสาว เนตรนภา โพธิ์ศรีรัตน์
36130470 นางสาว วิลาวัลย์ อัญญะโพธิ์
36130506 นาย อิสระ ด้วงฉิม
36130517 นางสาว สุภัทรา สาริกา
36130526 นาย อภินันต์ ทองกอบสม
36130548 นางสาว กฤตชญา เจริญสุข
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36130564 นางสาว หทัยชนก พรมท้าว
36130581 นางสาว บุศรินทร์ พิจอมบุตร


