
 
 

ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) 
เรื่อง  รายช่ือผูเขารับการสอบขอเขียนเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งท่ี 2/2566  

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

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เขารับการคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้ง ท่ี 2/2566 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565  
ใน 3 ตําแหนง ไดแก  

  ๑) ผูอํานวยการกองบริหารจัดการท่ีดิน 1          จํานวน ๑ อัตรา 
 สังกัด กองบริหารจัดการท่ีดิน 1 

  ๒) ผูอํานวยการกองพัฒนาสงเสริมศักยภาพชุมชน         จํานวน 1 อัตรา 
 สังกัด กองพัฒนาสงเสริมศักยภาพชุมชน 

  3) เจาหนาท่ีพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชน (เจาหนาท่ีปฏิบัติการ 3)    จาํนวน 1 อัตรา 

 สังกัด กองพัฒนาสงเสริมศักยภาพชุมชน 
 

  บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน ปรากฏ
บัญชีรายชื่อตามแนบทายประกาศนี้ ท้ังนี้ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ใชดุลยพินิจในการคัดเลือกผู ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและประสบการณท่ีเหมาะสมกับตําแหนงเทานั้น โดยผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานของ
สถาบัน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามความในมาตรา 32 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 
   

 ประกาศ ณ วันท่ี   7   ธันวาคม  พ.ศ.  2565 

  
  (นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด) 
 ผูอํานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 
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บัญชีรายช่ือผูเขารับการสอบขอเขียนเพ่ือคัดเลือกเปนผูปฏบัิติงานของสถาบัน  
ครั้งท่ี 2/๒๕๖6 

ลงวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
----------------------------------------- 

 

ตําแหนง ผูอํานวยการกองบริหารจัดการท่ีดิน ๑ 

ลําดับ ชื่อ - สกุล วันและเวลาสอบ หองสอบ 

AP 66A01 นายสมเกียรติ หวังวิบูลยชัย 

วันศุกรท่ี 16 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

หองประชุม 
บจธ.  
ชั้น 6  

AP 66A02 นายธงชัย ละมายเมือง 

AP 66A03 นายชัยมงคล นิมศรีสุขกุล 

AP 66A04 นายอณวัชร ชํานาญโชต ิ

AP 66A05 วาท่ี ร.ต.ดร.ณัฐพล ใจสํารวม 

AP 66A06 นายณถิร ธนะโสธร 

AP 66A07 นายสมพร สังหเงิน 
 

ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนาสงเสริมศักยภาพชุมชน 

ลําดับ ช่ือ - สกุล วันและเวลาสอบ หองสอบ 

AP 66B01 นายกมล มุขประดับ 

วันศุกรท่ี 16 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

หองประชุม 
บจธ.  
ชั้น 6  

AP 66B02 นางสาวดารินันท นันทวงค 

AP 66B03 ดร.ณัฏฐวัฒน ตั้งปฐมวงศ 

AP 66B04 นางสาววรลักษณ ศรีใย 

AP 66B05 นายพิเชษฐ คงธีรภัทร 

AP 66B06 นางเอมอัชฌา พงศพรรณภาณุ 

AP 66B07 นายประภาส อัครตั้งสกุลชัย 

AP 66B08 นางสาวญาฐณา ภควัตธนโกศล 

AP 66B09 นางสาวอัญชส ชื่นจิตร 

AP 66B10 นายพิภัทรอนันต เทพพิทักษ 

AP 66B11 นางสรียา โด อมาเรา 

AP 66B12 นายรุงอนันต ศิรินิยมชัย 

AP 66B13 นายวิษณุ ผลโพธิ์ 

AP 66B14 นายวรฉัตร เคชโยธิน 

AP 66B15 นายวิรัช เจริญยิ่ง 

AP 66B16 นายสรานันท ใยบํารุง 

AP 66B17 นายสฤษ โศภีรักข 
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ตําแหนง เจาหนาท่ีพัฒนาสงเสริมศักยภาพชุมชน (เจาหนาท่ีปฏิบัติการ ๓) 

ลําดับ ช่ือ - สกุล วันและเวลาสอบ หองสอบ 

AP 66C01 นายวิชญวิสิฐ พรหมดา 

วันศุกรท่ี 16 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

หองประชุม 
บจธ.  

