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6312010001 นาย ชญานนท์ ลี้ถาวรชัย
6312010002 นางสาว พัชรี แดนอ่วน
6312010003 นางสาว สโรชา จินตนพันธ์
6312010004 นางสาว ประภาพร วงไธสง
6312010005 นางสาว สิริณา วิสุทธิกุล
6312010006 นางสาว ฐานิต ลิ้มสวัสด์ิ
6312010007 นาย มนัสชัย อมรโรจน์วรวุฒิ
6312010008 นาย โรฒวิชญ์ เทียมศักด์ิ
6312010009 นาย ธนพล ชํานาญแก้ว
6312010010 นาย อภิศักด์ิ พลายด้วง
6312010011 นาย นัทธพงศ์ ลี้สกุล
6312010012 นางสาว ชวินี เจิมสุวรรณ
6312010013 นางสาว ศุภสุตา เรืองเดชวัฒนากุล
6312010014 นาย ศิลา ทุมวงษ์
6312010015 นางสาว ชัชชมล โรจนวิภาต
6312010016 นางสาว พิไลวรรณ ลําพาย
6312010017 นางสาว เนตรนภา ชูน้อย
6312010018 นาย ธนัตถ์ศรัณย์ แก้วคํามา
6312010019 นาย ละมัย วงละคร
6312010020 นาย กันต์กมล ช่วยคง
6312010021 นางสาว ชฎาพร คงศิริ
6312010022 นางสาว กลวัชร ยุติธรรมดํารง
6312010023 นางสาว รัตติยาภรณ์ ธรรมสาร
6312010024 นาย ชวิศ แก้วกําพล
6312010025 นาย พงษ์พิพัฒน์ พุทธา
6312010026 นาย สุทธิพงศ์ อุ่นเรือน
6312010027 นาย ศรัณย์ ตันสกุล
6312010028 นาย อักษร ปานเนาว์
6312010029 นาย อาทิตย์ วงศ์หิรัญญา
6312010030 นาย ธีรฉัตร พรแดง
6312010031 นาย วงศธร ดาทอง

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่     30    กรกฎาคม  ๒๕63

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 ตําแหน่งนิติกร 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ



