
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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601140001 นาย ชวัลลักษณ์ วิชัยลักษณ์
601140002 นางสาว วชิราภรณ์ เกษร
601140003 นาย จักรี อินทํา
601140004 นาย พิทักษ์ ฤทธิสุทธิ์
601140005 นาย เอกพล สืบศรีทอง
601140006 นาย พลวัฒน์ คณฑา
601140007 นางสาว พัฐญกานต์ ขันดี
601140008 นางสาว พิมพ์สุดา บุญโนทก
601140009 นาย รัชชพงษ์ ศิริฤกษ์อุดมพร
601140010 นาย มงคล พายสําโรง
601140011 นางสาว อุไรรัตน์ อักษรทอง
601140012 นางสาว สุพิศตรา แนมสัย
601140013 นางสาว ปณิตา ศรีจํานงค์
601140014 นางสาว ชุดาภา สุริยวงษ์
601140015 นาย ไตรลักษณ์ แสง-ชูโต
601140016 นางสาว ศิรินทิพย์ แสงม่ิง
601140017 นางสาว ชนาภา เจียรศิริกุล
601140018 นางสาว ธนภรณ์ แสงทอง
601140019 นาย เชาวรัตน์ โชติรัตน์
601140020 นาย วรายุทธ นาคเขียว
601140021 นางสาว ธาริกา สามาลา
601140022 นาย พีรพล วนิชชากร
601140023 ว่าท่ี ร.ต. คมกริบ รัตนภิบาล
601140024 นาย เจตน์สฤษฎิ์ หฤทัยสถิตกุล
601140025 นาย ธีรพล ศรีสุข
601140026 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐ ผลตาล
601140027 นาย ธนัท โสมวดี
601140028 นาย ป นนทนันทน์ เรืองจันทร์
601140029 นางสาว ศิริวิมล พิมพ์โคตร
601140030 นาย จีระเดช จงแก่นบุญ
601140031 นางสาว กัลย์สุดา เวทย์สุวรรณ
601140032 นาย ศุกร์สิริ วรโชติพงศ์พันธ์

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
 ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   10   เมษายน  2560

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
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601140033 นาย ชยพล เอ่ียมโอภาส
601140034 นางสาว จุฑาทิพย์ จันทร์แจ้งดี
601140035 นาย ชัยสิทธิ์ บริรักษ์วรากร
601140036 นางสาว ดาวดี เสร็จกิจ
601140037 นาย สหัสพล ษรบัณฑิต
601140038 นางสาว จุฑารัตน์ รัตนะ
601140039 นาย ธนวันต์ หวังบุญญาภิรัตน์
601140040 นางสาว ศิวิชยา พันธุ์ผัก
601140041 นาย วีรพล ทวีขวัญ
601140042 นาย ภูมิรพี ศิริสหวัฒน์
601140043 นาย คมสันต์ เดชประเสริฐ
601140044 นาย ณัฎฐกิติ เศตะพราหมณ์
601140045 นางสาว วัชรีภรณ์ สินวิสูตร
601140046 นาย จุฑาภูมิ ภูวิภิรมย์
601140047 นาย รวิพล จันทร์สุวรรณ์
601140048 นางสาว นิตยา มีบุญ
601140049 นางสาว กรรณิการ์ บุญยัง
601140050 นางสาว สริญรดา หวานดี
601140051 นางสาว อมรลักษณ์ พิมพ์วิชัย
601140052 นาย ภาคย์ มานิตย์
601140053 นางสาว วิชิดา วิสมิตะนันท์
601140054 นางสาว ร่ฎงนภา บุบผาวรรณา
601140055 นางสาว พัชริดา สวัสเดชะ
601140056 นาย ภัทรพล วิไลพล
601140057 นาย จรณินทร์ ตั้งเจริญสมุทร
601140058 นางสาว สุภขา รังรองธานินทร์
601140059 นางสาว บุณย์นลิน วินิจนันทกร
