
85910001 นาย รณกร อัครสิริธีรกุล
85910008 นางสาว พูนทิพย์ แสนธิไชยยา
85910017 นางสาว สุวรัตน์ กรรมการ
85910018 นาย ธวัชชัย ตาอินทร์
85910020 นางสาว กรกนก ดีพรมกุล
85910022 นาย ธนากร บัง้เงิน
85910026 นาย อดิศักด์ิ มงคล
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เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่นิ
ลงวันที ่ 23  กันยายน  2559

เรื่อง  รายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่2 
หน่วยที ่8  ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7

ต าแหน่งที ่8.1 ต าแหน่งนักส ารวจดนิ



85920001 นางสาว ชนันท์กานต์ มณีสุข
85920003 นางสาว ปณิสรา หลวงสุ
85920004 นาย ธนากร เถาวัลย์
85920005 นาง สมหมาย รินอินทร์
85920006 นางสาว ณัฐพร ใจน้อย
85920010 นาย นพรัตน์ มณีกันธัง
85920011 นางสาว บัณฑิตา อินา
85920016 นางสาว ภคพร ไหสุภา
85920017 นางสาว ธัญญรัตน์ พัฒนสุรังค์
85920027 นางสาว สาวิตรี พรมค าอ้าย
85920034 นาย วิทยา ปราบหงษ์
85920037 นาย วีรพัฒน์ ปานพรม
85920038 นางสาว คณัสนันท์ ลุนอินตา
85920048 นางสาว ปวีณา ค านิล
85920050 นาย เอกรัฐ คุ้มเนตร
85920061 นาย กาลัญญู ค ายศ
85920068 นางสาว จรินทนา เชื้อสะอาด
85920070 นางสาว กัญญ์พิชญา ปราณีต
85920073 นาย นวพล จินตนา
85920082 นางสาว นฤมล อ าพร
85920083 นางสาว จีรัฐวาดี จรัสรุ้งชนินธร
85920084 นางสาว ผกาวรรณ รัตน์น้ าหิน
85920089 นางสาว นิภาพร กองขา
85920090 นาย พีรณัฐ ไชยช่อฟ้า
85920092 นาย ธนกิตติ อินปา
85920093 นางสาว วรรณพิมล อิสสระ
85920094 นาย ปวรุตม์ มงคลเกียรติชัย
85920107 นางสาว ขนิษฐา อินสอน
85920110 นางสาว ชญานี ไหสุภา
85920117 นางสาว ฐิติรัตน์ เพ็ชรหาญ
85920118 นาย ศรายุธ อุดใจ
85920127 นางสาว จิราวรรณ พุทธิ
85920130 นาย ปริวัตร ปันค า
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หน่วยที ่8 ต ำแหน่งที ่8.2 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีว่ิเครำะห์นโยบำยและแผน
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85920142 นาย อาทิตย์ ฟูเอื้อง
85920150 นางสาว เยาวลักษณ์ เตชนันท์
85920151 นางสาว พิชชาพร วัฒนสมบัติ



85930001 นาย วุฒินันท์ ใจบุญมา
85930008 นางสาว กัญญา กุณาวงค์
85930009 นาง มิ่งขวัญ ปันวงค์
85930010 นางสาว อริศรา พิมพ์สราญ
85930011 นางสาว ผกามาศ แก้วมา
85930016 นาย วันฉลอง ถาค า
85930018 นางสาว จันทร์จิรา ธิเสนา
85930020 นางสาว สุรีรัตน์ จันทบุรี
85930021 นางสาว สุวิมล สร้อยทอง
85930025 นางสาว ลาภิกา โยธาภักดี
85930029 นางสาว กัณณ์ชญาณ์ ศิริพันธุ์
85930032 นาย ชาตรี ค าน้อย
85930034 นางสาว ณัฎฐนันท์ ก๋าแก้ว
85930035 นางสาว ณัฐปภัสร์ ค าปาตัน
85930039 นางสาว ศิริประภา เอี่ยมส าอางค์
85930051 นาย ปิยะพงษ์ พงลังกา
85930071 นางสาว เจนจิรา ปีแ่ก้ว
85930072 นางสาว พัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์
85930083 นางสาว รัชดา จินดาขัด
85930091 นางสาว อรนุช แนบเนียน
85930110 นาง อนงค์ลักษณ์ รักวรางคณา
85930112 นางสาว ธรรัตนา มีความสุขดี
85930122 นาย พิเชษฐ์ ม่วงยิ้มพงษ์
85930128 นางสาว รุ่งทิวา เป็งกาสิทธิ์
85930129 นาง สุจรรยา ปาคา
85930138 นางสาว วชิราภรณ์ อินทะรังษี
85930154 นาย วิชญ์พล พีระพันธุ์
85930156 นางสาว วิมลรัตน์ แขมน้อย
85930169 นาย กิตติพงษ์ เมฆคะ
85930175 นางสาว ปพิชญา พุฒนา
85930180 นาย เฉลิมโชค ชลสินธุ์
85930192 นางสาว เสาวลักษณ์ ปัญญาละ
85930201 นางสาว ธิดากานต์ ชาติโสภณ
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หน่วยที ่8 ต ำแหน่งที ่8.3 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป
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85930214 นาย ฐิติกร ณ น่าน
85930228 นางสาว สุกานดา แก้วตา
85930250 นางสาว พัชรินทร์ สิทธิฟอง
85930251 นาง อุบล ฤทธิศร
85930252 นางสาว นันทัชพร วัฒนสมบัติ
85930253 นางสาว พิชชานันท์ คงจิตร
85930258 นางสาว จริยา ยะมัง
85930268 นางสาว มาริสา ใหม่อะลิน


