
เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

07000001 นาย วาริน ค าลือฤทธ์ิ
07000002 นางสาว สุชาดา อินทรชิต
07000003 นาย ศรัทธา พันธ์พุทธ
07000004 นางสาว สุภา สิงห์ดี
07000005 นางสาว ศรีประภา ทองยศ
07000006 นาย ศุภวิทย์ เรืองน้อย
07000007 นาย ทรงพล เจริญสุข
07000008 นางสาว ณัฏฐกานต์ โชคนิลกรณ์
07000009 นางสาว โสภิตา มณีวรรณ์
07000010 นางสาว อรัญญา หอมขจร
07000011 นาย เพชรณพัฒน์ ศรีจิตตะวา
07000012 นาย นราวุธ รักขุมแก้ว
07000013 นางสาว อรทัย ภู่ภีโญ
07000014 นาย กมลภพ ทรงตระกูล
07000015 นาย ยุทธพงษ์ พุกอาษา
07000016 นางสาว ธนวรรณ ธรรมครุฑ
07000017 นางสาว รุจิรัตน์ เนินงาม
07000018 นางสาว นภาพร พลอยฉิมพลี
07000019 นาย ณัฐชมน อิงคนินันท์
07000020 นาย ธีรพิชญ์ หิรัณย์สิปปภาส
07000021 นางสาว ศุภรัสม์ิ ส่งแสง
07000022 นางสาว ศศิอาภา เจะเล๊าะ
07000023 นางสาว กนกวรรณ ฝีปากเพราะ
07000024 นางสาว ปาริชาติ รังษี
07000025 นางสาว นิชชกร เผ่าพันธ์
07000026 นาย อภินันท์ วิมลจันทร์
07000027 นาย ณัฐนันท์ แก้วแกมจันทร์
07000028 นางสาว สุนิตา อ่อนนาค
07000029 นาย ธนะพันธ์ ญาณอัมพร
07000030 นาย พงศกร สิงห์แก้ว
07000031 นาย จิรวัฒน์ สุขสมบูรณ์
07000032 นาย ธนกานต์ แจ้งดี
07000033 นาย ณรัฐชัย แสงทองศรี
07000034 นาย พงศธร สายวงษ์
07000035 นาย เฉลิมพร ชุ่มสลับ
07000036 นางสาว อัจฉรียา เริงสมุทร

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

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป
7. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

ช่ือ - สกุล 
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07000037 นางสาว นฤนาท ภูวทิศ
07000038 นาย ธนธัช โพธิเกษม
07000039 นาย มณฑล สาเจริญ
07000040 นาย สมภพ พรมเอ่ียม
07000041 นาย ฉัฏฐภพ ปริพันธนานนท์
07000042 นาย พีรพงษ์ พิมดี
07000043 นางสาว วิภาวดี สัญญา
07000044 นางสาว ณัฐวดี ตันติวัฒนะผล
07000045 นาย ธีรพล ทองจุล
07000046 นางสาว รุจิรา สุดใจ
07000047 นาย อภิชาติ ชาตะวัน
07000048 นาย ชัยพันธ์ สินธุพันธ์
07000049 นางสาว สุภาพร เช้ือจีน
07000050 นาย ณัฐพล พระเวก
07000051 นางสาว ฐิติมา หงษ์อร่าม
07000052 นางสาว สวรินทร์ แซ่พ้ัว
07000053 นาย จิรวัฒน์ นามคุณ
07000054 นาย นริศ ตรีรัตนานุภาพ
07000055 นางสาว ณัฐนรี ชัยยะศิริสุวรรณ
07000056 นาย ถาวร สันนา
07000057 นาย วิทวัส สกุลธนนนท์
07000058 นาย พงศกร ต้ังเพียรวัฒนา
07000059 นางสาว กฤษณา พูลพ่วง
07000060 นางสาว ภาสินี คงเวียง
07000061 นางสาว ณกุล ถังทอง
07000062 นาย ศิวกร มะลิ
07000063 นาย วนัช แก้วมุกดา
07000064 นางสาว ณัฐนรี ดุเหว่า
07000065 นาย พชรพงศ์ ขันติโชติ
07000066 นางสาว จิระนุช เมืองสง
07000067 นางสาว วรรณพร พาน
07000068 นาย เอกมงคล พุทธชัย
07000069 นางสาว เบ็ญจลักษณ์ พูนสวัสด์ิ
07000070 นาย รัฐนันท์ ช่ังเพ็ชรผล
07000071 นาย ธนากร นาถมทอง
07000072 นาย ศตวรรษ ปิยะพงค์
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07000073 นาย วรณัฐ ลีลิตธรรม
07000074 นางสาว ธัญญ์นลิน ชูด า
07000075 นาย สิรภพ ธนะมูล
07000076 ว่าท่ีร้อยตรี ชนวีร์ ศิริวงศ์
07000077 นางสาว วิภาวินี วิหกโต
07000078 นาย สืบศักด์ิ แสงสว่าง
07000079 นาย พิสิษฐ์ เจนเวชประเสริฐ
07000080 นาย อัฏฐพล เดชพันธ์
07000081 นาย ณัฐวัตร มนต์เกษมศิริ
07000082 นางสาว พรศิริ มีเกิดมูล
07000083 นาย อัษฎาวุธ พุดจีบ
07000084 นาย นาวิน มารุ่งเรือง
07000085 นาย ภานุวัฒน์ ราษฎร์ประชุม
07000086 นาย อัศนี บุญณารักษ์
07000087 นาย พีรภัทร หลงจิตร
07000088 นาย กิตติพงษ์ คณาเสน
07000089 นางสาว อมรพันธ์ุ วงศ์พุฒิ
07000090 นาย อมรเทพ อุทัยรัตน์
07000091 นาย ณวัสพล อภิรัตธิรานันท์
07000092 นาย อภิราม ศิริสวน
07000093 นาย พัชรพล ฤทธาภรณ์
07000094 นาย ธีรพุทธ์ิ แสงขาว
07000095 นางสาว โชติรส ทวีกิจธนพร
07000096 นาย ไทวัต แตงแฟง
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ล ำดับ ต ำแหน่ง ห้องสอบ ช้ัน แถวท่ี
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07000001 - 07000013 301 3 1
2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07000014 - 07000026 301 3 2
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07000027 - 07000039 301 3 3
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07000040 - 07000048 301 3 4
5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07000049 - 07000057 301 3 5
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07000058 - 07000066 301 3 6
7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07000067 - 07000072 301 3 7
8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07000073 - 07000078 301 3 8
9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07000079 - 07000084 301 3 9
10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07000085 - 07000090 301 3 10
11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07000091 - 07000096 301 3 11

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)

7. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
เลขประจ ำตัวสอบ
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