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631210001 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี
631210002 นางสาว อภิญญา จิตคํารพ
631210003 นางสาว นุศรา จันทรัตน์
631210004 นาย สิรวิชญ์ ภัทรโรจน์สิริ
631210005 นางสาว ธัญญาเรศ ทะนนศรี
631210006 นางสาว จุฑารัตน์ อินทร์รอด
631210007 นาย ภูริณัฐ น่ิมเขียว
631210008 นางสาว สุภมาส ลียากาศ
631210009 นาย วศิน พิมพานุวัตร
631210010 นางสาว จุฑามาศ รัตนสูตร
631210011 นาย มาวิน วัฒนธรรม
631210012 นางสาว เสาวนีย์ บุญรอด
631210013 นางสาว ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
631210014 นางสาว นัฐพร กลิ่นหอม
631210015 นางสาว อรอุมา มาศชาย
631210016 นางสาว สุกัญญา คล้ายสุพรรณ์
631210017 นาย ชยพล จักรมานนท์
631210018 นางสาว สุภาภรณ์ นามบุญสา
631210019 นางสาว รุจิรา จันทร์ชูกลิ่น
631210020 นาย พัทธพล เลิศวิลัย
631210021 ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ วรรณา
631210022 นางสาว เกศสุดา ปางรัสมี
631210023 นางสาว สุภัสสร ลิ่มสกุล
631210024 นางสาว ธนวรรณ เป่ียมปาน
631210025 นาย พิสูทธ์ บุญร่ม
631210026 นางสาว รจนา คุมสุข
631210027 นาย พงศกร เช้ือเมืองพาน
631210028 นางสาว ขวัญชนก สินสวนแตง
631210029 นางสาว จีรนันท์ นิติเศรษฐ์
631210030 นางสาว วรรณา ดาวทอง
631210031 นางสาว ชนิดาภา ธนะศรีรางกูร

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่     30    กรกฎาคม  ๒๕63

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร
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631210032 นางสาว สุวรรณี ศาลา
631210033 นางสาว มัชฌิมา สังข์วรรณะ
631210034 นางสาว พิชญา เพชรสง
631210035 นางสาว นพวรรณ งามสอาด
631210036 นางสาว ภิญญาลักษณ์ รัตนวิระกุล
631210037 นางสาว วรรณภา เสนาชัย
631210038 นางสาว ธีรนุช โอภาชาติ
631210039 นางสาว รสธร คล้องธรรม
631210040 นางสาว มุกทิพ ศิลปโอฬาร
631210041 นางสาว คุณัญญา จิตเจริญทวีโชค
631210042 นางสาว กาพย์แก้ว แก้วนาบอน
631210043 นาย ภาคภูมิ รอดภัย
631210044 นางสาว ปิยะมาศ เกตุขาว
631210045 นางสาว วาสิณีย์ สมสกุล
631210046 นางสาว จิราพร ทองศรี
631210047 นางสาว เพชรรัตน์ วงษ์ย่ีสุ่น
631210048 นาย ณัฐพงศ์ กิตติวิวัฒน์กุล
631210049 นางสาว รจเรข พรมศิลา
631210050 นางสาว เบญจรัตน์ สุวรรณธาดา
631210051 นาย เมธาสิทธ์ิ ดีพลา
631210052 นางสาว จุฑารัตน์ มนูญโย
631210053 นางสาว นัฐพร เรืองหล้า
631210054 นางสาว อรวรรณ อําพะวัน
631210055 นางสาว ธารารัตน์ สังวาลย์เล็ก
631210056 นางสาว อาภัสนันท์ สุดเจริญ
631210057 นางสาว จุฑาทิพย์ เป้าทอง
631210058 นางสาว จุฑามาศ สังข์ทอง
631210059 นางสาว พรพิมล คําโมง
631210060 นางสาว สุนันทา สิงห์นันท์
631210061 นางสาว ปภัสรา บํารุงศักด์ิ
631210062 นาย ธันย์ศรุต กําเนิด
631210063 นางสาว ญานิกา บัวผัด
631210064 นางสาว สุชัญญา สุขเกษม
631210065 นางสาว จารุภา สุขอุ่น
631210066 นางสาว วิภาดา สีกิมซิ่ว
631210067 นางสาว สชุาวดี จันจาตุรงค์



