
เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

04000001 นางสาว วาสนา มีวัฒนะจตุพร
04000002 นางสาว อรณี ยะน ้าอ่าง
04000003 นางสาว เจวรินทร์ ไชยคง
04000004 นางสาว เมวิกา วิชาฮาด
04000005 นางสาว ทศพร อ่อนสุวรรณ์
04000006 นางสาว พัชรปุลนันท์ ถ่ินสุข
04000007 นางสาว ลัดดา ถ ้าแก้ว
04000008 นางสาว นุชสรา กันทะวงค์
04000009 นางสาว จิราภรณ์ อนันตะวัน
04000010 นางสาว จิราวรรณ กองทรายมูล
04000011 นางสาว มุกสุดา เพ็งเผดิม
04000012 นางสาว กรรณิกา จันทรสิตางกูร
04000013 นางสาว อุไรทิพย์ พรมพาน
04000014 นางสาว จุฑาทิพย์ เยาวละออง
04000015 นางสาว ธิดารัตน์ ประทุมถม
04000016 นางสาว พรหมพลอย เกตุกราย
04000017 นางสาว ลฎาภา ม่ิงขวัญ
04000018 นางสาว สุนิษา อินชูกุล
04000019 นางสาว พรรษา ระย้าชมภู
04000020 นางสาว สุนันต์ ยุทธชัย
04000021 นางสาว สุกัญญา ยศประพันธ์
04000022 นางสาว ภนิตา ช้านาญ
04000023 นางสาว ศิริพร ชลูดดง
04000024 นางสาว อริสา แพน้อย
04000025 นางสาว ประภาพรรณ ณัฐวุฒิ
04000026 นางสาว วราพร ก่ิงแก้ว
04000027 นางสาว สุธาสินี สวิง
04000028 นางสาว สุภาภรณ์ สงเกตุ
04000029 นาย ธราธร ลมค้าภา
04000030 นางสาว อัยย์ลดา หะสะเล็ม
04000031 นางสาว สายทิพย์ อุตกันทา
04000032 นางสาว วาสนา ค้าละออง
04000033 นางสาว วรินทร โพธ์ิเจริญ
04000034 นาย เกษมสันต์ จากโพชน์
04000035 นางสาว จุฑารัตน์ ไตรเมศ
04000036 นาย ดนัยภัทร ดีมี

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ   ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
4. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี

