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(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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601160001 นาย จักรี วุฒินันชัย
601160002 นาง นรินทร นาคเหล็ก
601160003 นางสาว มานะ คําแพง
601160004 นาย ทวิช มาตราช
601160005 นาย วีระศักด์ิ ปลายงาม
601160006 นาย ปิยะพงษ์ ทาบัว
601160007 นาย ศุภเสก สุมาลัย
601160008 นาย ณรงค์กรณ์ นรินทร์
601160009 นาย ศักด์ิสิทธิ์ บุญแสนโชคดีมีสุข
601160010 นาย อดิศร จันทร์แดง
601160011 นาย กฤษฎา อยู่อินทร์
601160012 นาย วรวุฒิ ชัยมงคล
601160013 นาย ภูเบศร์ คําสุวรรณ์
601160014 นาย ดิลก ขุนเศษ
601160015 นาย ณรงค์ บุญประกอบ
601160016 นางสาว จีระภัฏ นามบุตรดี
601160017 นาย วัชระ ยวงลําใย
601160018 นาย ยุระนันท์ สําราญญาติ
601160019 นาย ศราวุธ มูลหา
601160020 นาย ศุภวัฒน์ มูลสิน
601160021 นาย ธนัฐ ม่วงกล่ํา
601160022 นาย โอภาส นรดี
601160023 นาย ชัชวาลย์ เสริมศรี
601160024 นาย วัฒนา บุญนายก
601160025 นาย สิทธิพงศ์ หอประสิทธิ์กุล
601160026 นางสาว ภาวศุทธิ์ สายเปีย
601160027 นาย เจนวิทย์ ชัยแก้ว
601160028 นาย นันธวัตร เพ็ชรสมัย
601160029 นาง เมธี เชื้อจําพร
601160030 นาย อรุณพงศ์ กรสุทธิ์ภวิษย์
601160031 นางสาว จิรภา มณีรัตน์
601160032 นาย ธีรวุฒิ ภู่สกุล

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   10   เมษายน  2560

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

601160033 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ฐิติรัตน์ ขาวผ่อง
601160034 นาย สมหมาย เมืองใจ
601160035 นาย พันรพ สุดเทวา
601160036 นาย อิศเรศ ไม้กลิ่นหอม
601160037 นางสาว รุจีรัตน์ ด้วงวาด
601160038 นาย ธนกฤต จิราภัทรพงศ์
601160039 นาย ปิยะ พีระรัตนกุล
601160040 นาย วีระพงษ์ วงศ์ตัน
601160041 นาย จันดี ทองพิลา
601160042 นาย วุฒิศักด์ิ เพ็งแก้ว
601160043 นาย วิจิตร ศรีษะสงฆ์
601160044 นางสาว วัชรี ผลไม้
601160045 นาย วิทยา ธนะวงค์
601160046 นาย ณฐณกร จินดา
601160047 นาย สันติ เคลือบอาบ
601160048 นาย ชัยวัฒน์ บัวสนิท
601160049 นาย กนก แสนสุภา
601160050 นาย สมัคร รักซ้อน
601160051 นาย อิทธิพล พรมโพทิน
601160052 นาย สาธิต สันหมุด
601160053 นางสาว อัจฉราภรณ์ วิจิตรวงศ์
601160054 นาย สระวุฒิ มีนา


