
เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

06000001 นาย จิรวัฒน์ กรองทอง
06000002 นางสาว อาทิตยา โคกกระชาย
06000003 นางสาว ภาวิดา กมลคุณากร
06000004 นาย วุฒิราม ชัยวงศ์เหล็ก
06000005 นาย ณัฐวรรธน์ สัจจธรรมนุกูล
06000006 นาย กิตกรณ์ ไตรเดช
06000007 นางสาว พิพักสร แก้วมณี
06000008 ว่าท่ีร้อยตรี วัฒนพันธ์ุ ฤทธ์ิเต็ม
06000009 นางสาว สิริวรรณ หมอนทอง
06000010 นางสาว ปทุมมา วงษ์บุบผา
06000011 นางสาว ธัญวรรณ ทองสอดแสง
06000012 นางสาว ณัฐฤดี ก๋าค า
06000013 นาย ภาณุวัฒน์ ไว้สันเทียะ
06000014 นางสาว ธนภรณ์ พลวงงาม
06000015 นางสาว กฤติยาภรณ์ ราชนาค า
06000016 นางสาว สุญญตา บุญลอย
06000017 นางสาว สุพรรษา เขียวนอก
06000018 นางสาว สุพัตรา ขันธ์ศรี
06000019 นางสาว เมธาวลัยณ์ ใจรัมย์
06000020 นางสาว บุณยานุช ตระกูลดิษฐ์
06000021 นางสาว เจนจิรา ขันเป้ีย
06000022 นาย พรมมาตร ชมภูเครือ
06000023 นางสาว วาสนา ศรีสงคราม
06000024 นางสาว วาร์น่า เบ็ญอาดัม
06000025 นาย ซูไฮลี บาเห็ง
06000026 นาย วุฒิชัย เหล็กแปง
06000027 นาย อรรถวุฒิ ม้าเมือง
06000028 นาย ณัฐพัทธ์ เจริญมินตร์
06000029 นาย กรรชัย มะโนน้อม
06000030 นาย เกริกฤทธ์ิ ณะเมืองกลาย
06000031 นาย ธนกร หนูพันธ์
06000032 นางสาว ชมพูนุท โกศลศาสตร์
06000033 นาย กฤษณพงษ์ ใหญ่ประสาน
06000034 นางสาว ทักษพร ปัญญาคม
06000035 นางสาว กฐินรัชต์ มัคกิติกาล
06000036 นาย ทศพร สุกใส

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

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
6. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีแผนท่ีภำพถ่ำยทำงอำกำศ

ช่ือ - สกุล 
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06000037 นางสาว ปิยมาศ วังคีรี
06000038 นางสาว นิตยา พวงแก้ว
06000039 นาย พัชรพล โค้วไพโรจน์
06000040 นางสาว ลัดดา ทะสะโส
06000041 นางสาว วิจิตรา ก่ิงทวยหาร
06000042 นาย วรวิทย์ พูลขวัญ
06000043 นางสาว ธนวฤนท์ ยางเครือ
06000044 นางสาว ศศิวิมล เกตุศรี
06000045 นาย คมปกรณ์ ไทยเจริญ
06000046 นางสาว ธัญญารัตน์ สีนวน
06000047 นางสาว วรวรรณ ตามสุขสนธ์ิ
06000048 นางสาว ภรณ์ทิพย์ เกิดสมบุญ
06000049 นางสาว ธนพร เจนจบเขตร
06000050 นางสาว รุ่งอรุณ นามโคต
06000051 นาย สรอรรถ นิซู
06000052 นาย สุวนัย สุขะ
06000053 นาย พุทธศักด์ิ ฤทธ์ิค า
06000054 นางสาว ธัญญาเรศ ภูมิผิว
06000055 นางสาว ธัญญารัตน์ สุตะนา
06000056 นาย อมรธิษณ์ สิริบุณท์โณวาท
06000057 นางสาว ขวัญฤดี ประเสริฐ
06000058 นาย ดนัย ศรีสังวร
06000059 นางสาว สุพัตรา แสงภารา
06000060 นางสาว กนกวรรณ สุขช่ืน
06000061 นางสาว ณริสสา หาชิต
06000062 นางสาว เพ็ญพิชชา พากเพียร
06000063 นาย กิตติธัช นาคฤทธ์ิ
06000064 นางสาว พรพรรณ โลหกิจ
06000065 นาย ภาณุวิชญ์ สิทธิชัย
06000066 นางสาว ศศิธร ชินค า
06000067 นางสาว เบญจวรรณ ไวกยี
06000068 นาย วงศธร เนตรพุกกณะ
06000069 นางสาว ศิริวิมล วงค์ค าแสน
06000070 นาย ภูมพัชร พิพัฒศรี
06000071 นาย วุฒิพร กล่ินหอม
06000072 นาย กายเสน่ห์ เก้ือกูลพิพัฒน์
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06000073 นางสาว ขวัญลดา สุวรรณผ่อง
06000074 นาย นฤมิต ไชยวาที
06000075 นางสาว กัณตพร ค้ าชู
06000076 นาย พฌช์ หรรษาคุณาทัย
06000077 นางสาว ชนิกานต์ จันทเลิศ
06000078 นางสาว กัญญารัตน์ บุญขันธ์
06000079 นางสาว พัชรีพร แสงเพชร
06000080 นาย จิรเวช กสิเจริญ
06000081 นาย ภวินท์ จารุจิตต์
06000082 นางสาว เบญจมาศ นามวงษา
06000083 นางสาว อภิญญา บอนค า
06000084 นาย พรพันธ์ุ เรืองวงษ์งาม
06000085 นางสาว นนทสรวง ขาวส าอางค์
06000086 นางสาว สุดาพร หล้าต้ัง
06000087 นางสาว กมลวรรณ เพ็ชรพราว
06000088 นางสาว นูรฟาดีละห์ สาเม๊าะ
06000089 นางสาว มาซนี จะปะกิยา
06000090 นาย เตชสิทธ์ิ คงดี
06000091 นาย ธนวัตร เนตรจรัสแสง
06000092 นางสาว รุ่งทิวา แก้วทอง
06000093 นาย ธนชาติ ศรีเมือง
06000094 นาย ธีรวัฒน์ ปานช้างไชยสิทธ์ิ
06000095 นางสาว สุนิษา เจริญทรัพย์
06000096 นางสาว ทิฆัมพร หมะอุ
06000097 นาย รัชชภูมิ สุระสังข์
06000098 นาย ณิติ ส่งเช้ือ
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ล ำดับ ต ำแหน่ง ห้องสอบ ช้ัน แถวท่ี
1 เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 06000001 - 06000007 304 3 1
2 เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 06000008 - 06000014 304 3 2
3 เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 06000015 - 06000021 304 3 3
4 เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 06000022 - 06000028 304 3 4
5 เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 06000029 - 06000037 304 3 5
6 เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 06000038 - 06000046 304 3 6
7 เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 06000047 - 06000055 304 3 7
8 เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 06000056 - 06000070 304 3 8
9 เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 06000071 - 06000085 304 3 9
10 เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 06000086 - 06000098 304 3 10

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)

6. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีแผนท่ีภำพถ่ำยทำงอำกำศ
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