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631150001 นางสาว ปรีดาพร คุณฑี
631150002 นางสาว กานต์พิชชา มั่นสกุล
631150003 นาย นฤพงศ์ ย่ิงวุฒิวรกุล
631150004 นาย ยุทธพงษ์ เพชราภรณ์
631150005 นาย เจษดา จันทร์ภาภาส
631150007 นาย ศักรินทร์ จันทรัตน์
631150008 ว่าที่ ร.ต. ธีรภัทร์ สังข์แก้ว
631150009 นางสาว อภิชญา ธรรมรุ่งโรจน์
631150010 นาย รณยุทธ สมบึงกลาง
631150011 นางสาว กาญจนา ป้ันพุ่ม
631150012 นาย สิรวิชญ์ ภัทรโรจน์สิริ
631150013 นางสาว ช่อผกา มาชาดี
631150014 นาย ประพัฒน์ กันต์นิกูล
631150015 นางสาว ปิยดา ยิสารคุณ
631150016 นางสาว ชนิสรา รอดไพร
631150017 นางสาว วลัยพรรณ ชูวงษ์พานิช
631150018 นางสาว เนตรณพิศ นาคอ่วมค้า
631150019 นางสาว สุภาภรณ์ นามบุญสา
631150020 นางสาว จรรธิณี ดวงดี
631150021 นางสาว วรัญญา เอมถมยา
631150022 นางสาว วรลักษณ์ ถนอมศักด์ิ
631150023 นางสาว วรรณวิษา คามนา
631150024 นาย เมธัส มีสมบัติ
631150025 นางสาว ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
631150026 นางสาว เพชรดา ปิ่นวิเศษ
631150027 นางสาว สกุลทิพย์ จรดอน
631150028 นาย จตุรงค์ วุฒิ