3

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

631210068 นางสาว จารุศร ทองคํา
631210069 นาย ภาณุวัชร อุปถัมภานนท์
631210070 นาย วรัญญู ภูแสงศรี
631210071 นาย อนุศิษฏ์ ไพบูลย์พิมลพร
631210072 นาย รณชัย บัวนุ่ม
631210073 นางสาว ขนิษฐา ใหญ่กระโทก
631210074 นางสาว เบญจวรรณ เทียมแสน
631210075 นาย ธัญชนก กลั่นทิพย์
631210076 นางสาว พินิดา กุลมาลา
631210077 นางสาว ณัฐนรี ไวมาตย์
631210078 นางสาว พิชญา อินทฤทธ์ิ
631210079 นางสาว ดวงหทัย ศรีช่วย
631210080 นางสาว กรชนก พรมกูล
631210081 นางสาว พัชนีวรรณ อ่อนสัมฤทธ์ิ
631210082 นางสาว วรรษพร ภัทรจามรกุล
631210083 นางสาว เกสรา ฐิติชาญโภคิน
631210084 นางสาว คุณัญญา ชิดทอง
631210085 นางสาว กุลธิดา วงศ์ประสิทธ์ิ
631210086 นางสาว กรรณิการ์ เก้ือชู
631210087 นางสาว ภัสรา คงเวียง
631210088 นางสาว พรทิพย์ ใจสุภาพ
631210089 นางสาว สุนิษา ต๋ันเต๋
631210090 นางสาว มยุรี นามจันดา
631210091 นางสาว ภัทราวดี จิตร์แจ้ง
631210092 นางสาว สุพัตรา ประดิษฐ
631210093 นางสาว ระวิวรรณ บุญธรรม
631210094 นางสาว ณัฐธยาน์ วังสินธ์ุ
631210095 นางสาว ปรีชญาภา ทองแป้น
631210096 นางสาว อุบลวรรณ ผลทวีชัย
631210097 นาย กิตติชัย สุขดี
631210098 นางสาว นภัสสร กุลวงค์
631210099 นาย ธนกร เขื่อนเสน
631210100 นางสาว ชุลีกร สุวรรณคํา
631210101 นางสาว ภัทราพร ร่มไทร
631210102 นาย สุทธิชัย เชาวดี
631210103 นาย ปฏิพล ขุมคํา
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631210104 นาย กตัญญู หทัยเดชะดุษฎี
631210105 นาย พิชิต ขันสัมฤทธ์ิ
631210106 นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริทรัพย์
631210107 นางสาว ณฤตพร พรหมบุตร
631210108 นาย อัญชนะ วิจะสิกะ
631210109 นางสาว พิชญา ไกยวงษ์
631210110 นางสาว วชิราพร อุ่นบุญเรือง
631210111 นางสาว บุญหอม ดอนวิชัย
631210112 นางสาว แพรวนภา บุญมาก
631210113 นาย ศุภวัฒน์ เขียวภักดี
631210114 นางสาว เจนอักษร แดวขุนทด
631210115 นาย โกวิน บุตรนาค
631210116 นาย สุริยะ แมงเมิน
631210117 นางสาว ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์
631210118 นางสาว วิจิตรา คําแสง
631210119 นางสาว วรรณนิภา สุขสมบัติ
631210120 นาย อานนท์ หาญพิชิตวิทยา
631210121 นางสาว วนิดา คําคุณ
631210122 นางสาว ศศิโสภิณ ทาน้อย
631210123 นางสาว ณวัชรวัจน์ ประเสริฐสรี
631210124 นางสาว อธิชา แสงจันทร์
631210125 นาย ภูมิรินทร์ อินทร์อ้าย
