
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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601120001 นาย ปฏิพัทธ์ แขดอน
601120002 นาย ปวินท์วัฒน์ ปัญญาวงค์
601120003 นาย ชัยยันต์ มอยแก้ว
601120004 นาย บัญชา อภิวงค์
601120005 นาย จีระศักด์ิ วิลัยรัตน์
601120006 นาย ธราดล หงส์อติกุล
601120007 นาย นําพล บุตรเชื้อไทย
601120008 นาย ณัฐพงศ์ หงษ์ทวี
601120009 นาย มารุต โอรสรัมย์
601120010 นาย บุญเรือง สุขหอม
601120011 นาย สุวรรณ อ่อนเฉียบ
601120012 นาย นายจิรายุส อุดปวง
601120013 นาย อาทิตย์ อุ่มอ่อนศรี
601120014 นาย เอกพันธ์ มาเลิศ
601120015 นาย ณฐพล แสงอ่วม
601120016 นางสาว โชติรส แก้วจาเครือ
601120017 นาย วัฒนา เจนสาริกิจณ์
601120018 นาย ชาติจวนิชย์ จันทร์เป็ง
601120019 นาย วัชรชัย สุวรรณ
601120020 นาย อรรถสิทธิ์ ไชยมงคล
601120021 นาย ประสิทธิ์ บุญแย้ม
601120022 นาย ถาปนิก พันธุ์ยาง
601120023 นาย มงคล แก้วคําแสน
601120024 นาย ชวินติรัฐ ธนเกียรติโยธิน
601120025 นาย ชัยพจน์ จันทรอภิวัฒนา
601120026 นาย ยุรนันท์ รัตนา
601120027 นาย วรวัฒน์ ทิพย์แก้ว
601120028 นาย นพดล จันทร์สุวรรณ
601120029 นาย ภูริช แก้วงาม
601120030 นาย ณัฐชล โนโชติ
601120031 นาย ปฐมพร พลอยไป
601120032 นาย ไพรวัลย์ บางใย

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
 ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   10   เมษายน  2560

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
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601120033 นาย ปิติภพ พรมดวงสี
601120034 นาย วัชรพงษ์ วงศ์เพ็ง
601120035 นาย เกริกฤทธิ์ ทองสีดํา
601120036 นาย วิษณุ คงสมพจน์
601120037 นาย ธนพล คําพรรณ์
601120038 นาย วศิน ภูลสนอง
601120039 นาย วรวิชญ์ กาญจนปภากูล
601120040 นางสาว อาติยา เครือวรรณ
601120041 นาย อลงกรณ์ คูคํา
601120042 นาย จักรกฤษ คุณมี
601120043 นางสาว นิตยา สุวรรณเพ็ชร
601120044 นาย ทรงฤทธิ์ ลิกขชัย
601120045 ว่าท่ี ร.ต. วรเดช เรืองรอด
601120046 นาย สรสิช ศรีสุธรรม
601120047 นาย ชานนท์ ทับสุข
601120048 นาย วัชรพล ทับสุข
601120049 นาย เอกกฤษ ศรีน้อย
601120050 นาย รัชพล เจียมประยูร
601120051 นางสาว อัณศยา เปานิล
601120052 นาย ณธกฤษ เมธีสกุลวงศ์
601120053 นางสาว วลีกุล ธนุการ
601120054 นางสาว ธนัชพร เพียรสาระ
601120055 นาย เจนวิทย์ ศรีจันทร์
601120056 นาย สันติภาพ ทองพนัง
601120057 นาย นัธทวัฒน์ วรรณศิริ
601120058 นาย ธัญพงศ์ บุญผูก
601120059 นาย ธเนตร บ่วงดักใจ
601120060 นาย ศราวุธ ธานีวรรณ์
601120061 นาย นันทพล จันทเดช
601120062 นาย ภูวนนท์ ภวภูตานนท์
601120063 นาย นนทชัย พ่ึงพานิช
601120064 นาย เสกสรร ทองสุข
601120065 นาย นฤดล ช่างประดิษฐ์
601120066 นาย รังสิมันต์ จันทสิทธิ์
601120067 นาย วิวัธน์ เมธีคชเดช
601120068 นาย กิตติชัย สุขเกษม
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601120069 นาย เดชดํารงค์ ตันแก้ว
601120070 นางสาว นลินรัตน์ บุญปก
601120071 นาย ขันติ โพธินวล
601120072 นาย ปณัฐพงษ์ นนทะโคตร
601120073 นาย พงษ์สุรนาท อุนจะนํา
601120074 นาย ยุทธนา ปัญญาราษฎร์
601120075 นาย เจริญพร พรเทวกุล
601120076 นาย อธิศักด์ิ แก้วหินลาย
601120077 นาย มานิตย์ บางแก้ว
601120078 นาย นวพล อินทรวิศิษฎ์
601120079 นาย วรยุทธ ส่งแสง
601120080 นาย ณัฐวุฒิ มณีจันสุข
601120081 นาย ชโนภาส ยะสืบ
601120082 นาย พรรคเชษฎ์ บุญธรรมกุล
601120083 นาย คณิต การินตา
601120084 นาย ภัทร กมลจิตสุที
601120085 ว่าท่ี ร.ต. อดิศักด์ิ จิตสมัคร
601120086 นาย พงศ์พล สาหร่าย
601120087 นาย ศิรวิชญ์ ชุ่มไชยพฤกษ์
601120088 นาง ยุมิ ชุ่มไชยพฤกษ์
601120089 นาย วัฒนชัย พรสวัสด์ิ