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่   21    กรกฎาคม  2563

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



2

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

631150029 นาย ธนานิติ ธิชาญ
631150030 นาย วศิน ทองพิสิฐสมบัติ
631150031 นาย อภิวัฒน์ วงศ์ชูจันทร์
631150032 นางสาว ปวีณา คํานิล
631150033 นางสาว นันทิดา ซื่อสัตย์
631150034 นางสาว อนุสรา พิศน้อย
631150035 นาย เปรุต พลหาญ
631150037 นางสาว ชิตาพร ผิวแดง
631150039 นาง สุดารัตน์ จันทะกา
631150040 นางสาว พิราวรรณ วสุนันต์
631150041 นางสาว กัญธิมา เทศทอง
631150044 นางสาว เพ็ชรลดา แจ้งสี
631150046 นาย เผด็จการ เริงสําราญ
631150047 นางสาว ดวงกมล สิทธิมงคล
631150048 นางสาว จารุศร ทองคํา
631150049 นางสาว เจรียงขวัญ ใจดี
631150050 นางสาว วรรณา วันดี
631150051 นางสาว กนกวรรณ วิวัฒน์ชานนท์
631150053 นางสาว เบญจมาศ ธาตุชัย
631150054 นางสาว วิจิตรา มงคล
631150055 นาย พัฒน์กมล ไชทรัพย์ธนากุล
631150056 นางสาว พรสุดา ไชยโชติ
631150058 นางสาว วรรณวิภา หวานสนิท
631150059 นาย ณัฏฐชัย น้อยพิมพ์
631150060 นางสาว นิชนันท์ ตะกูลมาศ
631150061 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ บุญดํา
631150064 นาย ภาณุทัต โล่ห์สีทอง
631150065 นางสาว นิศาชล แก้วจันทร์
631150066 นางสาว ณัฐกานต์ ศรีแย้ม
631150068 นาย จารชน เกลี้ยงพร้อม
631150069 นาย อภิชัย กะตะศิลา
631150070 นางสาว เปรมฤทัย ศรีภุมมา
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631150073 นางสาว ปิยพร แดนสีแก้ว
631150074 นางสาว วชิราพร ดิษฐ์ราชา
631150075 นางสาว ดลฤทัย โตเย็น
631150076 นางสาว ณัทณลัลน์ เรืองธนอภัยสุข
631150077 นางสาว นภัสนันท์ สมงาม
631150078 นาง วิสรา จิตเจริญ
631150081 นาย ชาตรี มีชัย
631150082 นางสาว ศรัญญา วรศาสตร์
631150083 นาย ธนกฤต หงษ์ทอง
631150085 นางสาว ณัฐนรี อันรุ่งสุภาพร
631150086 นางสาว ปัทมกร พงวาเรศ
631150087 นางสาว อาภัสนันท์ สุดเจริญ
631150088 นาย วาสุกรี อินตา
631150089 นางสาว เพชรรัตน์ วงษ์ย่ีสุ่น
631150092 นางสาว รสธร คล้องธรรม
631150093 นางสาว รุ่งทิวา อูปแก้ว
631150094 นางสาว ภิญญาลักษณ์ รัตนวิระกุล
631150095 นางสาว ณัฐวดี ฉิมพาลี
631150099 นางสาว ณฤตพร พรหมบุตร
631150100 นางสาว ประภาศร วงสาสนธ์ิ
631150101 นาย มนตรี ภูมิไสล
631150103 นางสาว ชนิดาภา ธนะศรีรางกูร
631150105 นาย ธีรพจน์ ทองเหล่
631150106 นางสาว ศรีไพ ใจวัง
631150107 นางสาว วิรงรอง ทรงอารมภ์
631150108 นางสาว ศุภักษร แก้วไพฑูรย์
631150110 นางสาว ดารารัตน์ ยันต์พิมาย
631150111 นางสาว ปิยะพร คงพัวะ
631150112 นาย พงศ์พิพัฒน์ อธิศัยตระกูล
631150114 นาย วิทิต พารุ่งโรจน์
631150115 นางสาว นฤมล ไชยเชษฐ์
631150117 นางสาว จุฑาทัศย์ รัตนพงศ์
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631150120 นางสาว นิ่มนภา สุภาษิต
631150122 นางสาว บุษยมาศ ลาดไธสง
631150123 นางสาว จันทร์จิรา แก้วเรือง
631150125 นาย พัสกร ทะสานนท์
631150126 นาย เมธาสิทธ์ิ ดีพลา
631150127 นาย กัญจน์ธนิก วงศ์ษา
631150128 นางสาว พิรุณพร ไข่ทองแก้ว
631150129 นาย ปิยะวัตร ศรีชา
631150130 นางสาว ธัชสรัญ หวังรัตนาเจริญ
631150134 นาย ภาสกร วรกิจพัฒนสกุล
631150137 นาย บุญวาทย์ แปงปวนจู
631150138 นาง สุดารัตน์ จันทรสมบัติ
631150140 นางสาว วิไลลักษณ์ สมฤทธ์ิ
631150141 นาย ธนวัฒน์ รักษะโบ๊ะ
631150142 นางสาว ทิพรัตน์ กลางสําโรง
631150143 นาย ถนอมพล สังสัน
631150144 นาย อภิชัย ศรีชัย
631150151 นางสาว พนิตพร อินทรสถิตย์
631150152 นางสาว ปวีณา สุภาพันธ์
631150154 นาย อภิชาต หวังดุลยกิติ
631150156 นาย สุทัศน์ นันตสินธ์ุ
631150157 นางสาว สุธารัตน์ อัครมณีกาญจน์
631150161 นางสาว ศรัณย์พร ล่องชูผล
631150162 นางสาว อัญชลี โมคลา
631150163 นางสาว พัชราภรณ์ พัชราภา
631150165 นางสาว ชนากานต์ เมฆลอย
631150166 นางสาว พาฝัน อภิปริญญา
631150167 นางสาว จารุวรรณ นิวงษา
631150168 นางสาว ธัญญ์ฐิตา นวอัครฐานันท์
631150170 นางสาว ธัญชนก เงินเทศ
631150171 นาย พิพัฒน์ ชาติชวลิตสกุล
631150172 นางสาว เมนกา จันทนเทศ
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631150173 นางสาว ฐิตยาภรณ์ ลี้เรืองศรี
631150174 นางสาว กัณฐิกา ทินแก้ว
631150177 นาง อรุณศรี รอดเมฆ
631150179 นาย เกาทัณฑ์ บรรเจิดฤทธ์ิ
631150183 นางสาว ศศิวิมล ชูชมกลิ่น
631150184 ว่าที่ ร.ต.หญิง อุบลรัตน์ เทพรักษ์
631150186 นาย จักรกฤษณ์ โปตะวัฒน์
631150187 นาย ศุภมงคล อิศรางกูร ณ อยุธยา