631210126 นางสาว นาฏกมล สําเภา
631210127 นางสาว อุษา มังสา
631210128 นาย ณัฐพล สมศรี
631210129 นาย กันตพงศ์ ขอโน้มกลาง
631210130 นางสาว ปิยรัตน์ ศิริเรือง
631210131 นาย อัครพนธ์ วิรุฬห์ศรี
631210132 นางสาว อินทิรา พันธ์ุยาง
631210133 นางสาว จันทิมา พุฒศิริ
631210134 นางสาว อรภาณี คําบุบผา
631210135 นางสาว ศุภากร พุ่มช่วย
631210136 นาย ภูวดล หมายเหน่ียวกลาง
631210137 นางสาว เสาวณีย์ ชมคุณ
631210138 นางสาว กัลย์ณิสา ทองบ่อ
631210139 นางสาว อารัตน์ดา อุตภู
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631210140 นางสาว สุชาดา กร่ายติ
631210141 นาย พิพัฒน์พล สายเช้ือ
631210142 นางสาว เรธิณี นกน้อย
631210143 นาย ภรศิษฐ์ สาครินทร์
631210144 นางสาว ณฤมล พุมฤทธ์ิ
631210145 นาย เอกราช นวลศรี
631210146 นาย สุทิศ เครือเนียม
631210147 นางสาว ปวีณา เข้มประเสริฐ
631210148 นาย ชาญวิทย์ วงค์มณี
631210149 นางสาว จุฑามาศ ไกรเทพ
631210150 นางสาว ปราญชลี แซ่เต็ง
631210151 นางสาว วิจิตรา เช้ือพราหมณ์
631210152 นาย สุทธิพันธ์ เพชรช่วย
631210153 นางสาว พีรฎา กุลภูเขียว
631210154 นางสาว สุพรรวสา รักษาราษฎร์
631210155 นางสาว นิธิรัตน์ ดําขํา
631210156 นางสาว สิริพร รักแม่
631210157 นางสาว วิชุดา คะสีทอง
631210158 นาย อนุเดช ปาระพิมพ์
631210159 นางสาว นิรมล กวางประเสริฐ
631210160 นาง กานต์สิริ เคนเหลื่อม
631210161 นางสาว มทินา จันทร์ทิมา
631210162 นางสาว ณัฐณิชา สุริวงค์
631210163 นางสาว สุภาพร จํากุดลิง
631210164 นาย สรวิชญ์ เสรีรัฐ
631210165 นางสาว ผกามาส ศรีภักดี
631210166 นางสาว สุมาลี หมิ่นกระโทก
631210167 นาย ปิยะวัตร ศรีชา
631210168 นางสาว พันทิภา โพธ์ิพันธ์ุ
631210169 นาย มะยามิง อาบู
631210170 นางสาว มินตรา รูปดี
631210171 นางสาว สมปรารถนา สนโต
631210172 นาย วัชระ สิทธิ
631210173 นางสาว จณิสตา แง่พรหม
631210174 นางสาว ณิชาภา ชัยมงคล
631210175 นางสาว กัญญาณัฐ ทองดวง
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631210176 นางสาว จิดาภา สุจริต
631210177 นาย วัยวุฒิ พูลสวาท
631210178 นาย นิติกร ทิพย์ฤาตรี
631210179 นางสาว ยุภาวดี นามแสงผา
631210180 นางสาว นวรัตน์ พนัสอําพล
631210181 นางสาว รสสุคนธ์ พุกนิล
631210182 นางสาว สฐาปณีย์ หารศรี
631210183 นางสาว จุฑามาศ คมประมูล
631210184 นางสาว นันทิชา ธีรนันทพรสุข
631210185 นางสาว ศิริกาญจนา ยิ่งกําแหง
631210186 นางสาว ปีวรา กันทา
631210187 นางสาว สุภาภรณ์ รักบัวทอง
