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621130004 นางสาว กนกวรรณ กองพิทักษ์
621130005 นางสาว พรพิมล สีหากุล
621130006 นางสาว พรรณวีณา บุญเพ็ชร
621130007 นางสาว อรุณรัตน์ นิยมวงศ์
621130008 นางสาว ชนกพร ไชยสว่าง
621130015 นางสาว กรรณิการ์ เนตรกุล
621130016 นางสาว จันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
621130020 นางสาว วิมลวรรณ ทิพย์วัน
621130022 นางสาว ภักด์ิจิต ศรีรักษา
621130023 นางสาว สุปรียา มณฑาทอง
621130032 นางสาว ยุวภา บุญประคม
621130035 นาง ธัญลักษณ์ หมั่นทะเล
621130045 นางสาว อณัญญา แสงวิสัย
621130048 นางสาว บุษยา อักษรครบุรี
621130052 นางสาว ดารณี กมลคร
621130057 นางสาว สุภาณี สุวรรณชาติ
621130060 นางสาว รัชฎาภรณ์ อินริราย
621130064 นาง มยุรา เลิศวิจิตรโสภณ
621130065 นางสาว รัศมี ตันธวัฒน์
621130076 นางสาว ธัญญรัตน์ สนธิ
621130081 นางสาว สุพรรณี จันทร์ปุ่ม
621130082 นางสาว ชีวิตา ลีลา
621130095 นางสาว สุพรรณิการ์ บุษราคัม
621130098 นาง สุปรียา ลาคํา
621130101 นางสาว กรจิตร สีหาบุตร
621130104 นาย เจริญจิต กูลเกตุวงศ์
621130106 นางสาว กรรณิกา ศิวิจารย์

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่   25   มิถุนายน  2562
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621130109 ว่าที่ ร.ต.หญิง ดวงใจ โสภา
621130114 นาง เสริมศิริ ศรีสมบัติ
621130122 นาง ทัศนีย์ ชุวานนท์
621130130 นางสาว กาญจนา กองพลพรหม
621130132 นาง เบญญาภา เงินปัน
621130134 นางสาว อรพรรณ ง้วนพันธ์
621130136 นาย วัลลภ จอมเกาะ
621130137 นาย ชนกันต์ เจริญรัมย์
621130143 นาง ผานิตย์ ปรือปรัก
621130149 นางสาว วรรณภา จําเนียรพล
621130150 นางสาว ปรีดาภรณ์ แสงอุทัย
621130153 นางสาว เกศินี ถึงพร้อม
621130154 นางสาว ทัศนาวรรณ โคตะมี
621130155 นางสาว สุวิมล อนุรักษา
621130156 นางสาว นิสาชล เทพสุทธ์ิ
621130157 นางสาว สุชีลา โสภาลี
621130163 นาง สรสิชา ทัศนเจริญ
621130173 นาง วิไล ศรีสร้อย
621130177 นาย ธีรพงษ์ เถื่อนเครือวัลย์
621130178 นางสาว ชวันรัตน์ ลือเลื่องกิติกุล
621130181 นางสาว สุภากร ดีปัญญา
621130182 นางสาว เสาวลักษณ์ แก้วพิกุล
621130183 นางสาว เสาวณีย์ จั่นสกุล
621130189 นางสาว ชญานี วิจิตรเศรษฐกุล
621130193 นางสาว นริศรา กุลวิเชียร
621130195 นางสาว มลธิชา สนจุมภะ
621130206 นางสาว พิชญานันท์ นามศรี
621130211 นางสาว ชุติกาญจน์ ก่ิงโพธ์ิ
621130214 นาง จุรีพร ไชยพา
621130215 นางสาว อริศรา พลแสน
621130223 นางสาว นาตยา สมเที่ยง
621130227 นาง อนามิกา แจ่มเพชร
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621130228 นางสาว อโนชา แย้มแจ่ม
621130239 นางสาว มนสิชา กาแก้ว
621130242 นาย ดนัย สิทธ์ิสํานวน
621130243 นางสาว พีรญา เจริญสุข
621130249 นาย คเชนทร์ ปัญจเทพ
621130251 นางสาว มณฑิรา พรับจีน
621130256 นางสาว ชณุตพร ทับทิมหิน
621130270 นางสาว กมลลักษณ์ มาตาชาติ
621130274 นางสาว ตรัยพร ฟุ้งกลิ่น
621130282 นางสาว ทิตธิยา พุทกลาง
621130287 นางสาว วนิดา ตํานานวาน
621130292 นาย ชัยยุทธ พรมอ่อน
621130298 นางสาว โศภิต กดนอก
621130299 นางสาว อรนุช วัดทุ่งใหญ่
621130305 นาย ธนพนธ์ มูลสิน
621130307 นางสาว ณัฐธิดากาญจน์ แช่มตา
621130315 นางสาว ยศยา ปุกฝั้น
621130323 นางสาว พรรณชนก ชมภู
621130326 นางสาว มิลินฌา นรเศรษฐบงกช
621130330 นาง อินทิภา อ่อนนวล
621130332 นางสาว กาญจนา โกจินอก
621130335 นางสาว จารุณี ศรีภักด์ิ
621130337 นางสาว ไทธัชชา ใจบาล
621130350 นางสาว นภาพร พาไชย
621130370 นางสาว ปัทมนัดดา ดําช่วย
621130376 นางสาว ฤดีรัตน์ คงขาว
621130385 นางสาว นาถอนงค์ โสภาพิมพ์
621130388 นางสาว มยุรี ไชยพ่อ
621130390 นางสาว ศิริพร นิลนนท์เนตร
621130391 นางสาว สุภัสศร ประจบ
621130393 นางสาว สุธาทิพย์ ดวงจักร์
621130395 นางสาว ภวิกา ตันสกุล
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621130400 นางสาว ดลนภา กุลนอก
621130422 นาง ชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข
621130427 นาย มานะ ธนูขันธ์
621130431 นาย สุโขทัย ขําคง
621130434 ว่าที่ ร.ต.หญิง รจนา กาซ้อง
621130441 นางสาว สุพิชญา นามจันทึก
621130446 นางสาว อุมาพร พูนแสนดี
621130449 นางสาว กมลเนตร รัตนประดิษฐ์
621130462 นางสาว ภัทรพิลาส กาญจนกุลดิษฐ
621130463 นางสาว ปัณฑารีย์ เสกขุนทด
621130474 นางสาว วิปัศยา พิมศักด์ิ
621130480 นางสาว อัจฉรา ศิลาพงษ์
621130482 นางสาว กุลนาถ เช้ือทอง
621130486 นาย วรวัฒน์ วีระมโนกุล
621130498 นางสาว ภัทรพร พูลภักดี
621130500 นางสาว วัลย์ณี ช่วยบํารุง
621130506 นางสาว มุทิตา คําลอย
621130509 นางสาว เบ็ญจมาส วิไลพัฒน์
621130513 นาง วรินดา หมัดเจะเร๊ะ
621130516 นางสาว กชพรรณ สุทธิปัญโญ
621130517 นาย มนตรี อัศวพรไพบูลย์
621130518 นางสาว ขวัญใจ ทวีพันธ์
621130520 นางสาว อรัญญา บูรณะศิลป์
621130521 นางสาว นิชานันท์ ชูติพงศ์ชัยวัฒน์
621130531 นางสาว นงนุช ห่อทอง
621130533 นาง ธิญาดา ไชยจะโปะ
621130535 นางสาว กรภัทร์ พวงมาลัย
621130536 นางสาว ปิยนุช ภูสนิท
621130539 นาย ปฐมพงษ์ อัสดรพรพิเชียร
621130544 นางสาว ฐิติพร โพธ์ิทิพย์
621130548 นางสาว ทัศนีย์ สร้อยแก้ว
621130549 นางสาว วิราวรรณ์ ศรีคง



