
95910001 นางสาว นิสานาถ สุขเจริญ
95910005 นางสาว ดลยา เจริญ
95910008 นางสาว ศศิวัลย์ มันธุจักร์
95910014 นาง นภาพันธุ์ สมศรี
95910018 นาง จิราพรรณ เสนาะดนตรี
95910020 นางสาว วิภาศิริ บุเงิน
95910021 นางสาว นาถนภา เกิดก่อวงษ์
95910023 นางสาว จุฑารัตน์ พุม่ไม้
95910027 นางสาว ธัญวรัตน์ ทรวดทรง
95910030 นางสาว กัญทิพา ประโคม
95910031 นางสาว รติพร มาศงามเมือง
95910033 นางสาว อรัญญา วังคีรี
95910036 นางสาว กนกวรรณ คุ้มพาล
95910049 นางสาว ฐานิตา ค าเพชร
95910050 นาย กษิเดช สุริหาร
95910054 นางสาว วิชชุดา คันศร
95910058 นางสาว สุวรรณลักษณ์ ขุมเพ็ชร์
95910060 นาง สุภาวดี แก้วก าพล
95910061 นางสาว ธัญญา ชูสงฆ์
95910065 นางสาว ศิรินภา สามสาลี
95910072 นาย อุเทน สิงสาด
95910074 นาย ธีรวุฒิ คุ้มจุ้ย
95910080 นางสาว ชนากานต์ ครามสระน้อย
95910092 นางสาว กัญชลี สีล าใย
95910094 นางสาว พิชามญชุ์ รัตนบุระ
95910101 นางสาว วิชญารมณ์ ทิมจันทร์
95910102 นางสาว ชุติกานต์ ทิมจันทร์
95910115 นางสาว วรารัตน์ แว่นจันทร์
95910122 นางสาว นิตยา ปิน่ทอง
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เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่นิ
ลงวันที ่ 23  กันยายน  2559

เรื่อง  รายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่2 
หน่วยที ่9  ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 8
ต าแหน่งที ่9.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
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95910145 นางสาว นรินทร์ทิพย์ ขุนเจริญ
95910146 นางสาว สายฝน คุยสี
95910150 นางสาว สุพัตรา ค ามาตร
95910157 นางสาว ขวัญชนก โตสุข
95910167 นางสาว พัชราภรณ์ ทัดเทีย่ง
95910173 นางสาว พิชญาภัค โสภาศรี
95910178 นางสาว นฤมล ทองน้อย
95910193 นาย ภสุ เสือนาค
95910196 นางสาว พัชรีภรณ์ เรียนหมี
95910197 นางสาว ธรรศปวัน แสวงมี
95910200 นาง วรรณิภา ศิวิลัย
95910203 นางสาว ฉวีวรรณ วิชัยกุล
95910218 นางสาว วรรณิศา วงค์ศรีใส
95910223 นาย สัมพันธ์ วังคีรี
95910227 นางสาว รังษิมาพร หลักดีพงศ์ภัค
95910234 นาง ชลธิชา ค้าขาย
95910244 นาย ปรีชา สิงห์ค า
95910254 นาง วิลาวัณย์ ชูเนตร
95910255 นางสาว กัญญาพัชร สอนพรม
95910277 นางสาว เกษดาพร ธรรมรังษี
95910285 นางสาว เยาวพา เรียนแพง
95910286 นางสาว พิชามญชุ์ คุ้มสุข
95910319 นาย กนก ห้องพ่วง
95910321 นาย ปัญจศร เนียมใบ
95910325 นางสาว จุติพร นากกล่ า
95910397 นาย ธนะชัย ไวยะเนตร



95920005 นาย ดนพล ส าราญพงษ์
95920006 นาย อุทัย จอมมนต์
95920007 นาย ธีระพงษ์ รุ่งสว่าง
95920014 นางสาว นุจรินทร์ กันทวี
95920022 นาย วีระพจน์ ถายอด
95920024 นางสาว เหมือนฝัน ค ามา
95920030 นาย ณรงค์ศักด์ิ อาจชัยชาญ
95920034 นางสาว พิชามญชุ์ ศรีเสน
95920036 นาย บุญเยี่ยม ณ ล าปาง
95920040 นาย อนุรักษ์ วงษ์นิ่ม
95920044 นาย พีระเดช ถวิลการ
95920051 นาย กฤตพล สารเข้าด า
95920052 นาย ภัทรดิศ บัวทอง
95920064 นางสาว ชลดา อ่อนเส็ง
95920068 นาย บุญทวี แก้วเดช
95920073 นางสาว มธุรส ใฝ่ใจ
95920088 นาย ปกรณ์ ทองพลับ
95920089 นาย ทรงชัย ตรีภาพนาถ
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หน่วยที ่9 ต ำแหน่งที ่9.2 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีร่ะบบงำนคอมพิวเตอร์



95930001 นาย ชุติพนธ์ เดชเดชะ
95930002 นาย เรวัติ เสือแสง
95930008 นาย ธนา ซึมเมฆ
95930010 ว่าที ่ร.ต. ศุภกรภ์ บวรสกุลชัย
95930014 นาย วุฒิศักด์ิ ศรีทับ
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หน่วยที ่9 ต ำแหน่งที ่9.3 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์