ชั้น 10  

AP 66C02 นางสาวเบญจมาศ สุหลง 

AP 66C03 นางสาวซุบัยดะห โตะยุโสะ 

AP 66C04 นายดิศภูมิ ศรีทองอุน 

AP 66C05 นางสาวณัฐชานันท ชุมเพ็งพันธุ 

AP 66C06 นางสาววีราวัลย ปรีชาสิทธิคุณ 

AP 66C07 นายธีระวัฒน ไกรวงศ 

AP 66C08 นางสาวลลดา จันทรวงษ 

AP 66C09 นายฐนพัชญ แสงเงิน 

AP 66C10 นางสาวปทมา เครือวัลย 

AP 66C11 นางสาวเปรมสุดา แกวเทพ 

AP 66C12 นายกนกพล สอนประเสรฐิ 

AP 66C13 นางสาววิชชุดา ชลพรมงคล 

AP 66C14 นายอภิสิทธิ ์ทังนิธิรัตน 

AP 66C15 นางสาวธรานันท ชืน่ธรรมรักษ 

AP 66C16 นางสาวจันทรทิพย คงสินรัตนชัย 

AP 66C17 นายอัฐพล บุญคํ่าช ู

AP 66C18 นางสาวกนิษฐ ติณนรเศรษฐ 

AP 66C19 นายปวรุตม ทองโศภิน 

AP 66C20 นางสาวปาลิตา โมรากุล 

AP 66C21 นายสันติพจน กาบแกว 

AP 66C22 นางสาวจตุพร กอนสันเทียะ 

AP 66C23 นางสาวศรีสุรัตน บุญเกิด 

AP 66C24 นางสาวพรรณวดี ละอองศรี 

AP 66C25 นางสาวพิมพลภัทร ปรีดาคุณานันท 

AP 66C26 นางสาวธัญนจิรา กาญจนเกตุ 

AP 66C27 นางสาวบุษกร สมรักษ 

AP 66C28 นายวิททิกฤษ หวยทราย 

AP 66C29 นางสาวอักษราภัค ชุมนอย 

 
           /ตําแหนง เจาหนาท่ี... 
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ตําแหนง เจาหนาท่ีพัฒนาสงเสริมศักยภาพชุมชน (เจาหนาท่ีปฏิบัติการ ๓)  

ลําดับ ช่ือ - สกุล วันและเวลาสอบ หองสอบ 

AP 66C30 นางสาวทิพยภาวรรณ ศิริวิทยกูล 

วันศุกรท่ี 16 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

หองประชุม 
บจธ.  

ชั้น 10 

AP 66C31 นางสาววรรณวิสา ขําคีรี 

AP 66C32 นายเสริมศาสตร สิงคลีประภา 

AP 66C33 นางสาวชุติมา ไทยปาล 

AP 66C34 นางสาวอทิตยา ตั้งสิริวรกุล 

AP 66C35 นางสาวหฤทัย ศีลาเก่ิง 

AP 66C36 นางสาวอันฟาล กะลูแป 

AP 66C37 นางสาวธิรัณยา ชนะสงคราม 

AP 66C38 นางสาวปยาภรณ ตรีพลอักษร 

AP 66C39 นางสาวศศินา จินดา 

AP 66C40 นางสาวจุฑาลักษณ ศรีใส 

AP 66C41 นายกฤษณัฐ เก๋ียงหนุน 

 
หมายเหตุ :  
๑. การสอบขอเขียนอัตนัยและปรนัย คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน 
   ๑.๑ การสอบขอเขียน (ความรูท่ัวไปและความรูเก่ียวกับองคกร)  คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
   ๑.๒ การสอบขอเขียน (ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง)  คะแนนเต็ม 70 คะแนน 
๒. ใหผูเขาสอบขอเขียนนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกให (ซ่ึงปรากฏเลขบัตรประจําตัว
ประชาซน ๑๓ หลัก) มาแสดงตอเจาหนาท่ีลงทะเบียนกอนเขาหองสอบ ไมนอยกวา ๑๕ นาที กอนเวลาท่ี
กําหนด กรณี มาถึงสถานท่ีสอบเลยเวลาท่ีกําหนด ๓0 นาที จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
๓. ใหผูเขาสอบแตงกายใหสุภาพ เหมาะสม ไมสวมขาสั้น รองเทาแตะ เสื้อสายเดี่ยว เขาหองสอบ 
4. ใหผูเขาสอบนําอุปกรณเครื่องเขียนตางๆ มาดวยตนเอง เพ่ือใชในการทําขอสอบ 
5. ใหผูเขาสอบตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดดวยชุดตรวจ ATK และถายรูปผลการตรวจวาไมพบเชื้อ เพ่ือแสดงแก
เจาหนาท่ีผูคุมสอบ 
 
ผูประสานงาน :  นายวศิน  ขันธสิทธิ์  โทร 083-092-5695, 02-278-1648 ตอ 421 
 

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