631210188 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณมุข
631210189 นาย เมธัส มีสมบัติ
631210190 นางสาว อริสรา หิริโอตัปปะ
631210191 นาย พงศกร รักษ์ปัญญา
631210192 นางสาว เก้าทิพย์ คมสัน
631210193 นาย ทรงสิทธ์ิ พันธ์เพ่ิมพูลกูล
631210194 นาย พัฒนา กายาไชย
631210195 นางสาว วริศรา ดอนลาว
631210196 นางสาว ฟาตีเม๊าะ เจ๊ะหลี
631210197 นางสาว ณัฐธิตา โพธ์ิเงิน
631210198 นางสาว นิรอฮานี ดือราซอ
631210199 นาย ฐิติพันธ์ ลุผักชี
631210200 นางสาว กาญจนา สีแสง
631210201 นาย พงศกร โพไทร
631210202 นางสาว กนกวรรณ เล็กกระจ่าง
631210203 นางสาว ปาริชาต ประสาทศิลป์
631210204 นางสาว กัญญาวีร์ หวานล้ํา
631210205 นางสาว ฐิติพร อุสาหะ
631210206 นางสาว สุวิมล นันทพาณิชกุล
631210207 นางสาว นัฐริกา บุญคล้าย
631210208 นางสาว ปิยะพร ประกอบผล
631210209 นางสาว หยาดพิรุณ ผงพิลา
631210210 นางสาว อัจฉรา โพธ์ิปัดชา
631210211 นางสาว กุลณสร จันเคร่ือง
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631210212 นาย ทศพล อธิกรม
631210213 นาย พิชาภพ ปรีเปรม
631210214 นางสาว ณัฐชนันท์ ศรีสุข
631210215 นาย ชิษณุพงศ์ สารีพิมพ์
631210216 นางสาว จรรธิณี ดวงดี
631210217 นางสาว เสาวคนธ์ ดําเนิน
631210218 ว่าที่ ร.ต. คมกฤษ เชียรประโคน
631210219 นางสาว ปรียานุช ต้นเช้ือ
631210220 นาย ณรงค์รัตน์ จันทรี
631210221 นาย รัฐธรรมนูญ พันธวาวงษ์
631210222 นางสาว ศิริวรรณ ขันพิจิตร
631210223 นาย สิงหนาท วรษา
631210224 นางสาว ธัญมน จตุพรม
631210225 นางสาว กาญจนา เวียงสิมมา
631210226 นางสาว วรารมย์ ดุเจโต๊ะ
631210227 นางสาว รัตนาภรณ์ สายน้อย
631210228 นาย ภูวณัฏฐ์ พุมมณี
631210229 นางสาว พิมพ์ลภัส เช่ียวชาญ
631210230 นางสาว รังสิยา แก้ววิเชียร
631210231 นาง ผกาพันธ์ บุบผา
631210232 นางสาว ทิพย์วิมล สืบพันธ์
631210233 นางสาว กมลวรรณ ฉัยยากูล
631210234 นางสาว สุชิดา คําแสงทอง
631210235 นาย ภาณุทัต โล่ห์สีทอง
631210236 นางสาว ณัฏฐณิชา ธรรมมิญช
631210237 นางสาว นนทิรัตน์ เทพสุทธ์ิ
631210238 นางสาว เบญจมาภรณ์ ลิ้มรทีพงษ์
631210239 นางสาว ณัฐธิดา จันทรจร
631210240 นาย ธีรพจน์ ทองเหล่
631210241 นางสาว สุกัญญา ฤกษ์วรรณ
631210242 นางสาว วันวิสา ขําแก้ว
631210243 นางสาว ธนกานต์ ภูมิช่อ
631210244 นางสาว บุษกร พลดงนอก
631210245 นางสาว ภาวิณี ถาวรนิตยกุล
631210246 นาย สมกมล เช้ือพันธ์ุ
631210247 นางสาว สกุลตรา ละภูเขียว



