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บัญชีแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

ลงวันที่   15    พฤษภาคม  2560

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

601130013 นาย อนุพงศ์ บุสทิพย์

601130019 นางสาว รัตนา อินโองการ

601130024 นาย ณรงค์ชัย วงศาเสก

601130025 นาย ยทธศักด์ิ เจริญการ

ุ ุ

601130025 นาย ยุทธศกด เจรญการ

601130026 นางสาว ธัญดา พัชรเปรมชัย

601130063 นางสาว ณัฐพร ใจน้อย

601130080 นาย นภัทร อุทัยฉาย

601130087 นาง รัชฎา พุทธมนต์

601130088 นางสาว ตตริกาญจน์ นวลศิริ

601130092 นาย ปฏิเวธ เกตุพงษ์พันธ์ุ

601130105 นาย ศุภชัย ตํ่ากระโทก

601130111 นางสาว จิราพร โสดากุล

โ ่601130116 นางสาว โสรญา อินอิม

601130132 นางสาว พัชราภา กนิษฐานนท์

601130134 นาย ธีศิษฏ์ ฐิติโชติรัตนา

601130138 นาย ภัทร ฤทธ์ิพริ้ง

601130154 นางสาว สภัทรา สดใจ601130154 นางสาว สุภทรา สุดใจ

601130160 นาย เริงศักด์ิ มั่งสวัสด์ิ

601130166 นางสาว ภภัสสร นาเอ่ียม

601130168 นางสาว วิลาวรรณ กันไชย

601130172 นาย นาราศักด์ิ อนันท์

601130177 นางสาว ฐานิศา สันตยานนท์

601130179 นาย กนต์ธีร์ สุ่มสังข์

601130204 นางสาว ปัญญาพร เค้าแคน

601130205 นางสาว ศิริพรรณ แนวทอง
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เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

601130229 นางสาว ชนานันท์ ทิมวัฒน์

601130235 นาย สรณัฐ สุวรรณปรีชา

601130250 นางสาว กติกา พรรณบัวตูม

601130253 นางสาว วิมลสิริ พัชราพงศ์

601130254 นาย ธีรทรัพย์ ดุสิต

601130265 นาย ภัทรพงศ์ บุญทวี

601130266 นาง ณัฐนิช บุญทวี

601130270 นางสาว รติกร กิตติศศิกุลธร

601130281 นาย นพวา วงศ์กิจเจริญ601130281 นาย นพวา วงศกจเจรญ

601130289 นาย กิตติโชค ดิษริยะกุล

601130294 นางสาว ภวิกา ตันสกุล

601130319 นางสาว กษมาพร สมศักด์ิ

601130325 นาย เรวัตร อินเดีย

601130332 นางสาว จิรดา จันทรัตน์

601130344 นางสาว ปภัสพร สุทธิประสิทธ์ิ

601130349 นางสาว พจนา ทรัพย์ปราชญ์

601130350 นางสาว ฐิตาภัสร์ อิทธิเศวตพงศ์

์ ้ ั601130352 นางสาว เอกอนงค์ ฟุ้งลัดดา

601130354 นางสาว กมลวรรณ สัมพันธกุล

601130367 นางสาว กนกอร เจริญศุข

601130378 นางสาว อนุธิดา ฉิมทับ

601130382 นางสาว ปรียานช เรืองเพชร601130382 นางสาว ปรยานุช เรองเพชร

601130389 นาย วีรวัฒน์ เตจ๊ะ

601130393 นางสาว ฐิศิรัตน์ คูวิจิตรจารุ

601130400 นางสาว รุ้งตะวัน โพธ์ิสุข

601130406 นางสาว อรชุมา เอ่ียมปรัชญา

601130411 นางสาว จิราพร วงษ์พาดกลาง

601130425 นางสาว จันจิรา สุทะธง

601130442 นางสาว จุฑามาศ กรีพานิช

601130457 นางสาว ศรัญญา เขียวคําปวง
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601130477 นางสาว อัมพิกา พวงแก้ว

601130503 นาย ธงชัย กาสา

601130506 นางสาว จิณณพัต บานเย็น

601130547 นางสาว วรินทร์ธนัน ดวงจันทร์

601130553 นางสาว ศิวพร เมฆฉาย

601130562 นาย คนธ์พงษ์ คณาชัยวิรุจน์

601130571 นางสาว จิตติมา สุธีพิเชฐภัณฑ์

601130600 นางสาว ปานกมล ทรัพยสาร

601130604 นางสาว สิริโชค วงศ์ศรีไพศาล601130604 นางสาว สรโชค วงศศรไพศาล

601130605 นางสาว วรรณิศา วงศ์คําจันทร์

601130610 นางสาว สุภาภรณ์ บัวสะอาด

601130622 นาย กีรติกร ฤทธิเกรียง

601130636 นางสาว สุรีพร พูลฉนวนู

601130637 นางสาว ลักษณา ก่ิงแก้ว

601130639 นางสาว พวงพิศ พันธ์สําโรง

601130679 นางสาว สินีมาศ รุ่งนามา

601130689 นางสาว พัชยา จันทรเสนา

โ601130795 นางสาว พนิตนาฏ หิตโกเมท

601130810 นาย วรจักร จองศักด์ิ

601130822 นางสาว พณิตา บรรณวัฒน์

601130825 นาย นวพล จินตนา

601130829 นางสาว ณิชา อินต๊ะวงค์601130829 นางสาว ณชา อนตะวงค

601130832 นาย เจนวิทย์ เจริญจํารัสชีพ

601130851 นาง อิสราภรณ์ ถิรนันทนากร

601130864 นางสาว วาสนา ทองตัน

601130879 นางสาว ป่ินจรัส ไทยเจริญ

601130884 นางสาว รัชณีย์ ช่วยเก้ือ

601130934 นาย พลาธิป สุขวิบูลย์

601130949 นาย กิตติพงศ์ รื่นงาม

601130990 นาย ปิยะณัฐ นามชู
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601131052 นาย สันธิษณ์ ดิษฐ์อําไพ

601131053 นางสาว ชณัญญา ลําเจียก

601131058 นาย สุกฤษฎ์ิ ช่วยแก้ว

601131062 นางสาว สิริวรรณกร จูมปา

601131096 นาย วราพงษ์ ต้นม่วง

601131103 นางสาว วารุณี พ้นเคราะห์

601131125 นางสาว รุ่งอรุณ ฉัตรทอง

601131132 นางสาว อัญรัตน์ ทองคงหาญ

601131170 นาย ปิยะ จันทร์หอมฟ้ง601131170 นาย ปยะ จนทรหอมฟุง

601131183 นาย อนุกูล ป้อพันธ์ุดุง

601131232 นางสาว กาญจนา วงค์กาด

601131239 นางสาว จิตตินันท์ ชาติทองสุข

601131276 นางสาว เบญจรัตน์ เรืองคําพัฒน์

601131277 นางสาว อิงค์ภรณ์ ไทยอุตส่าห์

601131288 นางสาว ศิราภรณ์ ศรีอินทร์

601131312 นาย ครองศักด์ิ โคตรพัฒน์