601140060 นางสาว พิมพ์ชนก สุขสาคร
601140061 นาย ทศพล เย็นต้ัง
601140062 นางสาว กฤตยา ตรีนัย
601140063 นาย ภิญโญ รัตนวงศ์
601140064 นาย นราวุฒิ หงษ์แก้ว
601140065 นางสาว กัตติกา รอดเส็ง
601140066 นาย พิศาล จั่นบํารุง
601140067 นางสาว มาลัยวรรณ เอ่ียมมา
601140068 นาย ภัทราวุธ มกรเวส
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601140069 นางสาว ณัฐวดี แซ่อ้ึง
601140070 นาย ธนกร สุกหอม
601140071 นางสาว ชัญญา สังข์สูงเนิน
601140072 นางสาว เยาวดี รัตนมณี
601140073 นาย ปรัชญา คําแหง
601140074 นาย นักสิทธ์ แก้วตรีวงษ์
601140075 นางสาว พนิจนาฏ สุวรรณกุล
601140076 นาย ศิรเศรษฐ์ เลิศกุศล
601140077 นางสาว ณิชกานต์ ม่ิงโมลี
601140078 นางสาว ณัชชา หิรัญโชติ
601140079 นาย ศิริชัย ตั้งรัตนพิบูลย์
601140080 นาย ภูริวัฑฒ ทองรักษ์
601140081 นาย ทวีศักด์ิ พุทธอร่าม
601140082 นางสาว ชญาณี สุขะปุณพันธ์
601140083 นางสาว วริษฐา พลอยนําพล
601140084 นางสาว กนกอร อนันต์อาชญาสิทธิ์
601140085 นางสาว จิรา จันทรัตน์
601140086 นางสาว วาสิฏฐี นิลัมภะ
601140087 นาย วงศ์พิพัฒน์ วิภาวิน
601140088 นางสาว พญา บุปผะโพธิ์
601140089 นางสาว สุจิรา วรมิศร์
601140090 นางสาว อาภัสรา พลอยระย้า
601140091 นางสาว หทัยรัตน์ แซ่หุ้ย
601140092 นางสาว พิมลมาศ โคกดอกไม้
601140093 นางสาว ธัณญ์ณัฏฐา วงศ์ศรีนาค
601140094 นางสาว พัชรี ชุมแสงศรี
601140095 นางสาว วราภรณ์ รตนเพชรมณี
601140096 นาย ธีระชัย ธราภรณ์
601140097 นางสาว พรไพลิน สุทธิสวาท
601140098 นางสาว พิชชาภา สมทรัพย์
601140099 นางสาว พัชรา ศรีตาแสน
601140100 นางสาว ภาวิดา กวางแก้ว
601140101 นาย พรพล วงศ์วรพล
601140102 นางสาว ยุวรัตน์ แท่นจินดารัตน์
601140103 นางสาว พิชชากร ฆารถนอม
601140104 นางสาว ขวัญข้าว ยามโสภา



4

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

601140105 นาย นเรศ โกฎทอง
601140106 นางสาว สุกัญญา แป้นแก้ว
601140107 นางสาว ดวงกมล สาคร
601140108 นางสาว สุนทรี แฝงเมืองคุก
601140109 นาย วรุตม์ ธีรจันทรางกูร
601140110 นาย ธนนต์ อนุตรพงษ์สกุล
601140111 นาย ปิยะกุล ชูเกตุ
601140112 นางสาว ธีรนุช ยิ้มสว่าง
601140113 นางสาว ขวัญจิรา มีอักโข
601140114 นางสาว กัลยา นามโคตร
601140115 นางสาว ปาริชาติ คงแก้ว
601140116 นางสาว สีรุ้ง สินตะคุ
601140117 นางสาว จันทร์ธิดา แสงมณี
601140118 นาย ศราวุธ โพธราม
601140119 นางสาว ธัญจิรา ปันยารชุน
601140120 นางสาว ธิติสุดา ทาแก้ว
601140121 นางสาว แพรวพรรณ คําโพธิ์
601140122 นาย อรรถวุฒิ วันตา
601140123 นางสาว ปัทมาลัย วงศ์ปิง
601140124 นางสาว สุภัทรา สุวานิช
601140125 นางสาว ธนาภรณ์ ยี่แม่นยิง
601140126 นาย ธีรเจต มณีโรจน์
601140127 นาย วชิรศักย์ ชัยมานะ
601140128 นางสาว ศิรินภา เรืองหิรัญ
