
621120001 นางสาว เพชรรัตน ชื่นทรวง
621120002 นาย ประดับ วาหมงคล
621120003 นาย ภูเบศ จิตตยานนท
621120004 นาย จักรพงษ ทนงศักดิ์วิเศษ
621120005 นาย ชัชวาลย แยมจอหอ
621120006 นางสาว สิริรัตน มณีอินทร
621120007 นาย อนวัช แกนทอง
621120008 นาย อานันท มากบัวแกว
621120009 นาย พงศเดช โอวาสิทธิ์
621120010 นางสาว ฉัตรชนก แกวจีน
621120011 นาย วรัญู แสงขัติ
621120012 นางสาว วนัสพร เจริญผล
621120013 นางสาว ยุวดี จันทรักษ
621120014 นาย ธงชัย มาลากุล ณ อยุธยา
621120015 นางสาว พัชรี เรืองสุทธิ
621120016 นาย วทัญู พุทธสะระ
621120017 นาย ชัยวุฒิ สมัครเขตรการณ
621120018 นาย ภาณุพงศ อุณฑพันธุ
621120019 นางสาว มณีกุล ศรีเกลื่อน
621120020 นาย พิสุทธิ์ สินพรหมมา
621120021 นาย สุรพงษ แจมจรัส
621120022 นาย กฤษฎา คงฉง
621120023 วาที่ ร.ต. พีระพงษ เจริญพร
621120024 นางสาว ราชาวดี ชํานาญศิลป
621120025 นาย พงศกร เกษตระกูล
621120026 นาย พงศธร ศุภนรากุล
621120027 นาย ชัยยุทธ บรรจง
621120028 นาย วุฒิพงศ ศรีภูมั่น
621120029 นาย อับดุลการีม สาเมาะ
621120030 นาย กิตติพงษ ไชยสิด
621120031 นางสาว สิริรชา แกวหยอง
621120032 นางสาว นิภา ไพบูลย

บัญชีรายชื่อผูสมัครสอบในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
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621120033 นาย ดํารงศักดิ์ ธนีบุญ
621120034 วาที่ ร.ต.หญิง ชนิสรา ผาคํา
621120035 นาย อภิวัฒน เตชะติ
621120036 นางสาว เบญจมาศ ชุดขุนทด
621120037 นางสาว พิชชาพร สินธพานนท
621120038 นางสาว ไพลิน พิพัฒนกุลชีวิน
621120039 นางสาว ณาตยา เที่ยงตรง
621120040 นาย วรสิทธิ์ ใจเสือ
621120041 นาย สาริศ สิทธิชอบธรรม
621120042 นาย ประเสริฐวิทย นารินนท
621120043 นาย ณภัทร ทิพยจันทร
621120044 นาย ภคิน ชมกลาง
621120045 นางสาว วรางคณา ดีชวย
621120046 นาย จิรายุ บรรลือสิน
621120047 นาย พงศพรรณ คุมทรัพย
621120048 นาย เทวพงศ วงคเขื่อนแกว
621120049 นางสาว สุวรรณี ศรีโมรา
621120050 นาย สมโชค กิตติสิทธิพงษ
621120051 นางสาว โสมวิภา ประเสริฐศรี
621120052 นาย ณัฐภาส สาตรจําเริญ
621120053 นาย ตระกูล ออนรัตน
621120054 นาย อภิชาต นุมวงษ
621120055 นาย ธนากร มณีบู
621120056 นาย ชยุต อุบลวัฒน
621120057 นาย ภีรศักดิ์ บุตรราช
621120058 นาย กิตติศักดิ์ ขวัญนิมิตร
621120059 นาย นริศ ชลังสุทธิ์
621120060 นาย พงษพิชญ อุดมศิริรัตน
621120061 นาย ปรีชาพล จิตตะโคตร
621120062 นาย กษิดิศ สรรพวิทยกุล
621120063 นาย ธนพิชญ เจยาคม
621120064 นาย วสุรัตน สุขชูศรี
621120065 นางสาว สุวรรณี พยับไชยกุล
621120066 นางสาว นราพรรณ พันธุฤทธิ์
621120067 นาย ณัฐิวุฒิ อินทา
621120068 นางสาว พรชนก ชะนวน
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621120069 นาย ธนากร วงศสิงห
621120070 นางสาว บุษยาพร ราชสมบัติ
621120071 นาย ศรีพงษ ศรีพิทักษ
621120072 นางสาว สุนันทิพย ชมภู
621120073 นาย รัฐภูมิ บุญทวี
621120074 นาย กมลศิลป แทนนาค
621120075 นาย พงศภัค เกิดปญญา
621120076 นาย ศิวดล นนฤาชา
