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631280001 นางสาว พัศกร นิลผาย
631280002 นางสาว นฤมล รักษาพล
631280003 นางสาว อกนิษฐ์ กาจีนะ
631280004 นางสาว อาภารัตน์ รัตนเมธี
631280005 นางสาว อารีรัตน์ ศิริรึก
631280006 นาย ณัฐพล สมจริง
631280007 นาย วิศรุตต์ ขวัญสิริดํารง
631280008 นางสาว บุษบา ผู้มีสัตย์
631280009 นางสาว วิลาวัลย์ น่วมเปรม
631280010 นางสาว ปรียารัตน์ ยศฉิมพลี
631280011 นางสาว พิชญธิดา โพธิจาด
631280012 นางสาว ชลาลัย รัตแสนศรี
631280013 นางสาว ณัฐนิชา เกิดสกุล
631280014 นาย ฐากูร แสงหิรัญ
631280015 นางสาว จุฑามาศ เพียเพ็งต้น
631280016 นางสาว สุนิดา โพธ์ิขํา
631280017 นาย เจริญสุข สวยงาม
631280018 นางสาว ภัทราวดี เสาวโค
631280019 นางสาว สุพรรษา เขียวนอก
631280020 นางสาว อุทุมพร อินทร์จอหอ
631280021 นาย ณัฐพล ธูสรานนท์
631280022 นาย ณภัทร พุกกะรัตน์
631280023 นางสาว สุจิตรา เกิดน้อย
631280024 นางสาว ชนัญยา แสงทองศรี
631280025 นาย ณัฐวีร์ ชูศักด์ิธนาเดช
631280026 นางสาว กนกวรรณ พลีดี
631280027 นางสาว กฤติยาภรณ์ ราชนาคํา
631280028 นางสาว พิชญารัตน์ ปิยะจันทร์
631280029 นางสาว รุ่งอรุณ พุฒนันธ์
631280030 นางสาว สิริพัฒน์ สานเพ็ง
631280031 นาย กฤตเมธ แว่นศรีทอง

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่     30    กรกฎาคม  ๒๕63

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
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631280032 นางสาว รัสวดี ชัยยะ
631280033 นางสาว หทัยภัทร สัญญาสุวรรณ
631280034 นาย สิทธิโชค ปรุงจิตร์
631280035 นาย ธีรภัทร์ การกลจักร
631280036 นางสาว วิกานดา ฤาษี
631280037 นาย ปารย์พิรัชย์ ธัญญรักษ์
631280038 นางสาว พรสุดา อธินุวัฒน์
631280039 นางสาว จามจุรี ธรรมมัง
631280040 นางสาว ชัญญพัชร์ ภักดีนวล
631280041 นางสาว กรวิวรรณ์ อนันตทวีกุล
631280042 นาย ศิริชัย วีระศิริ
631280043 นางสาว กัลยา เผ่าพิบูลชัย
631280044 นาย ธนชาติ ศรีเมือง
631280045 นางสาว ธัญญาเรศ ภูมิผิว
631280046 นางสาว อธิตยา โฮนอก
631280047 นางสาว ภัณฑิรา จันชา
631280048 นาย ฐิติพงศ์ สุรขันต์
631280049 นางสาว นพวรรณ สุขพวง
631280050 นาย นัฐพงษ์ ทิพมล
631280051 ว่าที่ ร.ต.หญิง เทวิกา ช่วยนุกูล
631280052 นางสาว ชไมพร เมฆมาก
631280053 นาย วิรศักด์ิ มาศวรรณา
631280054 นางสาว ภาวิดา กมลคุณากร
631280055 นางสาว สุพัตรา แสงภารา
631280056 นางสาว ภัทราภรณ์ พันทอง
631280057 นางสาว ณัฐวรา สุวรรณโณ
631280058 นาย ธนพล แสงมหาชัย