601140129 นาย ธํารง เทพแก้ว
601140130 นางสาว วารีวรรณ ใจเอ่ียม
601140131 นาย อิสระพงษ์ บุญญา
601140132 นาย กฤษณะพงศ์ สีคํา
601140133 นาย ชมพูนุช ศิริสวัสด์ิ
601140134 นาย นายณัฏฐชัย อภิพรมงคล
601140135 นางสาว อัจฉราพร วันถุนัด
601140136 นาย ชัชพงศ์ รองเหลือ
601140137 นาย สิทธิศักด์ิ ประศมอธิคม
601140138 นาย โชคดี หอมกระจุย
601140139 นาย สุภวัฒน์ เจริญผล
601140140 นางสาว วิภาวดี หงษ์ทอง
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601140141 นางสาว พิชญ์สินี พฤฒปภพ
601140142 นาย ประวิทย์ อ่ินต๊ิบ
601140143 นางสาว พิชามญชุ์ รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
601140144 นางสาว บุญทิวา ภูจอมทอง
601140145 นาย ศุภสิทธิ์ เอ็งไพบูลย์
601140146 นางสาว ธนิยา กัญจนโรจน์
601140147 นางสาว มนพัชร มณีวงศ์
601140148 นาย ณัฐปพน สนิท
601140149 นางสาว ปณิชา สิงห์ศิริ
601140150 นางสาว จุฬารัตน์ จันทรโชติ
601140151 นางสาว วิวิชชัชนันท์ จันทร์มณี
601140152 นาย ยศพงษ์ งามรัตนไพบูลย์
601140153 นางสาว สาวิตตรี กิจประกายมุข
601140154 นาย เรืองประดิษฐ์ เหลืองตระกูล
601140155 นาย อดิศักด์ิ จุลจันทร์
601140156 นาย มนต์ชัย สวนนุ่ม
601140157 นางสาว กานต์นิภา สมสวย
601140158 นาย ชาญวิทย์ ไชยมีสุข
601140159 นาย ปฏิพัทธิ์ วงค์คํา
601140160 นางสาว สลิล รักพาณิชย์
601140161 นาย ณัฐพงศ์ รื่นบรรเทิง
601140162 นาย สุรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
601140163 นางสาว ปริญาพร พัฒนาวงศ์เสรีกุล
601140164 นาย ปิยะวัฒน์ ถิรจิตโต
601140165 นางสาว พัชยานันต์ คหกิจไพศาล
601140166 นางสาว แพรวพรรณ ร่วมทอง
601140167 นางสาว วราพร ไวนฤนาท
601140168 นาย วิสิษฐ์ หวลกระจาย
601140169 นางสาว ญาณี ปุณโยปกรณ์
601140170 นางสาว ศิราณี วงค์กันทิยะ
601140171 นาย เดชอนันต์ บัวแก้ว
601140172 นาย รัชพล ชูชื่นมานะกิจ
601140173 นางสาว วรางค์ แก้วแหวน
601140174 นาย ณกรณ์ สายอุราช
601140175 นาย กษิดิศ นิรันต์สุข
601140176 นาย ปกครอง ทองศรีอ่อน
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601140177 นาย อิสริยะ ยังส้มป่อย
601140178 นางสาว นัฎฐา เจริญผล
601140179 นางสาว นิ่มนวล อาจแก้ว
601140180 นาย วิชัย จันทร์สุข
601140181 นาย ศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว
601140182 นาย ชยพล ยศใหญ่
601140183 นาย สอ งานจัตุรัส
601140184 นางสาว ปิยรัตน์ สุภาพงษ์
601140185 นางสาว สุธาสินี มณีไตรทิพย์
601140186 นางสาว ณภัทรชล กิมานุวัฒน์
601140187 นาย พูนศักด์ิ พูลสวัสด์ิ
601140188 นางสาว หทัยรัตน์ เส้งช่วย
601140189 นาย ทัชชัย โพธิ์กีรติกุล
601140190 นางสาว สุกัญญา พุกงาม
601140191 นางสาว พิชญาภา เลอวงศ์รัตน์
601140192 นาย ประเสริฐ พลกลาง
