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551440001 นางสาว ทิพวรรณ สุพรรณ์
551440002 นางสาว ธัญยธรณ์ จิตอรวรรณ์
551440003 นางสาว นิภาพร ไชยศรี
551440004 นาง พัชรมัย ทะหล้า
551440005 นาย จิระ มาตรทอง
551440006 นางสาว สุจิตตรา พรมนุ่ม
551440007 นางสาว วรลักษณ์ เนียมพูลทอง
551440008 นาย จีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์
551440009 นางสาว นาราลักษมณ์ ทานะ
551440010 นาย เฉลิมราช จิตรเจริญพร
551440011 นางสาว กัลยาณี พิลาวัลย์
551440012 นาย ชรินทร์ พุกเกษม
551440013 นางสาว ปรียานุช แก้วศรีทัศน์
551440014 นางสาว วรรณา ปลื้มพวก
551440015 นางสาว สุภาพร สินศิริวัฒนา
551440016 นางสาว ทิพวรรณ คงถอด
551440017 นางสาว นิภารัตน์ สุดชิด
551440018 นางสาว ทัศนีย์ กุณณะ
551440019 นาย ชาญณรงค์ เขตแดน
551440020 นางสาว ชนิดา เกิดชนะ
551440021 นางสาว ทัศนีย์ ครุฑพิชัย
551440022 นางสาว สุภาวดี เรืองกูล
551440023 นางสาว วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์
551440024 นาย ชลธี หมุกแก้ว
551440025 นางสาว ชลิดา ปัญญาด้วง
551440026 นาย กิตติ วงษ์แสง
551440027 นางสาว กนกลดา เวียงจันทร์
551440028 นาย ประพัฒน์ ประดิษฐการ
551440029 นางสาว วิลาวรรณ กันไชย
551440030 นางสาว ณิศรา มหะพรหม
551440031 นางสาว มลทิชา สุขรักษ์
551440032 นางสาว สชุาดา เล็กชอุ่ม
551440033 นางสาว พรพรรณ แก้วทน
551440034 นางสาว ดวงกมล ศรีวงศ์
551440035 นาย กฤษกร แก้วร่วมวงศ์
551440036 นางสาว จุฑามาศ กล่อมจิตร

เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
 ตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ  แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   27   สิงหาคม ๒๕๕5

