
25910002 นาย อนุวัฒน์ มิ่งมงคล
25910003 นาย ประพัฒน์ กันต์นิกูล
25910004 นางสาว ปิยวรรณ ธูปทอง
25910005 นางสาว เอนิสา รัตนเรืองบวร
25910006 นาย ธีรภัทร์ สังข์แก้ว
25910008 นางสาว รัชดาภรณ์ ทาตะภิรมย์
25910010 นางสาว มณีรัตน์ หอมหวล
25910014 นางสาว บุศรัตน์ นวะบุศย์
25910018 นางสาว ปรีชญา หาญเชิงชัย
25910019 นางสาว จรัณยา สุคนธากร
25910020 นาย สิริรักษ์ พลายแก้ว
25910022 นางสาว กมลวรรณ ข าอิ่ม
25910024 นางสาว พจนีย์ รักเรืองรอง
25910026 นางสาว กาญจนา กันธิยะ
25910030 นาย ปุณยวีร์ เกิดศรี
25910031 นางสาว อารยัญต์ ขันทอง
25910033 นางสาว วีรวรรณ ไชยเหมาะ
25910034 นางสาว เปรมฤดี พิทักษ์หงษ์สา
25910037 นางสาว ธัญลักษณ์ สีลาจันทร์
25910039 นางสาว กมลวรรณ ตีเมืองสอง
25910044 นางสาว จารุทรรศน์ งามเนตร์
25910054 นาย ไพอีซิล เจ๊ะอาแซ
25910059 นางสาว อัจจิมา ควรสงวน
25910060 นาย ณัฐพล วันเนาว์
25910061 นางสาว ปิยะพร คงพัวะ
25910064 นาย จักรกฤช อิ่นต๊ิบ
25910070 นางสาว นิตยา งามแข
25910072 นางสาว สุนิสา สายสืบ
25910075 นาย คุณากร วงษ์ไร
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เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่นิ
ลงวันที ่ 23  กันยายน  2559
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หน่วยที ่2  ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1

ต าแหน่งที ่2.1 ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร
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25910076 นาย พิสูทธ์ บุญร่ม
25910080 นางสาว ศศิธร คืนมาเมือง
25910087 นาย ทินกร ชินโรจนบ ารุง
25910091 นางสาว สุนันทา สิงห์นันท์
25910094 นางสาว จันทรารัตน์ ปรีสงค์
25910095 นางสาว ปวีณา เดชคอบุตร
25910098 นางสาว จันทร์จิรา แก้วเรือง
25910103 นาย พรศักด์ิ สุทธจันทร์
25910108 นางสาว จุฑามาศ มะขาม
25910109 นางสาว กัลยา อุทาโย
25910111 นางสาว พิชญ์ศิณี แก้ววงศ์หาญ
25910116 นางสาว รัชนีกร พันธ์พระศรี
25910120 นางสาว นฤมล กลัดทอง
25910122 นางสาว ลักขณา ศรีเจริญ
25910126 นางสาว ปาริชาต ประสาทศิลป์
25910129 นางสาว เจนจิรา เชาว์ไว
25910130 นางสาว พลอยไพลิน ภูถมดี
25910134 นางสาว พัชราวรรณ เม่นแต้ม
25910141 นางสาว ณิชาดา ศรีจันทร์โฉม
25910145 นางสาว อนงนาฏ หวังชูแก้ว
25910146 นางสาว กรกช เรืองศรี
25910154 นางสาว เมธินี ทวีผล
25910156 นางสาว อัชญา ทรัพย์สมบัติ
25910162 นางสาว เฉลิมขวัญ มุสิกทอง
25910163 นางสาว จุรีพร เกือบพิมาย
25910174 นาย นิคม รามจุล
25910175 นางสาว พรญาณี สุดชารี
25910177 ว่าที ่ร.ต.หญิง ขวัญชนก หอมทอง
25910179 นางสาว ณภา เวกสันเทียะ