8

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

631210248 นางสาว ดารณี วิภาพนม
631210249 นางสาว สิราพัชร ภิรมย์พร
631210250 นางสาว จามจุรี แช่มโสภา
631210251 นางสาว จิราภรณ์ คําสอน
631210252 นางสาว สมิตา ตันสกุล
631210253 นางสาว ทิวาพร สินทร
631210254 นาย วงศธร คงชุม
631210255 นาย สมสุข ภู่พันธ์
631210256 ว่าที่ ร.ต. ดารารัตน์ อุ่นเสนีย์
631210257 นางสาว ภัทรภร มิสา
631210258 นางสาว ปาลิตา มีธรรม
631210259 นาย ณัฐวุฒิ ลือศักด์ิ
631210260 นาย พงษ์สุพร เกิดชนะ
631210261 นาย เกียรติศักด์ิ เตจ๊ะ
631210262 นางสาว อุมาภรณ์ ดวงเขียว
631210263 นางสาว มลปภา นาถึง
631210264 นาย นัจลุดดีน ฮัสบุลเลาะฮ์
631210265 นาย วยา พงศ์ธิพันธ์
631210266 นางสาว ซิตีฮาวา นุวันนา
631210267 นางสาว ชนาภา แก้วธรรมานุกูล
631210268 นาย ณัฐภัทร ถาวรกิจการ
631210269 นางสาว กนกพร ทองรอด
631210270 นางสาว กุลรัตน์ บัวชุม
631210271 นาย นันทพงศ์ เสนเผือก
631210272 นางสาว พิชามญช์ุ นาคใหม่
631210273 นาย สุรเดช สดคมขํา
631210274 นางสาว มนต์ธิดา จันทรมณี
631210275 นางสาว พนิดา กลิ่นศรีสุข
631210276 นางสาว ณัตจ์ฐวรรณ คงคาอินทร์
631210277 นางสาว วราลี รื่นรมย์
631210278 นางสาว ใกล้รุ่ง ภักดีสุข
631210279 นางสาว พัทธนันท์ พลอยธีรกุล
631210280 นางสาว พัชรี ทองเสน่ห์
631210281 นาย ฉัตรชัย โต๊ะอาด
631210282 นางสาว ภูษิตา บุญรักษา
631210283 นางสาว เพ็ญพิลัย ไกรเทพ



9

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

631210284 นางสาว รัชนก สุขแพง
631210285 นางสาว ธมลวรรณ เทพคุณ
631210286 นาย ณฤทธ์ิ จันทร์เดิม
631210287 นางสาว รุ่งนภา การีมี
631210288 นางสาว ธนัชพร มรรคคงคา
631210289 ว่าที่ ร.ต. ประกาศิต ถิรวัฒนโยธิน
631210290 นางสาว จุฑาทิพย์ ถวิลอําพันธ์
631210291 นางสาว สุภาพร ทะนะศักด์ิ
631210292 นางสาว ภัทริยา แช่มโสภา
631210293 นางสาว อริสา นันสิทธ์ิ
631210294 นางสาว สุภาวดี หลาบหนองแสง
631210295 นางสาว อรอนงค์ คําพาพันธ์
631210296 นางสาว ภัคจิรา รัชตธนกุล
631210297 นางสาว เมธามินทร์ ศิริพรมนัส
631210298 นางสาว ขนิษฐา ป้ันเอ่ียม
631210299 นาย เจษฎา ปิตรัมย์
631210300 นาย ธนวัฒน์ รักษะโบ๊ะ
631210301 นางสาว ศิริรัก ธรรมนิยม
631210302 นางสาว กนกวรรณ ภาคภูมิ
631210303 นางสาว ธนาภา ลิมป์ประเสริฐ
631210304 นาย พงศ์พล นวลวัฒนะ
631210305 นางสาว ชนกนันท์ บุญโสม
631210306 นาย ชัชพงศ์ จันทร์สิงห์
631210307 นางสาว นัทต์ภัสสร เครือแสง
631210308 นางสาว กัณภร ชาติจันทร์
631210309 ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ ขุนหลัด
631210310 นาย อุดมพร คงเกลี้ยง
631210311 นางสาว สุพิชชา สีหนาท
631210312 นางสาว สุชาดา ศรีทอง
631210313 นางสาว จุฑามณี แท่นมงคลมาศ
631210314 นาย ปริทัศน์ ภูแสงสั่น
631210315 นางสาว ปุณยาวีร์ จินตนปัญญา
631210316 นางสาว กรรณิการ์ เพ่ิมพูล
631210317 นางสาว ณัฏฐณิชา ขันทะพุฒ
631210318 นางสาว กุลปรียา มงคลนํา
631210319 นางสาว จุฑามาศ ทองแดนไทย
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631210320 นางสาว ศรีมณี สุจรัสวิริยกุล
631210321 นางสาว ขวัญชนก เพชรทองด้วง
631210322 นาย จํารูญ วิเวกวนารมณ์