631280059 นางสาว รังสิมา นาคประวิต
631280060 นางสาว นาซีรอฮ์ เจ๊ะอุมา
631280061 นางสาว พินทุสร ไชยพิมูล
631280062 นาย วรุตน์ เเพงดี
631280063 นางสาว นิรัชพร โชติพนัส
631280064 นางสาว ดาราวัธน์ มุทุสิทธ์ิ
631280065 นางสาว สุชาดา แหลมทอง
631280066 นางสาว จิดาภา นิลเพชร
631280067 นาย ธนากร สีหามาตร์
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631280068 นางสาว อุทัยวรรณ สีงาม
631280069 นางสาว อาทิตยา โคกกระชาย
631280070 นางสาว ปอแก้ว แป้นสุวรรณ์
631280071 นางสาว ชโรทร เอกสินเสริม
631280072 นางสาว ณัฐสิมา สอนอินทร์
631280073 นางสาว ศิริประภา ชมพูพันธ์
631280074 นางสาว พัชรี เพ็ชรเจริญ
631280075 นางสาว วิมลรัตน์ อะปะหัง
631280076 นางสาว ณัฐฐา บุญช่วย
631280077 นางสาว วรรณภา ดีแล้ว
631280078 นางสาว ศิริวิมล วงค์คําแสน
631280079 นางสาว ภัทราพร จันทร์สุข
631280080 นางสาว สุพัตรา ชินานนท์
631280081 นางสาว วิภาสิริ นาเมืองรักษ์
631280082 นางสาว พิกุล สมรูป
631280083 นางสาว สิริกาญจน์ ศรีวงษ์
631280084 นาย อรรถชัย จุธาขันธ์
631280085 นางสาว นิลราวรรณ จินดาคํา
631280086 นางสาว ปิยมาศ วังคีรี
631280087 นางสาว ณัฐชญา ถนอมกลิ่น
631280088 นาย ปรัธญ์ มานําไทย
631280089 นาย กฤชณัท ฐานรตาภรณ์
631280090 นาย กมล สาดี
631280091 นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ลิ่ม
631280092 ว่าที่ ร.ต.หญิง รณิดา รัตนมณี
631280093 นางสาว เตือนใจ ตันทอง
631280094 นางสาว กรองกาญจน์ จักรแก้ว
631280095 นางสาว พิชญา เอียดสกุล
631280096 นางสาว กมลวรรณ ปรีเปรมโมทย์
631280097 นางสาว ศิริพัฒนา วรรณสุทธ์ิ
631280098 นาย โชคชัย พันธ์ุมาตร
631280099 นาย ธีระพงศ์ เนตรเจริญ
631280100 นางสาว ธนพร ปัญญาประทีป
631280101 นางสาว วิภารัตน์ นิลสนธิ
631280102 นางสาว มุกรินทร๋ ชิณลาภา
631280103 นางสาว วลัยพร จึงสมศักด์ิ
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631280104 นางสาว ชลธิชา เกตุรังษี
631280105 นางสาว วรรณา แสงเขียว
631280106 นางสาว สโรชา เขียวสด
631280107 นางสาว อลิสา สมกาย
631280108 นางสาว อนันตรา บัวศรี
631280109 นางสาว กิติยา พูลขาว
631280110 นาย มะหะหมัด หมาดสา
631280111 นางสาว ธิดารัตน์ รักใคร่
631280112 นางสาว วารีรัตน์ อวดร่าง
631280113 นางสาว อุราวรรณ ทักถาม
631280114 นางสาว บุษกร ชัยกลาง
631280115 นาย อาทิตย์ พิมพ์บุตร
631280116 นางสาว จุฑาภรณ์ พ่วงพงษ์
631280117 นางสาว สัจจพร แป้นห้วย
631280118 นางสาว นุชบา พลอยเพ็ชร
631280119 นาย นิฐิวุฒิ นิลาวงษ์
