
 
 
 

ประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
เรื่อง  รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1                               
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 

ในตําแหนงนักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
และเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   

 
 

  ตามที่ไดมีประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนงนักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร เจาหนาที่แผนที่
ภาพถาย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  และเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งจะประกาศรายชื่อผูสมัคร
เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  นั้น 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จึงขอประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะดังตอไปนี ้

(ก) รายช่ือผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  

(ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
ใหผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามวัน เวลา 
และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้ 

ความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ 

และวิธีการประเมินครั้งท่ี 1 

วัน เวลา และสถานที่ประเมิน เลขประจําตัวผูสมัคร อุปกรณที่ใช 
ในการสอบ 

ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนง 
โดยวิธีการสอบขอเขียน 

   

1.1 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร วันอาทิตยที่ 19 กรกฎาคม ๒๕63 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ตําบลทาขาม อําเภอพุนพิน   

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

6311001 – 6311079 
(ผังที่นั่งสอบแนบทายประกาศ) 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- น้ํายาลบคําผิด 
 

 



- 2 - 

ความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ 

และวิธีการประเมินครั้งท่ี 1 

วัน เวลา และสถานที่ประเมิน เลขประจําตัวผูสมัคร อุปกรณที่ใช 
ในการสอบ 

1.2 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 19 กรกฎาคม ๒๕63 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ตําบลทาขาม  อําเภอพุนพิน   

จังหวัดสุราษฎรธานี 

6312001 – 6312046 
(ผังที่นั่งสอบแนบทายประกาศ) 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- น้ํายาลบคําผิด 
 

1.3 ตําแหนงเจาหนาที่แผนที่
ภาพถาย 

วันอาทิตยที่ 19 กรกฎาคม ๒๕63 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ตําบลทาขาม  อําเภอพุนพิน   

จังหวัดสุราษฎรธานี 

6313001 – 6313046 
(ผังที่นั่งสอบแนบทายประกาศ) 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- น้ํายาลบคําผิด 
 

1.4 ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 

วันอาทิตยที่ 19 กรกฎาคม ๒๕63 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ตําบลทาขาม  อําเภอพุนพิน   

จังหวัดสุราษฎรธานี 

6314001 – 6314141 
(ผังที่นั่งสอบแนบทายประกาศ) 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- น้ํายาลบคําผิด 
 

 
1.5 ตําแหนงเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน 

 
วันอาทิตยที่ 19 กรกฎาคม ๒๕63 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

ตําบลทาขาม อําเภอพุนพิน   
จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 
6315001 – 6315066 

(ผังที่นั่งสอบแนบทายประกาศ) 

 
- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- น้ํายาลบคําผิด 
 

(ค)  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
๑.  แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 

กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทา
หุมสนและประพฤติตนเปนสุภาพชน 

๒.  เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
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๓.  ตองนําบัตรประจําตัวสอบผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง

ราชการออกใหไปในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง 
กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม
อนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได 

๔.  การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ขอเขียน ตองปฏิบัติดังนี้ 

 ๔.๑   หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาหองสอบ 
 ๔.๒   ควรไปถึงสถานที่ประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา 1 ชั่วโมง เพื่อคัด

กรองตรวจวัดอุณหภูมิและใหปฏิบัติตามขอปฏิบัติในการสอบ เพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน แลว 

 ๔.๓   ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาที่
ควบคุมการประเมินโดยเครงครัด 

 ๔.๔   ตองเขาประเมินกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการประเมินกําหนดให
เทานั้น 

 ๔.๕   ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางการ
ประเมินไปแลว ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

 ๔.๖   ผูมาสอบจะตองเขารับการประเมินตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลา 
ที่กําหนดในตารางการประเมิน ผูที่เขารับการประเมินผิดตําแหนงจะถูกปรับ ใหตกและไมมีสิทธิเขารับการ
ประเมินตําแหนงที่สมัครอีก 

 ๔.๗   ผู เขารับการประเมินจะตองนั่ งประเมินตามที่นั่ งและหองประเมิน 
ที่กําหนดให ผูใดนั่งผิดที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนน
สําหรับความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น 

 ๔.๘   เขียนชื่อ – นามสกุล ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ 
ตําแหนงที่สมัครและเลขประจําตัวผูสมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น 

 ๔.๙   เมื่ออยูในหองประเมินขณะประเมินตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขารับการ
ประเมินอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไมออกจากหองประเมิน เวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของ
กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินฯ 

 ๔.๑๐  ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินกอน จึงจะออกจากหองประเมินได 

 ๔.๑๑   แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ ใช ในการประเมินจะนํ าออกจาก 
หองประเมินไมได เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเทานั้น 
  ๔.๑๒   เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินใหหยุด
ทําคําตอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองประเมินไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม 
การประเมินไดอนุญาตแลว 

 ๔.๑๓   เมื่อสอบเสร็จ ตองไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน และตองไมกระทําการ
ใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังประเมินอยู 
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๕.   ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายาม

ทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 

๖. ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์เขารับการ 
ประเมนิความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี ้