2

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

6312010032 นาย กฤตภาส หลานหาด
6312010033 นางสาว มนัสนันท์ สมบัติมี
6312010034 นางสาว ชลาลัย หะยีมะลี
6312010035 นาย วรุจน์ วงษ์ศุทธิภากร
6312010036 นางสาว รวีวรรณ สุวรรณโณ
6312010037 นางสาว ธิดารัตน์ ตาคํา
6312010038 นางสาว จีรภา รูปงาม
6312010039 นาย บริรักษ์ ฤทธ์ินาคา
6312010040 นางสาว วรนุช เอ่ียมอินทร์
6312010041 นางสาว เกวลิน ศรีกฤษณ์
6312010042 นาย กิตติศักด์ิ หลวงภักดี
6312010043 นางสาว โสภิดา ไทธานี
6312010044 นาย ปัณวรรธน์ สุขชู
6312010045 นาย วสันต์ สังข์วิเศษ
6312010046 นาย สิทธิพันธ์ เจริญทรัพย์
6312010047 นางสาว แพรวพรรณ เช่ียวประสิทธ์ิ
6312010048 นางสาว อัญชนา เรืองชัยนิคม
6312010049 นางสาว จุฬาลักษณ์ ยศธสาร
6312010050 นางสาว ณัฐวรา ระเวง
6312010051 นางสาว อัญชลีกร วรรณสาตร์
6312010052 นางสาว จุฑามาศ สีโสละ
6312010053 นาย พิศณุ นัยแสน
6312010054 นางสาว อภิญญา แก่นย่ิง
6312010055 นาย ธนภัทร ทองภักดี
6312010056 นาย ณัฐพงษ์ ประเสริฐกุล
6312010057 นางสาว กฤติยา สุทธนู
6312010058 นาย สุรศักด์ิ คงแก้ว
6312010059 นาย จเร โนจรมา
6312010060 นาย ภานุพงค์ เกยเมือง
6312010061 นางสาว ไอลดา เกตุวัง
6312010062 นางสาว สุดใจ ขันตรี
6312010063 นาย เศรษฐภัทร์ สังสมานันท์
6312010064 นาย สืบศักด์ิ จินดาวัต
6312010065 นางสาว กฤตาภรณ์ เกษร
6312010066 นางสาว ณัฏฐนันท์ ช่างทํา
6312010067 นาย อภิวัฒน์ แน่นอุพํา
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6312010068 นางสาว พัชรีย์ นพวิจิตร์
6312010069 นางสาว ชนกชนม์ เกิดมั่นคง
6312010070 นางสาว ประทุมวรรณ ชัยนาม
6312010071 นาย ปัญญพนต์ ชูเกตุ
6312010072 นาย ณัฏฐพชร เจริญรัตนวรโชติ
6312010073 นางสาว กรัณฑา ขะมันจา
6312010074 นาย ชวณัฎฐ์ นามวิชา
6312010075 นางสาว อาภาศิริ จันทร์สว่าง
6312010076 นาย นิติ ศรีจันทร์
6312010077 นางสาว กัญจนพร สมศักด์ิ
6312010078 นางสาว วรรษราบล มงคลศรี
6312010079 นางสาว สุกัญญา แสนกัน
6312010080 นางสาว กนกวรรณ แสนอุบล
6312010081 นางสาว กมลลักษณ์ พันธ์ุเจริญ
6312010082 ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ฤทธ์ิ สวัสด์ิรัมย์
6312010083 นาย พันธ์ุธัช โยธาวงษ์
6312010084 นาย วิโรจน์ สว่างศรี
6312010085 นางสาว จารุวรรณ แย้มทิพย์
6312010086 นางสาว สิรภัทร ปานแก้ว
6312010087 นางสาว นัทพรรณ เสาสูง
6312010088 นาย ชญานนท์ ช้างวัลย์
6312010089 นางสาว ชุติมา สีบัว
6312010090 นาย นิธิภัทร สายมา
6312010091 นางสาว อรอุมา ซ่อนกลิ่น
6312010092 นางสาว ปฐมาวดี ปฐมทอง
6312010093 นางสาว วิไลลักษณ์ วังสการ
6312010094 นาย กฤชนพัต คล้ายวงศ์
6312010095 นางสาว ศุภาลัย มาตวันนา
6312010096 นางสาว ฐิตาวรรณ ดีแล้ว
6312010097 นางสาว บุญธิดา อยู่ชา
6312010098 นางสาว วัฐรีณีย์ พราหมณ์คง
6312010099 นาย สุวิทย์ จากศรี
6312010100 นางสาว เจตปรียา พันธ์ศรี
6312010101 นาย สุธากร สิโนรักษ์
6312010102 นางสาว อมรรัตน์ พิพัฒจิตตระกูล
6312010103 นางสาว ขวัญฤดี เย็นอนงค์
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6312010104 นางสาว ภาวิดา ลุวิชาเวช
6312010105 นางสาว ณัชชา พละศึก
6312010106 นาย โชคอํานวย ขันธ์ดวง
6312010107 นาย ปรัตถกร ชัยช่วย
6312010108 นางสาว พชรพรรณ อดิวัฒนชัย
6312010109 นางสาว ชาริญญา รักพุทรา
6312010110 นาย มุขภูมิ ธรรมเจริญ
6312010111 นาย พศวัต วินิจสร
6312010112 นาย เกียรติศักด์ิ สังข์เขต
6312010113 นางสาว สุวรรณรัตน์ สุดราม
6312010114 นาย ปรมินทร์ วิจิตร
6312010115 นางสาว จุฑารักษ์ ทองสีนวล
6312010116 นาย ศักด์ิชัย พุกมาก
6312010117 นางสาว ชนภา จันทร์อ่อน
6312010118 นางสาว พลอยนภัสสร เอ่ียมรักษา
6312010119 นางสาว เจนจิรา ภู่คร้าม
6312010120 นาย กฤษณะ แสงนิล
6312010121 นางสาว ปารติยา โคตรสุโน
6312010122 นางสาว ฉัตรญาดา จินดารัตน์
6312010123 นางสาว พรรณิภา ลุนธิระวงค์
6312010124 นางสาว ญาดา กวีวัฒนา
6312010125 นางสาว อภิญญา กระแสงสิงห์
6312010126 นางสาว สุพิชญา ประกอบผล
6312010127 นางสาว ณิชา พึงรําพรรณ
6312010128 นาย กริชชัยพงศ์ กายวรากุล
6312010129 นาย ณัฐพล สีจําปา
6312010130 นางสาว ปรารถนา มณีฉาย
6312010131 นางสาว จิราพร อรรคศรีวร
6312010132 นางสาว ณิชนันทน์ ภูบัวดวง
6312010133 นาย ชินวัฒน์ โพธิ
6312010134 นาย ภาณุพงศ์ สอนลา
6312010135 นาย สมิทธิพงศ์ ช่วยสงคราม
6312010136 นางสาว ธนพร สุวรรณมณี
6312010137 นาย อนันต์ สีนวล
6312010138 นางสาว ปิยนุช รอดภาษา
6312010139 นาย วชิรวิทย์ สิงห์เรือง
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6312010140 นางสาว ศรุตา สอาดโอษฐ์
6312010141 นางสาว นัทชา ฉวีภักด์ิ
6312010142 นาย แทนตะวัน ก้านจักร
6312010143 นางสาว ชูจุฑา ผาสุขศาสตร์
6312010144 นางสาว เบญญาพร พันวาสนา
6312010145 นาย วิทยา พุทธาทาป
6312010146 นางสาว เชาวนี พัฒศร
6312010147 นาย ฤทธิชัย สอพิมาย
6312010148 นาย ธนวัฒน์ ปิยรัตนคุณากร
6312010149 นางสาว วิชุดา จินาเคียน
6312010150 นางสาว วิชชุตา สุขสาคร
6312010151 นางสาว ปาณิศา ภูสดสูง
6312010152 นางสาว ปิยากร หล่อเจริญ
6312010153 นางสาว วิภาดา เรืองสิทธิเดชกุล
6312010154 นางสาว สุมินทร์ชา กองทรัพย์
6312010155 นางสาว นลินนิภา ชาตรี
6312010156 นางสาว พีรดา มั่นหมาย
6312010157 นาย อํานวย พูดเพราะ
6312010158 นางสาว ปวิชญา แก้วขุนราม
6312010159 นางสาว พิมพ์มาดา วัชรวรานนท์
6312010160 นางสาว กรรณิการ์ จีนพันธ์ุ
6312010161 นาย ศรัณย์กร เรืองดิษฐ์
6312010162 นางสาว วรรณภา สุวรรณกุล
6312010163 นางสาว วรันธร ปภัสสรศิริ
6312010164 นาย วุฒิชัย เกื้อสุข
6312010165 นาย กฤษดา พหูพจน์
6312010166 นางสาว มณีรัตน์ เครือสายใจ