631150188 นางสาว ทิพย์รพี พุกชาญค้า
631150190 นางสาว นวรัตน์ พนัสอําพล
631150192 นาย ธนพล พลภักดี
631150193 นาย พิพัฒน์พล สายเช้ือ
631150195 นางสาว ทัชชา จันทกลม
631150196 นางสาว ญาราภรณ์ ยังทรัพย์อนันต์
631150197 นาง วัชราภรณ์ เบ้าไธสง
631150198 นาย ลีนวัฒน์ แดงรุณ
631150201 ว่าที่ ร.ต.หญิง ทิพวรรณ หุ่นพงษ์
631150202 นางสาว กนกพร ทองรอด
631150206 นางสาว วราภรณ์ ช่างเหล็ก
631150207 นางสาว ศุภกานต์ วนิชาชีวะ
631150209 นางสาว กาญจนา สร้อยทอง
631150210 นางสาว กนกรัตน์ พาแก้วมณี
631150212 นางสาว นิลาวัลย์ เจริญสุข
631150213 นางสาว โศภิษฐา ไพฑรูยากุล
631150214 นางสาว พิชญา อินทฤทธ์ิ
631150218 นาย ทศพร รอดหลง
631150220 นาย พัทธพล เลิศวิลัย
631150222 นางสาว หทัยรัตน์ หัสโลก
631150224 นางสาว กรรณิการ์ เจษฎาการุณ
631150225 นางสาว ชุติมณฑน์ ครไทย
631150228 นาย อาดิส อะกุนยาดา
631150229 นาย ธีรพงษ์ ไชยสา
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631150230 นาย ชัยรัตน์ กรุยะ
631150231 นางสาว เสาวณีย์ นาแซ
631150232 นางสาว วรางคณา พ่ึงพบ
631150234 นางสาว ปาริชาต ประสาทศิลป์
631150236 นางสาว นริศรา พวงจําปา 
631150238 นางสาว นันทกา ศรีออน
631150240 นาย อิทธิพล สุธรรมมา
631150241 นาย สราวุฒิ พันธ์คํา
631150242 นางสาว สุชาดา ศรีทอง
631150245 นางสาว มุกทิพ ศิลปโอฬาร
631150247 นาย สหรัฐ โตสกุล
631150249 นางสาว พัสศรัณพร เหลืองระลึก
631150250 นาย ธารินทร์ ศรีวิโรจน์
631150252 นาย ศราวุธ ดีพรม
631150253 นางสาว อสมา จุลนวล
631150254 นางสาว รัฐชิตา พิมพ์บึง
631150256 นางสาว วาสินี ศิริโภค
631150257 นางสาว ปวรวรรณ จีนรัตน์
631150258 นางสาว นฤมล ประทุมมาศ
631150259 นาง มัฏสิกาญจน์ กูใหญ่
631150265 นางสาว สรารี วีระวงศ์
631150267 นางสาว วิชุดา คะสีทอง
631150268 นางสาว กุลนิฐพิศฎ์ อุดมธนเดชน์
631150269 นางสาว นภาพร ชุมไพร
631150271 นาย กตัญญู หทัยเดชะดุษฎี
631150273 นางสาว เรณู ตุ้มพ่วง
631150275 นาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรฟู
631150277 นางสาว ธีรนุช โอภาชาติ
631150279 นางสาว สุวรัตน์ กรรมการ
631150281 นาย ปรเมศวฐ์ ตรงไกรจักร์
631150282 นาย ศุภกร ชูส่งแสง
631150283 นางสาว มนสิชา สิทธิศักด์ิ
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631150285 นาย เอกชัย สุสกุลโชคดี
631150286 นาย วงศธร คงชุม
631150292 นางสาว กัญญฺชิตา เคนเหลื่อม
631150296 นาย วัชระ สิทธิ
631150297 นางสาว บุษกร เดชาพิทักษ์
631150298 นางสาว พันทิภา โพธ์ิพันธ์ุ
631150299 นางสาว ศิริพร เบ็ญจกรรณ์
631150300 นางสาว มนัสวี นนท์พรมมา
631150301 นางสาว บุศรัตน์ นวะบุศย์
631150303 นางสาว ศศิภา เทียนคํา
631150305 นางสาว เรธิณี นกน้อย
631150306 นาย วัลลภ กรานวงษ์
631150307 นางสาว รติยา ศศิธร
631150313 นางสาว สุดารัตน์ จิตเขม้น
631150314 นางสาว ปิยะมาศ เกตุขาว
631150316 นางสาว ศุภิสรา รัตนเพ็ชร
631150317 นางสาว จารุวรรณ จุยกระจาย
631150322 นางสาว สมใจ เส้งเซ่ง
631150323 นางสาว สุภัสสร ลิ่มสกุล
631150326 นางสาว อรทัย บุตรมาตา
631150327 นางสาว ปราณปริยา กิติกาศ
631150328 นางสาว จตุพร ชุ่มมะโน
631150330 นางสาว วิจิตรา จันอุทัย
631150334 นางสาว อัจฉรา โคกสูง
631150336 นางสาว อรพินท์ สุรกิจ
631150342 นาย ปวีณวัช กุลเรือง
631150344 นาย ฐานวุทภ ถนอมชู
631150347 นางสาว รุจิพร อินทรสร
631150350 นางสาว กิตติวรา ปวนคํามา
631150353 นางสาว อัญชลีพร ธนะขว้าง
631150354 นางสาว ทิตยาทร บุญแก้ว
631150357 นางสาว ศิรินันท์ สุดสังข์
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631150363 นางสาว อัจฉริยา โตนะโพ
631150366 นาย สุมน ห้อยมาลา
631150370 นางสาว ทัศนีย์ เขียวหวาน
631150372 นาย อนุชิต ต้ังเจริญ
631150373 นาย ณัฐวุฒิ หลวงแก้ว
631150374 นางสาว อลิษา อวยพร
631150375 นาย พันธมิตร แซ่ค่ง
631150384 นางสาว ขวัญนภา ธนะวัฒน์
631150390 นางสาว ศิลป์ศุภา พูลละม้าย
631150392 นาย นายศุภณัฐ เอียดชู
631150397 นางสาว รุ่งนภา การีมี