621120077 นางสาว ภัทธิรา รมโพธิ์ทอง
621120078 นาย จงฤทธิ์ สายมา
621120079 นางสาว กันตนา พูลทอง
621120080 นาย สุรเดช สกุลคงเดช
621120081 นางสาว นวพรรษ อุทัย
621120082 นางสาว นฤมล ใชทอง
621120083 นาย ฐกร จันธนลุน
621120084 นาย ประวรรตน อัครลิขิตนานนท
621120085 นาย ธนกฤต อุยนันทพิทักษ
621120086 นาย ณัฐกันต กิจเจริญโชค
621120087 นาย โชติวิทย เพชรสุวรรณ
621120088 นางสาว วรารัตน เนกขัมพิทักษ
621120089 นาย บันดาล มาอยูวัง
621120090 นางสาว ณัฐวดี คําภิรานนท
621120091 นางสาว สุฑามาศ ใหญโต
621120092 นางสาว จิดาภา ดํารงคสมบัติ
621120093 นาย สมบูรณศักดิ์ เสนา
621120094 นาย สุวรรณ แหวนหลอ
621120095 นาย พงษพัฒน อยูแขก
621120096 นางสาว ภทรมณ ฤทธิวงศ
621120097 นาย ณัฐวุฒิ โอชาอัมพวัน
621120098 นาย ธนกฤต ชื่นชม
621120099 นาย ชัชวาลย สุขพรสวรรค
621120100 นางสาว มัลลิกา มูหะหมัด
621120101 นาย ธัญญา กัดมั่น
621120102 นาย กรวิชญ เปลี่ยนเดชา
621120103 นางสาว อิสสริยา ศิริพรทุม
621120104 นาย ยุทธ สุวรรณเดช
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621120105 นางสาว อรัชพร ไชยรัตน
621120106 นาย ธนารัตน เจริญจิตร
621120107 นางสาว นวพร บุริพันธ
621120108 นางสาว อุดมลักษณ มะโน
621120109 นาย รังสรรค มุลทา
621120110 นางสาว ประนอม เหลาไตรพรม
621120111 นาย ธนากร โชติเนตร
621120112 นางสาว ชื่นชม สุภาพ
621120113 นาย เอกพล ปากรพรหม
621120114 นางสาว เพ็ญศิริ บุญชัย
621120115 นาย พงศพันธ ไชยสมบูรณ
621120116 นางสาว ราชิดา สรรพเพทยพิศาล
621120117 นาย ศรนรินทร วุฒิเฟย
621120118 นาย ไกรสร ตันธนวัฒน
621120119 นาย นิรันดร ประณีตทอง
621120120 นาย ชนกนันท นุชนา
621120121 นาย รัฐธรรม เนียมรอด
621120122 นาย สุทธิพัฒน สันติชานุวัตร
621120123 นางสาว ณัฐนันท ศุภศิวะศิษฐ
621120124 นาย สมบูรณ วงศวิมาน
621120125 นาย นพรัตน เนตรทิพย
621120126 นาย วุฒิพงษ วิรติกุล
621120127 นาย อัตตกนต กิตติวรรธโนทัย
621120128 นาย บัญชา ธิโกศรี
621120129 นาย โสธร จิตรังษี
621120130 นางสาว วัธธณี การสมดี
621120131 นางสาว นิศารัตน พัดทอง
621120132 นาย เอกกริช อักโข
621120133 นาย ณโชต มโนภักดี
621120134 นาย เอกพงศ ศิริปรุ
621120135 นางสาว เจติยา ริตจันทร 
621120136 นาย พงศกร โชคสมงาม
621120137 นาย ทักษกร นิลดํา
621120138 นาย ศุภกร หงษเงิน
621120139 นางสาว ณัฐสุดา กฤษวงษ
621120140 นางสาว กาญจนา สุภาพ
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621120141 นาย รณกฤต ทองฤทธิ์นุน
621120142 นาย พงศเขษม อยูเวียงไชย
621120143 นาย จิรวัฒน ศรีประทุมรักษ
621120144 นาย พงษเพท โตะทอง
621120145 นางสาว ณัฐสุดา ดิลกนวฤทธิ์
621120146 นาย พิชัย พิชัยณรงค
621120147 นาย พยุง ตรีกมล
621120148 นาย พงศธร อันตะริกานนท
621120149 นางสาว กฤตชญา พวงแกว
621120150 นางสาว ชุตินันท ตรงตอกิจ
621120151 นาย วรวัฒน วรรณวงค
621120152 นาย อภิสิทธิ์ ดิษบรรจง
621120153 นางสาว ศิริเบญจารัตน ฮาวตอมแกว
621120154 นาย กิตติศักดิ์ พะลัง
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