
สําเนาถูกต้อง 

 

(นายธนัท  จิ๋ววิเศษ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง 

นักสํารวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

 
 

  ตามท่ีได้มีประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ซึ่งรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 
เมษายน 2560  น้ัน 

บัดน้ี  การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดําเนินการ
สมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กําหนด และได้รับเลขประจําตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัคร
สอบแข่งขันของกรมพัฒนาที่ดิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศน้ี 

 ทั้งน้ี  กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบตามที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังน้ัน   
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ย่ืนสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
จะถือว่าผู้สมัครสอบรายน้ันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ 

       ประกาศ  ณ  วันที่    10     เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 

 (ลงนาม)         ปราโมทย์  ยาใจ 

 
     
 
       
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 

(นายปราโมทย์  ยาใจ) 
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ 

ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ 
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601110001 นางสาว พจนีย์ รักเรืองรอง
601110002 นาย เฉลิมวุฒิ คงประเสริฐ
601110003 นาย มนัสชนน์ ฉลองชาติ
601110004 นางสาว สุนันทา อุสาหะ
601110005 นางสาว สิริเกตุ ชุ่มเชื้อ
601110006 นางสาว มนสิกานต์ หาญลํายวง
601110007 นางสาว ขนิษฐา วังแสนแก้ว
601110008 นาย จิตรภานุ ศรีวิชัย
601110009 นางสาว จิราวัลย์ พันพิพิธ
601110010 นาย บุรินทร์ เจียมจํานงค์
601110011 นางสาว ชญาดา วงศ์พรประทีป
601110012 นางสาว ไข่มุก ดลประสงค์
601110013 นางสาว กรกนก ดีพรมกุล
601110014 นางสาว รจนา เอกรัตน์
601110015 นาย วิษณุ เจียมใจ
601110016 นางสาว พูนทิพย์ แสนธิไชยยา
601110017 นางสาว รัชนี วงโคกสูง
601110018 นางสาว ไปรษ์รัตน์ ทองขําดี
601110019 นาย ธนากร บั้งเงิน
601110020 นาย เผด็จการ เริงสําราญ
601110021 นางสาว สุธารัตน์ อัครมณีกาญจน์
601110022 นางสาว วิภาวรรณ ศรัทธารัตน์
601110023 นางสาว วรลักษณ์ เนียมพูลทอง
601110024 นางสาว สาวิตรี เดชชัย
601110025 นาย อภิชาต หวังดุลยกิติ
601110026 นาย ณัฐชัย อภัยภักดี
601110027 นาย สัตฑลธรณ์ ภูการณ์
601110028 นางสาว ภาณุพรรณ สระกอบแก้ว
601110029 นางสาว ณัทณลัลน์ เรืองธนอภัยสุข
601110030 นางสาว วิรงรอง ทรงอารมภ์
601110031 นาย ฐิติรัฐ เข่ือนแก้ว
601110032 นางสาว ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
 ตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ 