601120090 นาย ภาคภูมิ ตระการจันทร์
601120091 นาย ยุทธนา ศรีชํานาญ
601120092 นาย เตชวิทย์ ชูประยูร
601120093 นาย ณัฐวุฒิ นาแถมทอง
601120094 นาย วิวัฒน์ รินทรวงศ์
601120095 นาย พลังจิต สิงห์มาตย์
601120096 นาย จาตุรณต์ หม่ันทะเล
601120097 นาย เอกชัย ศิริหัตถ์
601120098 นาย ภัชสกร อุยพิตัง
601120099 นาย ปวิชา กาเส็มส๊ะ
601120100 ว่าท่ี ร.ต. กิตติ พิเคราะห์
601120101 นาย สุนทร ชาธิพา
601120102 นาย สิทธิลักษณ์ พรหมจันทร์
601120103 นาย นธกร เสประธานนท์
601120104 นาง หริสศวรรณษ์ คุปวุฒินันท์
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601120105 นางสาว สุพัตรา มีคติธรรม
601120106 นาย อานนท์ โคตรสมบัติ
601120107 นาย อิทธิพล หนูทอง
601120108 นาย นุอนันท์ คุระแก้ว
601120109 นางสาว มาลาตรี โคตะมา
601120110 นาย เอกลักษณ์ เวชกุล
601120111 นาย ปัญญา สุวรรณกลาง
601120112 นาย ณัฐชัย สินธุยา
601120113 นาย ไกรโรจน์ มหรรณพกุล
601120114 นาย ธนาชัย จันทเสน
601120115 นาง พรพิมล พรหมบริรักษ์
601120116 นาย สิทธิวัฒน์ ศรีมงคล
601120117 นาย ทรงฤทธิ์ คําละมูล
601120118 นาย ชนวัฒน์ ช้อยเครือ
601120119 นาย คมกฤษ อินทะมู
601120120 นาย สิริปัญญ์ สีกาหลง
601120121 นาย อนุซิต วดีศิริศักด์ิ
601120122 นาย เทอดพงษ์ รัตนโชติ
601120123 นาย สหรัฐ จิตรไพศาล
601120124 นาย วิทัญญู นาควงษ์
601120125 นาย ประภัทร ชมงาม
601120126 นาย อนุสรณ์ สุขประเสริฐ
601120127 นาย สมมนัส แพรกทอง
601120128 นาย จิระพันธ์ ศรีนรา
601120129 นาย เอกกมล จันทร์คุณา
601120130 นาย ทินภัทร อุ่นใจเพ่ือน
601120131 นาย ณัฐกรณ์ ผิวคํา
601120132 นาย สุวินัย สมบัติเจริญนนท์
601120133 นางสาว รุ่งนภา คงกําเหนิด
601120134 นาย ชยันต์ ร้อยพิลา
601120135 นางสาว ฐิฆัมภา เปศรี
601120136 นางสาว ณัฐชยา ใจเพชร
601120137 นางสาว จารุจันทร์ บัวภา
601120138 นาย พลธนัชญ์ การนา
601120139 นาย เสกชัย เสน่หา
601120140 นาย ณัฐวุฒิ สายจําปา
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601120141 นาย ภาวัต ลีสุขสาม
601120142 นาย อนุพงษ์ ศิโร
601120143 นาย มนัส อ่อนละมูล
601120144 นาย มนตรี ปาลรัตน์
601120145 นาย กฤตภาส แซ่ซ้ิม
601120146 นาย บุญชัย บุญธรรม
601120147 นาย ณัฐพล พ่ึงเนียม
601120148 นาย ณัฐชวนพงศ์ ผลิสินเอ่ียม
601120149 นาย ณรงค์ยศ มณีแดง
601120150 นางสาว พิรญาณ์ แสงจันทร์
601120151 นาย สมเกียรติ นวลนุช
601120152 นาย ยอดยิ่ง พิชยวาณิชย์
601120153 นาย ณัฐภณ ผดุง
601120154 นาย ศตวรรษ มาวิน
601120155 นาง ศิริรัตน์ พุ่มพฤกษ์
601120156 นาย ทวีศักด์ิ พุ่มพฤกษ์
601120157 นาย ธีรยงค์ กันทวงศ์
601120158 นาย พลรัฐ อัตถาวงศ์
601120159 นาย ภัทรพงศ์พันธ์ ธรรมสรางกูร
601120160 นาย ธนิต เดชโยธิน
601120161 นาย ภรัณยู ด้วงอินทร์
601120162 นาย พีรยุทธ สาเฉย
601120163 นางสาว จันทร์จิรา ม่วงทอง
601120164 นาย ศุภกร อัฏฐวรมงคล
601120165 นาย ยุทธนา มานะกิจ
601120166 นาย ศุภชัย รักชุม
601120167 นาย ธีรเดช ดําสง
601120168 นางสาว เนตรนภา ยะวัน
601120169 นาย เอก วรศักดาพิศาล
601120170 นาย สุทิวัส ธรรมกร่าง
601120171 นาย ปิยะพงษ์ ปล้องพุดซา
601120172 นาย อารยะ สายรวมญาติ
601120173 นาย ไสว ส้มเขียวหวาน
601120174 นาย อิมรอน วาแมดีซา
601120175 นาย พงศ์ศักด์ิ ทองอนันต์
601120176 นาย ศักด์ิเกษม โพธิ์กระจ่าง
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601120177 นาย หัสนัย มีหวัง
601120178 นาย ภราดร โภคากรณ์
601120179 นาย สุชาลี เพ็งสกุล
601120180 นาย สวิส เจริญราช
601120181 นาย ปองพล ปั้นดี
601120182 นาย ทวีศักด์ิ แหละหมัน
601120183 นาย อิทธิกร พงษ์พานิช
601120184 นาย วีระกรณ์ คงนาน
601120185 นาย สรวิศ วิเศษกาศ
601120186 นาย ชนินทฐ์พงศ์ หิรัญวรโชติ