5

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

621130560 นางสาว รัตตินันท์ หวังสมบัติเจริญ
621130579 นาย อดิเทพ บัวรักษ์
621130584 นางสาว ชไมพร อ่อนสะอาด
621130591 นาย อรรถพร สิงห์ธนะ
621130596 นางสาว พอรุ่ง จําเริญทิพย์
621130600 นาย รังสรรค์ โตรักษา
621130611 นางสาว สุดารัตน์ ฟองดา
621130614 นางสาว ปณิดา ศรีเพ็ง
621130617 นางสาว เหมือนฝัน เขียวแดง
621130630 นาย วิสูตร แก้วแจ่ม
621130631 นางสาว พิสุทธา มาพันธ์ุสุ
621130634 นาย ณัฐเดช ปราการสมุทร
621130637 นาย จิร รัตนชินชัย
621130638 นางสาว วรรณภา ไชยเหมือน
621130639 นางสาว สุชัญญา อิสริยะกุลกล้า
621130652 นางสาว ปรัศนีย์ ม่วงจันทร์
621130654 นางสาว นรีกานต์ ก้ังเหล้ง
621130662 นาง วลินยา จันต๊ะมา
621130666 นางสาว กนกวรรณ สีเขียวรัตน์
621130668 นางสาว จุฑากานท์ รักสกุล
621130675 นางสาว ณฐมน สุนทรโภคิน
621130684 นาง อุมาพร ทองบุญ
621130696 นางสาว ดวงพร มุมขุนทด
621130697 นางสาว สํารวย สียดยอ
621130704 นางสาว เสาวลักษณ์ ช่ืนชม
621130709 นางสาว จิรัชยา สารสุวรรณ
621130724 นางสาว แสงจันทร์ แมนสืบชาติ
621130735 นาย พิรุณ เพ็ญศิริสมบูรณ์
621130736 นางสาว ยุวดี มูลทองชุน
621130741 นางสาว กัลยรัตน์ รุ่งรัตนชีวิน
621130745 นางสาว กัลยา วันเพ็ญ
621130749 นางสาว วรรณวิไล ขันชะลี
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621130755 นางสาว รัณรัตน์ วงศ์นามเถาว์
621130757 นางสาว สุปราณี เขื่อนวัน
621130784 นางสาว ภรภัทร ไกรธนานันต์
621130791 นาง กรรณิการ์ ธิทะ
621130801 นาง ภัทรนุช ขวัญแก้ว
621130817 นางสาว พรอนงค์ วงศ์เสนา
621130820 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีเจริญ
621130840 นางสาว จุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ
621130885 นางสาว อุไรวรรณ อาจอุดม
621130893 นางสาว นฤมล พลคํา
621130894 นาย ชัชวาล ศรีคันธรักษ์
621130896 นางสาว ภคพร ไหสุภา
621130902 นาย จิติศักด์ิ เถื่อนช้าง
621130905 นางสาว สํารวย เฉิดจินดา
621130909 นางสาว ลัลณ์รดา วงษาสืบ
621130914 นางสาว ชยานิษฐ์ สวัสด์ิจุฑาวุฒิ