601140193 นางสาว วิภาดา เรืองสิทธิเดชกุล
601140194 นาย มนชัย ใจชื่น
601140195 นาย ธีรภัทร สุจารีย์
601140196 นาย ประจวบ โพธิ์ทอง
601140197 นางสาว เยาวภา ปลดปลิด
601140198 นางสาว อัญชลี เติมจิตต์เจริญ
601140199 นางสาว ศิริยานันท์ บรรจง
601140200 นาย วัฒนา ภูมิวัฒนะ
601140201 นาย ภาคิน ทองดี
601140202 นาย ธวัชชัย จันที
601140203 นาย พงศ์วัฒน์ รัตนมณี
601140204 นาย จิรัชย์ สุหร่าย
601140205 นาย ต่อศักด์ิ ภู่ระหงษ์
601140206 นางสาว ณฐมนต์ หัสดี
601140207 นางสาว วิรัญยา กาพย์แก้ว
601140208 ร.ต. สุพพัต ดรุณเนตร
601140209 นาย ศิวาวุฒิ ศรีหาญ
601140210 นาย ชัชชัย ใบเงิน
601140211 นาย อานนท์ ศรีบัวลา
601140212 นาย วุฒิชัย ควรการ
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601140213 นางสาว สุธาสินี ซัง
601140214 นางสาว สุพรรณี ฉายแสง
601140215 นางสาว พิมลศรี จองทรัพย์สิน
601140216 นาย วัฒนชัย ฉายวิเศษพล
601140217 นางสาว ปิยรัตน์ รัตนมังคละ
601140218 นาย เพ่ิมยศ ศรีสด
601140219 นางสาว ทิพนภา รังษี
601140220 นาย ดุษฎีเกียรติ ยอดวิจารณ์
601140221 นางสาว พลอยปภัส ตังควณิชย์
601140222 นางสาว กานติภา จันมา
601140223 นางสาว ณัฐสุดา พลชา
601140224 นางสาว ดารารัตน์ แซ่จอง
601140225 นางสาว ปาณัท แสงศร
601140226 นางสาว จีรนันท์ นาคเสน
601140227 นางสาว ดวงตา พลพุทธรักษ์
601140228 นางสาว จิรัชญา แก้วจงประสิทธิ์
601140229 นาย เนติ แก้วจงประสิทธิ์
601140230 นางสาว ธิราภรณ์ โพธิราชา
601140231 นางสาว มนัสวี รุ่งเรืองด้วยบุญ
601140232 นาย ภานุวัฒน์ ท่าวสมาน
601140233 นางสาว ผกามาศ สงวนราษฎร์
601140234 นาย กิตติเดช แสงเมฆ
601140235 นางสาว นพวรรณ คําปวง
601140236 นางสาว ชนิกา กิณเรศ
601140237 นาย ปัญจกิตติ์ สายวิโรจน์สกุล
601140238 นาย ภักดี อุดมวงษ์
601140239 นาย ชยุตม์ มูลสาร
601140240 นางสาว อัญชนา ชัยศร
601140241 นาย ศุภณัฐ ทองดี
601140242 นาย คมสันต์ รุ่งกําจัด
601140243 นางสาว ศรัญญา มุราชัย
601140244 นางสาว สุญาณี เปลี่ยนสี
601140245 นางสาว สุพร สุขสว่าง
601140246 นางสาว สุวภัทร นุ่มประไพ
601140247 นางสาว วรรณดี จันทวงษ์
601140248 นาย นิรันดร์ เปรมศิริ
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601140249 นาย จักรกฤษณ์ อุตโม
601140250 นาย อุกฤษ ชูเทพ
601140251 นางสาว ฐิตาภัทร พิสุทธิ์อาภา
601140252 นาง เบญญาภา จันทร์เทศ
601140253 นางสาว อัยยาชินตร์ ฤทธิ์เลื่อน
601140254 นาย เรวัต วรรณนุรักษ์
601140255 นาย อนันต์ พลเมืองดี
601140256 นางสาว ธนัญญา ตลับทอง
601140257 นาย พลศักด์ิ ศรีวิลัย
601140258 นาย ฉัตรชัย แก้วประดิษฐ
601140259 นางสาว จริยา สงวนเผ่า
601140260 นาย คเณศ พูลเกษม
601140261 นาย ชัยรัตน์ รุ่งสมัย
601140262 นางสาว อัจฉราภรณ์ ไพรสณฑ์
601140263 นางสาว สุนิตา เนาวรัตน์วัฒนา