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   10   เมษายน  2560
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601110033 นาย รณัย แจ้งวัฒนะ
601110034 นางสาว ทิพย์รพี พุกชาญค้า
601110035 นางสาว นฤมล แซ่ลิ้ม
601110036 นางสาว เจรียงขวัญ ใจดี
601110037 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ทิพวรรณ หุ่นพงษ์
601110038 นาย ศุภมงคล จรดอน
601110039 นาย ศราวุธ ดีพรม
601110040 นางสาว ทิพย์วาสนา หลวงชัย
601110041 นางสาว พนิตพร อินทรสถิตย์
601110042 นางสาว บัณฑิตา ชูจิต
601110043 นางสาว หทัยกานต์ นวลแก้ว
601110044 นางสาว สุปราณี ต้นจาน
601110045 นางสาว สุวรรณา ใจเท่ียง
601110046 นางสาว กัลยา รวยพงษ์
601110047 นางสาว กมลชนก เจริญศรี
601110048 นางสาว ปภัชญา สนิทมัจโร
601110049 นาย ปกรณ์ วรตันติ
601110050 นาย ธวัชชัย ตาอินทร์
601110051 นาย อภิชาติ ศรีแสง
601110052 นางสาว กันต์กมล ยะกันโท
601110053 นางสาว กาญจนา กันธิยะ
601110054 นางสาว เจนจิรา นันทะเวช
601110055 นางสาว กัญจน์กรลัย ฤทธิ์เรืองเดช
601110056 นางสาว ปิยวรรณ พุ่มพวง
601110057 นางสาว วชิรญา เขียนด้วง
601110058 นางสาว มัณฑณา พานนา
601110059 นางสาว กฤตรดี อาจสาลี
601110060 นางสาว จุฑาทิพย์ วันติ
601110061 นางสาว สุวัจนา พูลสวัสด์ิ
601110062 นางสาว ชนาภรณ์ จันต๊ะ
601110063 นาย สุรชัย พิริยวิรุตม์
601110064 นาย อาดิส มาศวิเชียร
601110065 นาย ปวีณ มาศขาว
601110066 นางสาว กาญจนา ชาวบุรี
601110067 นางสาว อนันญพร ทําของดี
601110068 นางสาว รรินธร รินสินจ้อย
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601110069 นาย จารุวัฒน์ อินแฝง
601110070 นางสาว สายสุดา โภคา
601110071 นาย วันวิสาข์ จันทิกา
601110072 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทวงศ์
601110073 นางสาว วลัยลักษณ์ สายแก้ว
601110074 นางสาว เพ็ญนภา กุลมงคล
601110075 นาย สมุห์ภัทร์ สังข์ไชย
601110076 นางสาว จารุณี เขม้นเขตรการ
601110077 นางสาว ขจี มากศรี
601110078 นางสาว ทิพาพร โพธิยะ
601110079 นางสาว อรพินท์ สุรกิจ
601110080 นางสาว ปุณณภา คิดนุนาม
601110081 นางสาว ณหฤทัย นวลละออง
601110082 นาย อรัญ ผิวงาม
601110083 นางสาว มนัสวี นนท์พรมมา
601110084 นาย ศิวโรจน์ สุวรรณโณ
601110085 นางสาว สุณิสา วงค์แดง
601110086 นางสาว ศุภลักษณ์ จันทร์วิทัน
601110087 นางสาว ธัญลักษณ์ สีลาจันทร์
601110088 นาง ธัญยรัตน์ เพาะเจาะ
601110089 นางสาว ทิพญ์สุคนธ์ แก้วกัญญา
601110090 นางสาว นันนิภา ประสันลักษณ์
601110091 นางสาว จารุทรรศน์ งามเนตร์
601110092 นาย ธนรัฐ แสนธนู
601110093 นางสาว รพีพรรณ นาคปฐม
601110094 นางสาว ธนาภรณ์ หลักฐาน
601110095 นางสาว เนตรนภา ปรีเปรม
601110096 นางสาว ศุภมาศ เอ่ียมประชา
601110097 นางสาว วรัมพร วงษ์วรภาส
601110098 นางสาว วรรณิภา เงินแพง
601110099 นางสาว รสธร คล้องธรรม
601110100 นางสาว พัชรีญา แก้วพลอย
601110101 นางสาว พัชราภรณ์ พัชราภา
601110102 นาย ทศวรรษ สิทธิเดช
601110103 นางสาว พรรณนิภา รักวงษ์
601110104 นาย ปิยทัศน์ ทองปาน
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601110105 นาย รัชพล บัตรมาตย์
601110106 นาย นคร ณัฐวุฒิ
601110107 นาย กริชพงษ์ ศิริโภคานนท์
601110108 นาย วงศธร คงชุม
601110109 นางสาว พัชรียา จันกันทะ
601110110 นางสาว ศิริรัตน์ ปากประโคน
601110111 นางสาว จิตตะ นิยะมะ
601110112 นางสาว สุนิษา นิ่มหนู
601110113 นางสาว รัตติกาล สวยงาม
601110114 นางสาว ซะฮ์รอบินตีมูฮําหมัด มามะ
601110115 นาย ธนากร คําลือ
601110116 นาย กัญจน์ธนิก วงศ์ษา
601110117 นาย จีรวิทย์ สร้อยจอม
601110118 นางสาว พิชชากร สุทธานุกูล
601110119 นางสาว กนกนิภา อํ่าสวัสด์ิ
601110120 นางสาว ฑิฌาพร บัวสอน
601110121 นาย พงศธร ค้ิวนาง
601110122 นางสาว รมย์ยุพา หนูน้ําคํา
601110123 นางสาว ศิริมา วันดาว
601110124 นาย สมพร แก้วเย็นฉํ่า
601110125 นางสาว เมทินี นาคดี
601110126 นางสาว วีรนุช กุดแถลง
601110127 นางสาว อันพิรัต ขานการขาย
601110128 นางสาว สุภักษร หลงละเลิง
601110129 นางสาว ณัฐนันท์ ไกรเลิศรัตนชัย
601110130 นางสาว วรรณา ปลื้มพวก
601110131 นาย ฉัตรกาญจน์ ปาริฉัตต์กุล
601110132 นางสาว กุรุพินท์ พัฑฒนะ
601110133 นางสาว ญาณิศา นามสวัสด์ิ
601110134 นาย สัญชัย กมลบูรณ์
601110135 นางสาว เกศวริน สุวรรณฤทธิ์
601110136 นางสาว สาธิกา สุวรรณวิเศษ
601110137 นางสาว บุษยา สายวงษ์
601110138 นางสาว สาธิดา ชมภูพล