631280120 นาย สุรสิทธ์ิ มณีทับ
631280121 นาย นิธิพัฒน์ เขื่อนเพ็ชร
631280122 นาย สรัล ก้านจักร
631280123 นางสาว จุฑารัตน์ การีมี
631280124 นางสาว สุธินี เขาแก้ว
631280125 นางสาว นฤมล เผ่าพงษ์
631280126 นาย อภิสิทธ์ิ หมู่เกษม
631280127 นาย สิทธิพล โตสกุล
631280128 นางสาว กันตพร มากอ้น
631280129 นาย ธวัชชัย มาดี
631280130 นางสาว กาญจนา บุษบงค์
631280131 นางสาว อมินตรา เฉลิมวัด
631280132 นางสาว ชฎาพร เมฆโต
631280133 นางสาว สุธาสินี บุญย่ิง
631280134 นางสาว สุพัตรา ขันธ์ศรี
631280135 นาย ชาญชัย เซ่งเถี้ยน
631280136 นางสาว นิภาดา คัทเนตร์
631280137 นางสาว วรฤทัย ดิสสระ
631280138 นางสาว ทักษพร ปัญญาคม
631280139 นางสาว ชมพูนุท พรมพวง



5

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

631280140 นาย กฤตนันท์ ภูขีด
631280141 นาย พัชรพงษ์ พงษ์จันโอ
631280142 นางสาว ณัฐวลัย ศรัทธาวงศ์สกุล
631280143 นาย กิตติ พิมพาภัย
631280144 นางสาว สุดารัตน์ ไกล่กลาง
631280145 นางสาว เกศฎา พลศรีพิพม์
631280146 นาย นพดล เงาทอง
631280147 นาย ประชัน เดชชัย
631280148 นาย คมกฤษณ์ พุ่มสารี
631280149 นาย วเรศ ศรลัมพ์
631280150 นางสาว ธิดารัตน์ ศรประสิทธ์ิ
631280151 นางสาว มลิษา ชัยเต็ม
631280152 นางสาว จิราภรณ์ สุขลัด
631280153 นางสาว วทัญญุตา ไพโรจน์
631280154 นางสาว ภัคพาณี อินคต
631280155 นางสาว ปวีณา พรมสิงห์
631280156 นาย ทิวัตถ์ จันทพรม
631280157 นางสาว อมรา ชัชวาลย์
631280158 นาย พฤฒ ทองกันยา
631280159 นาย ภวินท์ จารุจิตต์
631280160 นางสาว อิสราภรณ์ เรืองมณี
631280161 นาย ศักรินทร์ งามนัก
631280162 นางสาว ภควรรนต์ โชติชัยวงศ์
631280163 นาย พิชาพัฒน์ ชูนาค
631280164 นางสาว จุฑาทิพย์ เสตะพยัคฆ์
631280165 นาย ไพรวัลย์ สีหัวโทน
631280166 นางสาว กรรณิกา คงมาก
631280167 นาย อารยะ เยาดํา
631280168 นาย อภินันท์ อรรคทิมากูล
631280169 นาย นพรัตน์ จันหมื่น
631280170 นาย ทักษิณ เติมโชคทรัพย์
631280171 นางสาว สมหทัย ใจอุ่น
631280172 นางสาว จิราภรณ์ จันทร์ทศ
631280173 นางสาว รัชประภา ไพบูลย์มั่นคง
631280174 นางสาว สุพัสรา อินเมืองคํา
631280175 นางสาว อานัฐธิยา อิศรี
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631280176 นางสาว ปรัศนี ย่ีมะเหร็บ
631280177 นางสาว ธนัญธร วงษ์ไทยวรรณ
631280178 นางสาว ชวัลลักษณ์ ศุภพงศ์เจริญ
631280179 นางสาว อรอุมา เพ็ชรศิริ
631280180 นาย กฤชธินนท์ มณีนาค
631280181 นางสาว วัชฎาพร อ่อนสนิท
631280182 นาง ณิชาดา วุฑฒยากร
631280183 นางสาว จุฬารักษ์ ไชยสิทธ์ิ