601140264 นางสาว ทักษพร ภู่พรหมินทร์
601140265 นาง ขนิฐา บําเพ็ญบุญ
601140266 นาย สุรพศ ทองตําลึง
601140267 นางสาว เพชรไพลิน แซ่ตั้น
601140268 นางสาว ชฎาพร พงษ์ไพบูลย์
601140269 นาย อัครษร อรัญมาลา
601140270 นางสาว จิรัชญา มุ่งมา
601140271 นางสาว วัชร์วีร์ เสระศาสตร์
601140272 นางสาว ภชดา รุจิเรขเสรีกุล
601140273 นางสาว ชณเกตุ แผ่วงค์
601140274 นาย ชวรัตน์ บุญปาน
601140275 นางสาว ปิยธิดา บุญชื่น
601140276 นาย พิพัฒน์ ศรทัตต์
601140277 นาย ชูสิน บริเพชร
601140278 นาย ภรัญโรจน์ นพปกรณ์สิทธิ์
601140279 นาย สมชาย ศรัณยพรสิริ
601140280 นางสาว พุทธิสา สังข์ทอง
601140281 นางสาว พชรพร ไทยเสน
601140282 นางสาว กันยกร บุญแสน
601140283 นาย กรุณชัย มาบุญธรรม
601140284 นาย เรืองฤทธิ์ ประเทียบอินทร์
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601140285 นางสาว ศิราณี แฝพิมาย
601140286 นางสาว พิชชา กฤตสัมพันธ์
601140287 นางสาว พรปวีณ์ ทองสมบูรณ์
601140288 นาย พิชัย สุโขมีทรัพย์
601140289 นางสาว ชลธิชา แสงนาค
601140290 นาย เกียรติภัฎ บุญตาแสง
601140291 นาย ปานเทพ สวัสดี
601140292 นางสาว พรสกุล หรั่งชะเอม
601140293 นางสาว อภิญญา ช้างสีทา
601140294 นาย วัชชิระ รัตนวรพันธุ์
601140295 นาย จีรายศ ยศเรืองศักด์ิ
601140296 นาย กรีฑาวุฒิ บัวงาม
601140297 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นที แววจะโปะ
601140298 นางสาว ดารานาถ กลั่นความดี
601140299 นาย ฉัตรภิวัฒน์ คําพันธุ์
601140300 นางสาว รริตาภรณ์ พิมพ์ศรี
601140301 นาย ธนพล อ่อนเรือง
601140302 ว่าท่ี ร.ต. อาทร นนท์ศิริ
601140303 นางสาว กนกลดา ช่วยยิ้ม
601140304 นางสาว ภิญญาพัชญ์ เพียงแก้ว
601140305 นางสาว ผานิตย์ นวลนิ่ม
601140306 นางสาว ธัญลักษณ์ หิรัญ
601140307 นางสาว นิสิตา สิงหศักด์ิ
601140308 นาย ธนานนท์ วิเศษดี
601140309 นางสาว ศิริพร สาโท
601140310 นางสาว ตรองกมล ขีดวัน
601140311 นางสาว ภัสรา พลอยเพ็ชร
601140312 นางสาว ธัญสุดา  ุปุญนุวงศ์
601140313 นางสาว ขันธิมา พันธพัฒน์
601140314 นาย สักพัฒน์ ชัยรัตนมโนกร
601140315 นางสาว ทัศนา นิติกรไชยรัตน์
601140316 นาย ยุทธนา ศรีธรสุทธิ์
601140317 นาย อุทิศ อินทรกุล
601140318 ร.ต.ต. วัชพล นุตมะหะหมัด
601140319 นาย กัญจน์ ตัณฑัยย์
601140320 พ.อ.อ. นพสิทธิ์ ศรีทองคํา
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601140321 นาย นรนิติ มานะกิจ
601140322 นางสาว ทัศนีย์ บุษบา
601140323 นางสาว นลินพร ประทุมมาศ
601140324 นางสาว อิกขณา เจริญสินทวีวงศ์
601140325 นาย ธวัชชัย ซําอ๋วง
601140326 นาย ธนากร ศรประสิทธิ์
601140327 นาย อัลฟานด้ี กะลูแป
601140328 นาย เชษฐา กุลพรม
601140329 นางสาว ณิภาวรรณ ขาวสังข์
601140330 นาย ณวฒ เจริญหลาย


