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76110003 นางสาว วรรษมน เมืองเกิด
76110006 นาย นิมูหําหมัดอาซีซี บินสุหลง
76110014 นางสาว อรพิณ กองเนตร
76110019 นางสาว บัสตี สารี
76110028 นางสาว ประภาสิริ พุ่มเอ่ียม
76110033 นาย มะยูดิง ยูโซะ
76110037 นางสาว จารุวรรณ เลื่อนพลับ
76110041 นางสาว ธิดารัตน์ เงินสง่า
76110044 นางสาว ฟาตีฮะห์ มะและ
76110047 นาง แวนูรียะห์ ดือราแม
76110052 นาย อิมรอน กะเด็ง
76110062 นางสาว ซูไฮนี สามอ
76110066 นางสาว ประยงค์ศรี ดําอ่อน
76110067 นางสาว ซารีนี อุมา
76110072 นางสาว เมทินี สวัสดี
76110078 ว่าท่ี ร.ต. หญิวิลาวรรณ์ บัวเพชร
76110079 นางสาว ฮาซมะฮ์ อีแตมาโมง
76110080 นางสาว รุสนีดา มาเฮาะ
76110082 นางสาว นูรฮาฟีซ๊ะ สาอิ
76110094 นางสาว ใยนะ จอเตะ
76110099 นางสาว มุสลีนา นาแซ
76110129 นางสาว ซารีนา หมันสัน
76110130 นางสาว ศุภานัน เรืองน้อย
76110141 นาย ฮุสนี มอลอ
76110142 นาย ไพศาล คงน่วม
76110144 นางสาว ลีซาวาตี เจะเตะ
76110160 นางสาว ใหม่ ศรีช่วย
76110164 นางสาว ภัทราวดี ศรีทองคํา
76110165 นาง ชนัชฎา ดินแดง
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เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน
ลงวันท่ี   11   กันยายน  2561

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
หน่วยท่ี 7 ตําแหน่งในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12
ตําแหน่งท่ี 7.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
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76110167 นาย เพรียว เงินแดง
76110172 นาย พชรพล โลกสุวรรณ
76110179 นางสาว อมรารัตน์ นวลไชย
76110185 นางสาว ญารอนะห์ ตาหมาด
76110186 นางสาว สุนิสา กาญจนันท์
76110221 นาง สมฤทัย ปานรอด
76110228 นาย เดะลี โตะตาหยง
76110261 นาย ซูฮาดี ปูยุ
76110276 นางสาว สาวดี สุระกําแหง
76110282 นางสาว อรวดี ดิษโสภา
76110294 นางสาว วิภารัตน์ เพชรคีรี
76110298 นาย มาหามะอาพันดี ยูนุห์
76110304 นาย แวฮาซัน บินแวยะโกะ
76110311 นางสาว นารีณี หะยียาการียา
76110318 นางสาว มาลีณี เจ๊ะเง๊าะ
76110342 นางสาว เอ้ือการย์ บุญญกาญจน์
76110345 นางสาว รัชนก พุทธบัวถา
76110368 นาย เกริกฤทธิ์ จิตณรงค์
76110370 นาย มูฮัมหมัดซูฟวัน หะยีกามา
76110386 นาง สารีณี ยีอา
76110387 นางสาว นูรีดา สุวรรณวงศ์
76110440 นางสาว สายใจ พรหมภักดี
76110484 นางสาว ฮาฟีรา ซีเซ็ง
76110524 นาย มะรอดี ลอแม
76110543 นาย อบีลุกมาน โตะลากอ
76110544 นางสาว วิจิตพร ทองศรีเทพ
76110556 นางสาว กัลยา จันแดง
76110573 นางสาว เจนจิรา โฮมชัยวงศ์
76110588 นางสาว อสมาภรณ์ หน่อเเดง
76110592 นางสาว ศุภัทรานิษฐ์ สว่างเย็น
76110619 นางสาว โนรฟาราฟีดา ยูโซะ
76110623 นางสาว อรวรรณ มามะ
76110649 นางสาว ซูบัยดะห์ หะยีสามะ
76110695 นางสาว ไอนี ตือเงาะ
76110707 นางสาว กาญจนี ผิวผ่อง
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76110731 นางสาว ยามีละ มะเซ็ง
76110735 นางสาว จอมใจ นุ้ยดี
76110775 นางสาว จุฑาทิพย์ อ่อนชาติ


