
 
 
 

ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  รายช่ือผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๒/2563 

--------------------------------------- 
   

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๒/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 256๓ จ านวน ๕ อัตรา 
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบปรากฏบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
   

 ประกาศ ณ วันที่     ๒๗    มกราคม  พ.ศ.  256๓ 
     

                                            
  (นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด) 
 รองผู้อ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. 256๓ 
----------------------------------------- 

 
ล าดับ 

 
ชื่อ-สกุล วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๓  / เวลา ห้องสอบ 

ต าแหน่ง นิติกร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔.00 น. – ๑๗.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องประชุม บจธ. ชั้น ๖ 

๑ นายไพโรจน์ กลั่นวารี 
๒ นายพงศกร โชตยาธิวัฒน์ 
๓ นายบวรพัฒน์ ปัญญวัตปฤศนัย 
๔ นายณัฐพงศ์ ณ ล าปาง 
๕ นายอรรถพล อุดมศิลป์ 
๖ นายพลวัฒน์ สิริพาณิชย์กุล 
๗ นายขัตติยะ กันซัน 
๘ นางสาวกาญจนาวรรณ ปี่บัว 
๙ นายเอกชาต โกญจนาวรรณ 

๑0 นายมงคล หวังผล 
๑๑ นายกฤตภาส ทวีแก้ว 
๑๒ นางสาวดลนภัส ชัยสิทธิ์ 
๑๓ นางสาวอาทิตยาพันธ์ พันธ์ชมภู 
๑๔ นางสาวธีรวดี ณรงค์ชัย 
๑๕ นายกานต์ เทียนกริม 
๑๖ นางสาวสิริมา บานชื่น 
๑๗ นางสาวสิตราภรณ์ ตาทิคุณ 
๑๘ นางสาวสรารัตน์ สุระมณี 
๑๙ นางสาวสุริยะรังสี ธนะจันทร์ 
๒0 นางสาววชิโรบล เตจาค า 
๒๑ นางสาวศิริพร การะวัย 
๒๒ นางสาวรุ่งทิวา สีโย 
๒๓ นางสาวสุภาพร แสนลับสินธุ์ 
๒๔ นายไชยเชษฐ์ นุ่นใหม่ 
๒๕ นางสาวโศรดา เทียนทอง 
๒๖ นางสาวจิตสุภา จรัสเจริญวิทยา 
๒๗ นางสาวเบญจมาศ แสงราม 
๒๘ นางสาววิไลวรรณ กล้าหาญ 
๒๙ นางสาวบุญฑริก รัตนทอง 
๓0 นางสาวสายรุ้ง ฐิติวงศ์โกศล 
๓๑ นางสาวมาริสา หลีน้อย 
๓๒ นายพชรพล คงมั่น 
๓๓ นายประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ์ 
๓๔ นางสาวชลาลัย หะยีมะลี 



ล าดับ ชื่อ-สกุล 
 

วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๓ / เวลา ห้องสอบ 

๓๕ นางสาวรัตติยากร ไทยเล็ก  
 

๑๔.00 น. – ๑๗.00 น. 

 
 

ห้องประชุม บจธ. ชั้น ๖ 
๓๖ ว่าที่ร้อยตรีจาตุรนต์ เทพเดชา 
๓๗ นายธนาธิป วิชัยวงษ ์
๓๘ นายนัฐพงษ์ พลศรีเมือง 
๓๙ นางสาวสุทัตตา สดใส 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี  
0๙.00 น. – ๑๒.00 น. 

 
ห้องประชุม บจธ. ชั้น ๙ ๑ นายวัลเฉลิม คงยืน 

๒ นางสาวเบญจวรรณ สีหาจันทร์ 
๓ นางสาวจิราพร วงศ์สวัสดิ์ 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

0๙.00 น. – ๑๒.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องประชุม บจธ. ชั้น ๙ 

๑ นางสาววัฒนารมย์ สมเพชร 
๒ นายพงศ์พรรณ คุ้มทรัพย์ 
๓ นายพงษ์มนัส ดีอด 
๔ ว่าที่ ร.ต.หญิง ศรินภัสร์ ศุภนจิชยานันท์ 
๕ นางสาวอัญชลิกา คงดี 
๖ นายวรุฒ โพระนก 
๗ นางสาวฐิติภา ญาณปัญญา 
๘ นางสาวอริสรา วงค์เมธา 
๙ นางสาวอรอินทร์ เส็งสุข 

๑0 นายชนะศักดิ์ สินมา 
๑๑ นางสาวกุลธิดา วรเมจกานนท์ 
๑๒ นางสาวขนิษฐา ยกซื้อ 
๑๓ นางสาวฐาปณัฐ คุ้มแก้ว 
๑๔ นายศรรักษ์ คุ้มสิงห์สันต์ 
๑๕ นางสาวประภาภรณ์ รัตนรุจ 
๑๖ นางสาวอรุณรัตน์ ปานนภา 
๑๗ นายสมพล สังข์อร่าม 

 
หมายเหตุ :  
๑.การสอบข้อเขียนอัตนัยและปรนัย คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน 
   ๑.๑ การสอบข้อเขียน (ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับองค์กร)  คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน 
   ๑.๒ การสอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง)  คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน 
๒.ให้ผู้เข้าสอบข้อเขียนน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (ซึ่งปรากฏเลขบัตรประจ าตัว
ประชาขน ๑๓ หลัก) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ก่อนเวลาที่
ก าหนด กรณี มาถึงสถานที่สอบเลยเวลาที่ก าหนด ๓0 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
๓.ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพ เหมาะสม ไม่สวมขาสั้น รองเท้าแตะ เสื้อสายเดี่ยว เข้าห้องสอบ 
 

****************************** 