631280184 นาย ธนพล เฟือยคํา
631280185 นางสาว ณัฐมน อํ่ากลัด
631280186 นางสาว ธัญพร สุดสุภาพ
631280187 นางสาว จินตรัตน์ ตุแก้ว
631280188 นาย พัชรพล โค้วไพโรจน์
631280189 นางสาว อรพรรณ โนนทนวงษ์
631280190 นางสาว นวพร มากศรี
631280191 นางสาว สถิตย์ภรณ์ บุตรยุทธ
631280192 นางสาว ญานิกา มุขแก้ว
631280193 นางสาว กิตติยา มัคคะวินทร์
631280194 นางสาว สุพิชญา แสงฉาย
631280195 นาย พงษ์ศธร วิเศษยา
631280196 นางสาว นาฏลัดดา แตงอ่อน
631280197 นางสาว แสงอรุณ ศรีสุข
631280198 นาย สวิตต์ ศิริอนันต์
631280199 นางสาว ไพรินทร์ เอ่ียมสําอางค์
631280200 นางสาว วรรณวิภา จอมปัญญา
631280201 ว่าที่ ร.ต. สุวรรณ เพ็ชรมณี
631280202 นางสาว จุฑามาศ ไกรสิทธ์ิ
631280203 นางสาว กนกภรณ์ ถือมั่น
631280204 นางสาว วิชุดา วิลาไชย
631280205 นาย จิรเวช กสิเจริญ
631280206 นางสาว อรญา พงษ์พันธ์
631280207 นางสาว อลิตา ลาภเงิน
631280208 นางสาว เมธาวี ป้ันทอง
631280209 นาย ณัฐกฤต ชัยะโสตถิ
631280210 นางสาว อุไรรัตน์ แสงม่วง
631280211 นางสาว พิมพ์พิชญา พลอยส่งศรี
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631280212 นาย รุ่งเรือง แก้วอินทร์
631280213 นางสาว ปวีวรรณ น้อมระวี
631280214 นางสาว ขุติกาญจน์ จิตสุวรรณ์
631280215 นางสาว ชิดชนก รัชพันธ์
631280216 นางสาว อรรถยา โฉมงาม
631280217 นางสาว ขวัญนภา กล้าหาญ
631280218 นาย ธวัชชัย คงมา
631280219 นาย ดรัณภพ ธรรมราช
631280220 นางสาว ชนิกานต์ จันทเลิศ
631280221 นางสาว ลลิตาพร วงศ์โห้
631280222 นางสาว กานต์ธิดา เกษมพงษ์
631280223 นางสาว ประภาภรณ์ เลขนาวิน
631280224 นางสาว สาวิทตรี ทองกุ้ง
631280225 นาย ธนกฤต ก่ิงเกาะยาว
631280226 นาย อานนท์ คือพันดุง
631280227 นางสาว ขนิษฐา ทิพย์โลหิต
631280228 นางสาว ภรณ์ทิพย์ เกิดสมบุญ
631280229 นางสาว ปวริศา คงมั่น
631280230 นางสาว นิศารัตน์ พรมมะนัง
631280231 นาย ศุภฤกษ์ เจือจันทร์
631280232 นางสาว สุจิตรา ก้อนเรณู
631280233 นาย นพรัตน์ โตเลิศลักษณ์
631280234 นางสาว ธนวฤนท์ ยางเครือ
631280235 นางสาว วณีนาฎ ฤทธิวรรณ
631280236 ว่าที่ ร.ต.หญิง วราภรณ์ น่ิมเทียนคะ
631280237 นาย พงศธร เพ็ญสุริยา
631280238 นางสาว ปทุมรัตนา สุขสันต์หรรษา
631280239 นางสาว จันทรา ม้วนทอง
631280240 นางสาว วรัทยา จันทร์สุข
631280241 นางสาว ทิพย์สุดา ย่ิงกําแหง
631280242 นาย อดิรุจ ต้ังศิริวัฒนวงศ์
631280243 นาย วีรชัย รูปใหญ่
631280244 นาย ธีรยุทธ ไชยมาโย
631280245 นางสาว อาจรีย์ อนันต์เกษมสันต์
631280246 นางสาว พูนทรัพย์ รัตนะโสภา


