
เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

05000001 นาย พงศกร ขวัญมา
05000002 นาย กฤษณรักษ์ บุญทอง
05000003 นางสาว อารดา รัตนโภคา
05000004 นางสาว รจนา รังศิริรักษ์
05000005 นางสาว จุฑามาศ แก้วพาวี
05000006 นางสาว มนสิชา ฉ ่าพงษ์
05000007 นางสาว พลอยพรรณ ทองยศ
05000008 นางสาว วนาลี ศรีทองปลอด
05000009 นาย วชิรวิชญ์ วงค์สีดา
05000010 นางสาว สมฤดี สวัสดี
05000011 นางสาว ยุวัลดา เหมือนขาว
05000012 นางสาว นฤมล เจริญจิตร
05000013 นางสาว รัตน์ศิริ ขวัญแก้ว
05000014 นางสาว แพรพรรณ พลเสนีย์
05000015 นางสาว ศิวพร ไพเราะห์
05000016 นางสาว อทิตยา กิณเรศ
05000017 นางสาว บุษยา มาลา
05000018 นางสาว อัญชลี ลามนอก
05000019 นาย สันติพงษ์ ฝึกความดี
05000020 นางสาว ศิริลักษณ์ ม่วงศรี
05000021 นางสาว ชุติมณฑน์ ชูสิงแค
05000022 นางสาว ณัฐธิดา แก่นพรมมา
05000023 นางสาว สุชิรา โพธ์ิศรีทัต
05000024 นางสาว ณัฎฐณิชา บุญอภิบาลนุกูล
05000025 นางสาว ณีรนุช สมศักด์ิ
05000026 นางสาว ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์
05000027 นางสาว ธัญวรัตม์ ชินนา
05000028 นางสาว ปิยากร ช่านาญหมอ
05000029 นางสาว จุฑามาศ อาสนสุวรรณ
05000030 นางสาว เมธาพร บุญสุข
05000031 นางสาว อรพรรณ พูลภูงา
05000032 นางสาว ประภาพร พามุ
05000033 นางสาว พัทธ์ธีรา อิทธิพลโสภา
05000034 นางสาว พิชญ์สินี ศรีจ่าเริญ
05000035 นางสาว อรปรียา ขุนหมื น
05000036 นาย นภัทรวัฒน์ ทองดี

ช่ือ - สกุล 

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

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
5. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - สกุล 

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

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
5. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ

05000037 นางสาว อริสา ชัยทะ
05000038 นาย สวรรค์ อาจดี
05000039 นาย ชวัช ภักดีวงษ์ธนา
05000040 นางสาว สุชญา คงช่วย
05000041 นางสาว ฐาปนี แสนดี
05000042 นางสาว วันวิสาข์ หมวกชม
05000043 นางสาว มณฑิรา แก้วรุ่งเรือง
05000044 นางสาว สิริยาภรณ์ แดงกูร
05000045 นาง วันทนีย์ ธาดาชนะบวร
05000046 นางสาว ปาบีละห์ เจ๊ะอุบง
05000047 นางสาว พรทิตา ห้อยระย้า
05000048 นางสาว ทิฆัมพร วิชัยสกุล
05000049 นาย ธนิษฐ์ โสภา
05000050 นาย ชญานิน บุญลพ
05000051 นางสาว อมรพรรณ เพ็งมณี
05000052 นางสาว วรรณา รอดกลิ น
05000053 นางสาว อรณา หัตถบูรณ์
05000054 นางสาว ปริศนา พุ่มประจ่า
05000055 นาย ปริตถกร ขอมกิ ง
05000056 นางสาว ณัฐวรรณ พงศ์โกมล
05000057 นาย พีรเทพ บัวดิศ
05000058 นางสาว มุทิตา วงษ์จันทร์เพ็ง
05000059 นางสาว จีราภรณ์ ทองอุบล
05000060 นางสาว นาตยา มูลชาติ
05000061 นาย ณัฐวุฒิ น้อยประเสริฐ
05000062 นางสาว พลอย หงษ์เวียงจันทร์
05000063 ว่าที  ร.ต. มานพ ย้ิมอยู่
05000064 นางสาว รุจาภา สมชาติ
05000065 นาย ภาณุวัฒน์ สิทธิอ่วม
05000066 นางสาว กมลทิพย์ คล้ายมาลา
05000067 นางสาว อุมารินทร์ ขันใกล้
05000068 นาย ณภัทร สกุลพงศ์
05000069 นางสาว วรรณิภา เหล่าอนุวรารักษ์
05000070 นางสาว ศุภกานต์ ศรีธนสาร
05000071 นางสาว กัญญานุช ทองรุ่งโรจน์
05000072 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีสมรทอง

๓๐



เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - สกุล 

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

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
5. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ

05000073 นาย ชยกร บุญชีวกุล
05000074 นางสาว เณรัญญา จารย์โพธ์ิ
05000075 นางสาว ศุภาวรรณ ประสานทรัพย์
05000076 นางสาว จุฬาลักษณ์ มาดาโต
05000077 นางสาว ดรุณี วิรัชวงศ์
05000078 นางสาว นันทินี เต่าไธสง
05000079 นางสาว จารุวรรณ เต้นเพชร
05000080 นาย ณัฐฐพัฒน์ เป่ียมเที ยงธรรม
05000081 นาย พงษ์นรินทร์ นิลสนธิ
05000082 นางสาว พัชรี สิริปัจทรัพย์ธารา
05000083 นางสาว พัชรี รักษาไพรวัลย์
05000084 นางสาว โชติกา ทองแสงแก้ว
05000085 นางสาว พัสสมน ศีลธร
05000086 นางสาว เบญญาณี ติณะน้อย
05000087 นาย สุรจิตร บรรจโรจน์
05000088 นางสาว ปรียาภรณ์ จันทร์แก้ว
05000089 นาย อลงกรณ์ ศักด์ิศิริ
05000090 นาย เตชินท์ ข่าดี
05000091 นางสาว จุฑารัตน์ วงค์ก้อม
05000092 นางสาว ฌปภัช โคสมบูรณ์

๓๐



ล ำดับ ต ำแหน่ง ห้องสอบ ช้ัน แถวท่ี
1 นักวิชาการพัสดุ 05000001 - 05000010 306 3 1
2 นักวิชาการพัสดุ 05000011 - 05000020 306 3 2
3 นักวิชาการพัสดุ 05000021 - 05000030 306 3 3
4 นักวิชาการพัสดุ 05000031 - 05000040 306 3 4
5 นักวิชาการพัสดุ 05000041 - 05000050 306 3 5
6 นักวิชาการพัสดุ 05000051 - 05000060 306 3 6
7 นักวิชาการพัสดุ 05000061 - 05000070 306 3 7
8 นักวิชาการพัสดุ 05000071 - 05000080 306 3 8
9 นักวิชาการพัสดุ 05000081 - 05000084 306 3 9
10 นักวิชาการพัสดุ 05000085 - 05000088 306 3 9
11 นักวิชาการพัสดุ 05000089 - 05000092 306 3 9

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)

5. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ
เลขประจ ำตัวสอบ

๓๐