25910180 นางสาว มลปภา นาถึง
25910181 นางสาว สุภาวดี วงษ์ภมร
25910185 นาย เฉลิมชัย เตชะเพิม่ผล
25910191 นางสาว พัชรีญา แก้วพลอย
25910198 นางสาว กานติมา เวฬุวาปี
25910207 นางสาว ศุภวรรณ บุญรอด
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25910209 นางสาว อัญญารัตน์ ชะลอม
25910210 นางสาว สุกัญญา พูนเพ็ง
25910215 นาย จิรพงษ์ นาคหัวเพ็ชร์
25910218 นางสาว รัตติยากร แก้วกรรมพฤกษ์
25910228 นางสาว สุกัญญา คล้ายสุพรรณ์
25910230 นางสาว กนกนิภา อ่ าสวัสด์ิ
25910232 นางสาว วิชญาภรณ์ วงษ์บ าหรุ
25910233 นาย วรพล คงศักด์ิไพบูลย์
25910237 นางสาว วรงค์อร อินแนน
25910238 นาย วิทวัส ไชยรัตน์
25910240 นางสาว สุภัทรา หลวงทะ
25910243 นางสาว ภัทราวดี ชาลี
25910250 นางสาว อัจฉรา โคกสูง
25910252 นางสาว นริศรา จ าปา
25910255 นางสาว มลิวัลย์ ก้อนแพง
25910261 นางสาว ศิระดา ฉิมพลัด
25910277 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณมุข
25910288 นางสาว สุภาพร สัมโย
25910293 นางสาว เอมมิกา หนองกาวี
25910296 นางสาว ขจี มากศรี
25910303 นางสาว วิภาวดี เครือวงศ์
25910307 นาย เสฎฐวุฒิ ล้ิมทอง
25910316 ส.ต. ภาณุวัฒน์ นิ่มนวล
25910325 นางสาว วไลพร บัวประเสริฐ
25910328 นางสาว นพาพร ปิน่เกล้า
25910330 นางสาว สรารินทร์ ศรีวิเศษ
25910332 นางสาว ทิพญ์สุคนธ์ แก้วกัญญา
25910333 นางสาว วิจิตรา กองอินทร์
25910335 นาย เมธาสิทธิ์ ดีพลา
25910340 นาย วทัญญู ศรีชาติ
25910346 นางสาว ดวงทิพย์ พรหมศร
25910348 ว่าที ่ร.ต.หญิง รุจิรา เหมือนสร้อย
25910352 นางสาว รัตนพร ค าสืบ
25910358 นางสาว กนกกาญจน์ เด่ียวชัยภูมิ
25910359 นางสาว เอื้องฟ้า คามนา
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25910381 นางสาว วิชชุดา จันทเกศ
25910395 นางสาว ศิริวิภา ทรัพย์ศิลป์



25920001 นางสาว ชนันท์ภัทร์ ดิษยทัต
25920002 นาย กิตติชัย อุณรุทธิ์
25920003 นาย ศาสตรา เหล่าหมวด
25920005 นาย เทอดศักด์ิ สุทธิรักษ์เสนีย์
25920009 นางสาว กมลทิพย์ ตุ่นพูนพะเนาว์
25920014 นางสาว ธัญญ์นัฐดา กุนอก
25920015 ว่าที ่ร.ต. ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
25920020 นางสาว มาริสา ไชยสงคราม
25920021 นางสาว ธารารัตน์ บุดดารัมย์
25920024 นาย วิวัฒน์ สมบูรณ์
25920035 นาย ชยานนท์ ไชยเขตต์
25920037 นาย ฐิติ ปัญญางาม
25920041 นางสาว ชนิสรา อิ่มส าราญ
25920043 นางสาว มาภามาศ ทับย้อย
25920045 นางสาว นันทนิตย์ กุกุดเรือ
25920058 นาย ณาศิส ทองมารัตน์
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หน่วยที ่2 ต ำแหน่งที ่2.2 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีร่ะบบงำนคอมพิวเตอร์