ช่ือ - สกุล 
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04000037 นางสาว กัญญารัตน์ กาญจนวิวิญ
04000038 นางสาว กุลนันท์ ย้อยเสริฐสุทธ์ิ
04000039 นางสาว สุกัญญ่ จึงตระกูล
04000040 นางสาว พรพิมล เพ็ญสุวรรณ
04000041 นางสาว กัญญาณัฐ กัญญะลา
04000042 นางสาว สุนิตา สิทธิชัย
04000043 นางสาว อารียา แตบไธสง
04000044 นางสาว มุขสุดา สุทธกุล
04000045 นางสาว ศิระนันท์ สีเทียวไทย
04000046 นางสาว มุกดา บุญแก้ว
04000047 นางสาว อังคนาง นุเรศรัมย์
04000048 นางสาว สุกัญญา บุญอาจ
04000049 นางสาว ทัตติกา ศรีคชไกร
04000050 นางสาว รัตนากร บุญมา
04000051 นางสาว ณัชชา ดาราษฎร์
04000052 นางสาว อุไรวรรณ บุญคง
04000053 นาย สุพีร์ ชายหาด
04000054 นางสาว สุพัตรา ยอดย่ิง
04000055 นางสาว ปวริศา แก้วไฝ
04000056 นางสาว นาฏศิลป์ ศรีสุข
04000057 นาย วรวิทย์ วิทยธีรสุวรรณ
04000058 นางสาว ภีรดา เล่ียมปรีชา
04000059 นาย พิชัย จวบรัมย์
04000060 นางสาว วิชชุลดา หนูน้อย
04000061 นางสาว ชุติมณฑน์ เสือเฒ่า
04000062 นางสาว อินทร์ชุอรณ์ บุญเจิม
04000063 นางสาว รัตนาวดี ทองพิจิตร
04000064 นางสาว ณัฐนี แซ่โง้ว
04000065 นางสาว บงกชมาศ เพชรฤทธ์ิ
04000066 นางสาว พรกนก อินทนงลักษณ์
04000067 นางสาว พรวิภา พิมพ์พันธ์
04000068 นางสาว ศิริรัตน์ สุขประดิษฐ์
04000069 นางสาว จิราวรรณ รัตนะมณี
04000070 นางสาว รุ่งตะวัน คงแสนค้า
04000071 นางสาว รติมา กองทองนอก
04000072 นางสาว ศศิภา ประสานพันธ์
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04000073 นางสาว กัญญารัตน์ รักษ์ทอง
04000074 นางสาว ภัทรนันท์ ศรีนคร
04000075 นางสาว ฐานิกา พันไผ่
04000076 นางสาว ณัฐฐาพร เจรจา
04000077 นาง ชนม์นภา ทับพรหม
04000078 นางสาว สิริกานต์ จิตสุภา
04000079 นางสาว ปลายฟ้า วัชระวรกานต์
04000080 นางสาว กนกวรรณ พิลาแก้ว
04000081 นางสาว ศุภกานต์ ครุฑกุล
04000082 นางสาว พรฑิภาดา แก้วน้อย
04000083 นางสาว นุชธิดา บุตรวงศ์
04000084 นางสาว ปวีณา น่ิมเรือง
04000085 นางสาว ชลนี เช่ียวชูกุล
04000086 นางสาว วชิราวรรณ วราภรณ์นิลอุบล
04000087 นางสาว ณัฏฐ์ดารินทร์ บรรเทิงจิตร
04000088 นางสาว กัญจนญากิตต์ิ จองบุญ
04000089 นางสาว สุชาดา ราสุ
04000090 นางสาว นัจวา กาเซ็ม
04000091 นางสาว รักชนก ช้านาญเรือ
04000092 นางสาว สุวิมล ทองกล่อมศรี
04000093 นางสาว ธรรศจรส บุญไกร
04000094 นางสาว วรรณนิภา โล๊ะซอ
04000095 นางสาว วรรณดา โล๊ะซอ
04000096 นางสาว จรินทร์ทิพย์ สิงห์ค้า
04000097 นางสาว ปาจรีย์ จันทโพธ์ิ
04000098 นางสาว จุฑามาศ สวนพรหม
04000099 นางสาว จุฑามาศ ภู่ประดิษฐ
04000100 นางสาว กุลสตรี อ่อนธรรม
04000101 นางสาว พรทิพย์ สมณา
04000102 นางสาว พิมพ์ลภัส อนุสรณ์
04000103 นางสาว จรรจิรา ไชยรัตน์
04000104 นางสาว สิรีธร จันทร์นิล
04000105 นางสาว อัซมาวีย์ ยุคุณธร
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04000106 นางสาว ศุภาพิชญ์ ใจบาน
04000107 นางสาว ผกามาศ สิทธิสิงห์
04000108 นางสาว พรจรัส ดอกบัว
04000109 นางสาว ณิชาภัทร เอ่ียมสอาด
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ล ำดับ ต ำแหน่ง ห้องสอบ ช้ัน แถวท่ี
1 นักวิชาการเงินและบัญชี 04000001 - 04000009 302 3 1
2 นักวิชาการเงินและบัญชี 04000010 - 04000018 302 3 2
3 นักวิชาการเงินและบัญชี 04000019 - 04000027 302 3 3
4 นักวิชาการเงินและบัญชี 04000028 - 04000036 302 3 4
5 นักวิชาการเงินและบัญชี 04000037 - 04000045 302 3 5
6 นักวิชาการเงินและบัญชี 04000046 - 04000054 302 3 6
7 นักวิชาการเงินและบัญชี 04000055 - 04000063 303 3 1
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 04000064 - 04000072 303 3 2
9 นักวิชาการเงินและบัญชี 04000073 - 04000081 303 3 3
10 นักวิชาการเงินและบัญชี 04000082 - 04000090 303 3 4
11 นักวิชาการเงินและบัญชี 04000091 - 04000099 303 3 5
12 นักวิชาการเงินและบัญชี 04000100 - 04000109 303 3 6

ผังท่ีน่ังสอบเพ่ือสอบแข่งขันประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
ในกำรสอบแข่งขันพนักงำนรำชกำรท่ัวไป ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ พ.ศ.2565

สถำนท่ีสอบ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต อำคำรศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต
วันอำทิตย์ท่ี 5 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 - 12.00 น.

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ ลงวันท่ี         พฤษภำคม พ .ศ. 2565)

4. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี
เลขประจ ำตัวสอบ
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