ช่ือ - สกุล



2

เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

551440037 นางสาว บุญญา จินดาวงศ์
551440038 นาย ธนวิน ชุมสุวรรณ
551440039 นางสาว สุกัญญา พันธุ์ทอง
551440040 นางสาว นารีรัตน์ สอนใจ
551440041 นางสาว วลีทิพย์ สนธิ
551440042 นางสาว ปัทมา เผื่อแผ่
551440043 นางสาว นริศรา ยงกสิกรรม
551440044 นาย ภาสกร กาวิชัย
551440045 นาย ยุทธการ แก้วแกมทอง
551440046 นางสาว วงศ์ผกา ตินนัง
551440047 นาย เผ่าพงศ์ รัตนภิรมย์
551440048 นาง สุพรรณิการ์ วรมิตะนันท์
551440049 นางสาว วาสนา เพ็ญโฉม
551440050 นางสาว อุษา นรสิงห์
551440051 นางสาว ธัญยรัตน์ อุ่นคํา
551440052 นางสาว อภิญญา บุญบุตตะ
551440053 นางสาว จิรภา ศุภอุดร
551440054 นางสาว กาญจนา สําราญใจ
551440055 นางสาว สุนิษา นิ่มหนู
551440056 นางสาว ปิยพร ฉายสว่าง
551440057 นางสาว สุภาวดี ศรีจําเริญ
551440058 นางสาว นุจรี เพลา
551440059 นางสาว ทิพวัลย์ ดวงพาเพ็ง
551440060 นางสาว กุลณัฐ ศรีมูล
551440061 นางสาว ไพริน เพ็งสุข
551440062 นาย เฉลิมวุฒิ คงประเสริฐ
551440063 นางสาว ศศิธร หวองเจริญพานิช
551440064 นางสาว จิราภรณ์ หนูวงษ์
551440065 นางสาว กวิพร จินะจันตา
551440066 นางสาว ภัทรา ชัยคิรินทร์
551440067 นางสาว กานต์มณี จันทร์ขาว
551440068 นางสาว ภูษณิศา หีบเงิน
551440069 นางสาว ปฐมาภรณ์ ฉายแสง
551440070 นางสาว ฐณัฐดา ตุงคบุรี
551440071 นางสาว วิรงรอง ทรงอารมภ์
551440072 ว่าท่ี ร.ต. ปิยะณัฐ กานุสนธิ์
551440073 นางสาว กนกกาญจน์ ทองอําไพ
551440074 นางสาว รัตติญา นนทกรกิติกุล
551440075 นาย ณัฐวุฒิ เอ้งฉ้วน
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551440076 นาย สุพพัตพงศ์ เข่ือนแก้ว
551440077 นางสาว บูรนา วงษาราม
551440078 นางสาว ลดาวัลย์ นักฟ้อน
551440079 นางสาว สาวิตรี จงเจริญ
551440080 นางสาว ศิริรัตน์ จังอินทร์
551440081 นางสาว อรพิมพ์ สุริยา
551440082 นางสาว นันทพร กอบธัญญกิจ
551440083 นางสาว ศุภาวัลย์ ฉิมเนียม
551440084 นาย สายชล สุขญาณกิจ
551440085 นางสาว พิกุลทอง สุอนงค์
551440086 นาย กิตติพงค์ ทิมแป้น
551440087 นาย จีรวิทย์ สร้อยจอม
551440088 นาย อภิชาติ ศรีแสง
551440089 นางสาว สาวิตรี นวนเกตุ
551440090 นาง พัชรีภรณ์ ดีมุกข์ดา
551440091 นางสาว อินทุอร สินธุชาติ
551440092 นางสาว สุจินดา สุขบาง
551440093 นางสาว ฐิติมา หล้าอ่อน
551440094 นางสาว เพ็ญนภา อภัยสุข
551440095 นางสาว มนสิกานต์ หาญลํายวง
551440096 นางสาว ปริมาภรณ์ จินดาพล
551440097 นาย ศศิวัฒน์ ติตะปัญ
551440098 นางสาว วัชรี สีดีศึก
551440099 นางสาว ศศิธร ศรีสุรักษ์
551440100 นางสาว ปรียานุช เลิศรัศมีมาลา
551440101 นางสาว อัฐมา เจียมวิจิตร์
551440102 นาย ท่าน ปัตตายะโส
551440103 นางสาว นภา มาลัยสนั่น
551440104 นาย สุทธิ์เดชา ขุนทอง
551440105 นาย เกียรติศักด์ิ ลุงคะ
551440106 นางสาว ธันย์ชนก โต๊ะถม
551440107 นาย ณัฐชัย อภัยภักดี
551440108 นาง นิภาพร ด้อมกลาง
551440109 นาย กฤษดา รัตนามาศ
551440110 นางสาว นิรันดร์ญา คําตุ้ย
551440111 นาย เลอพงศ์ ธารสมบัติ
551440112 นางสาว วรัฏฐยา บุญขวัญ
551440113 นางสาว กมลวรรณ์ สมอ๊อด
551440114 นางสาว พันธุ์ทิพย์ นนทรีย์
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551440115 นาย ภฤศนันท์ เอ่ียมเอกสุวรรณ
551440116 นางสาว ศิริรัตน์ ปากประโคน
551440117 นาย พงศกร เครือเข่ือนเพ็ชร
551440118 นางสาว ปาริณี ทิมพิทักษ์
551440119 นางสาว สาวิตรี เดชชัย
551440120 นางสาว จิณภัค เรื่องลือ
551440121 นาย ประสิทธิ์ คล้ายเอ่ียม
551440122 นางสาว พัชรียา จันกันทะ
551440123 นางสาว ปาริสุทธิ์ สีทองดี
551440124 นางสาว สายฝน ซอพิมาย
551440125 นางสาว กรรณิการ์ ชาวกล้า
551440126 นางสาว ปิยวรรณ เขิมขันธ์
551440127 นางสาว วสุกาญจน์ ปานขริบ
551440128 นางสาว สุนันท์ วงษ์เนตร
551440129 นางสาว นันท์นภัส เอกา
551440130 นาย นิยม สุรักษ์
551440131 นางสาว ณิชา แสงฉวี
551440132 นางสาว สิริรัตน์ สิทธิกูล
551440133 นางสาว ภรณ์ภัทรา มีภาค
551440134 นางสาว เอบี ระย้าย้อย
551440135 นางสาว วารุณี อติศักด์ิกุล
551440136 นาย สิทธิชัย บุญมณี
551440137 นางสาว ช่อผกา มาชาดี
551440138 นาย ไพฑูรย์ นาคเกษม
551440139 นาย วิชาญ ปีนะเก
551440140 นาย สาด ทุกทิวา
551440141 นางสาว จีราวัฒน์ สมเพชร์
551440142 นางสาว ปฐมาพร ทวีสุข
551440143 นางสาว สาวิตรี บัวละออ
551440144 นางสาว อาภัสรา กาวิละมูล
551440145 นางสาว ทัศนีย์ แก้วมรกฏ
551440146 นางสาว ชุติภา เอ้ืองนิมิตรบุตร
551440147 นางสาว มะลิมาศ แสงแก้ว
551440148 นาย ปิยณัฐ บุญชูวงศ์
551440149 นางสาว สุกัญญา พรพิภาค
551440150 นาย ภัทราวุธ ศรีโพธิ์
551440151 นางสาว กรวรรณ ม่วงศรี
551440152 นาย ชาญศิลป์ ชาวยอง
551440153 นาย ศักรินทร์ เทศแก้ว
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551440154 นาย เอกรัฐ สุดชา
551440155 นางสาว วีราภรณ์ อินทรักษ์
551440156 นางสาว อังคณา มาใหญ่
551440157 นางสาว มัชฌิมา เจียจันทึก
551440158 นางสาว สุนิษา นนทธิ