 (ง)  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้ง ๑ ในวันที่ 24 กรกฎาคม  2563 ณ สํานักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต 11 และทางเว็บไซต http://r11.ldd.go.th เลือกหัวขอ “ขาวรับสมัครงาน” หรือเขาที่เว็บไซต 
http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” 

ประกาศ ณ วันที่        กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 

(นายภิญโญ   สุวรรณชนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
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6311001 นางสาว สุพนิดา ไชยรงค
6311002 นางสาว สาวิตรี  ฤทธิคง
6311003 นางสาว รัชนีกร แสงเพชร
6311004 นางสาว รัตนา นรินทร
6311005 นางสาว กาญจนา ชวยบํารุง
6311006 นางสาว กาญจนา วงศสกุล
6311007 นางสาว ปรารถนา รัตนอุบล
6311008 นางสาว จีนา หนูพันธ
6311009 นาย ธีรพจน ทองเหล
6311010 นางสาว อรอมล บัวตน
6311011 นางสาว กาญจนาพร รูจัก
6311012 นาย พงศกร จุลภักดิ์
6311013 นาย นพชัย วิเชียรโชติ
6311014 นาย พลพรต เชื้อนาคา
6311015 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี
6311016 นางสาว วรรณทการณ สถิตยกุล
6311017 นาย ภานุเดช สมศรี
6311018 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีนอย
6311019 นางสาว ปวีนุช บรรจง
6311020 นาย สุรเชษฐ ศรีปาน
6311021 นางสาว วัลลภา ทองไสย
6311022 นางสาว รัตนาภรณ อวมออน
6311023 นาง ณัฎฐาริณี แกววารี
6311024 นางสาว นุชสรา จูจอย
6311025 นางสาว อารีรัตน ชูเมฆา
6311026 นางสาว ชนกานต คงเพ็ชรศรี
6311027 นางสาว กนกพร ไกรวงค
6311028 นางสาว สุขจิตต เพชรสุวรรณ
6311029 นางสาว เจนิสตา หนาเสือ
6311030 นาย สรรชัย เพชรทอง
6311031 นาย ฉลองรัฐ พูลสวัสดิ์
6311032 นางสาว รัตนาภรณ สายนอย

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ลงวันที่  10   กรกฎาคม   2563

เรื่อง  รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
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เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

6311033 นางสาว เฉลิมขวัญ โสคะโน
6311034 นางสาว ศรินยา แกวสาธร
6311035 วาที่  ร.ต.หญิง จุฑาทิพย สังฆรัตน
6311036 นางสาว สุดารัตน จิตเขมน
6311037 นางสาว รุงนภา ประวัติชัย
6311038 วาที่  ร.ต.หญิง ปาริชาด สิทธาคม
6311039 นาย ณัฐวุฒิ คงตะโก
6311040 นางสาว นาฏกมล สําเภา
6311041 นาย วรภัทร ทองอราม
6311042 นางสาว ปริยาภรณ เพชรศรี
6311043 นาย ภานุพัฒน คงศิริ
6311044 นาย ธนบดี เมืองฉิม
6311045 นางสาว พนิดา จินาบุญ
6311046 นางสาว กรรณิกา วงศเมือง
6311047 นางสาว เกวลิน จันทรคูหา
6311048 นาย ทรงวุฒิ เต็งรัง
6311049 นางสาว ชุติมา สุทจิตร
6311050 นางสาว พิชญา อินทฤทธิ์
6311051 นางสาว จุฑามาศ ไกรเทพ
6311052 นางสาว วิจิตรา เชื้อพราหมณ
6311053 นาย สุทธิพันธ เพชรชวย
6311054 นาง อรทัย หลอเพชร
6311055 นางสาว รติมาวดี ฤทธิ์ทอง
6311056 นางสาว ปรีชญาภา ทองแปน
6311057 นางสาว อุบลวรรณ ผลทวีชัย
6311058 นาย เชฎฐพร แกวเขียว
6311059 นาย พรสวรรค เลงน้ําจืด
6311060 นาย ณัฐพงศ พัฒนพินัย
6311061 นางสาว อสมา จุลนวล
6311062 นางสาว ศุภรัตน สังขทอง
6311063 นางสาว จารุภา สุขอุน
6311064 นางสาว ธิดารัตน อักษรสิทธิ์
6311065 นางสาว วศินี ศรีสวัสดิ์
6311066 นางสาว ชุลีกร สุวรรณคํา
6311067 นาย ณัฐชนน คงศรี
6311068 นางสาว กิตติพร จิตจํา
6311069 นางสาว ภานุมาศ รักไทย
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6311070 นางสาว ธมลวรรณ คงไชย
6311071 นางสาว รัตนมณี ชีวศุภกร
6311072 นางสาว ภัทรพร บุญสนอง
6311073 นาย ณัฐพร เกตุแกว
6311074 นางสาว ณัฐริกา กาตาคํา
6311075 นาย พงษศักดิ์ ณ นคร
6311076 นางสาว ยุพเรศ ชัยพินิจ
6311077 นางสาว ศตนันท มีเดช
6311078 นาย สุภโชค ปญสุวรรณ
6311079 นาย พีรณัฐ ชาญชัย
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6312001 นางสาว กนกกุล อํานวย
6312002 นางสาว วัชรภรณ หีตพัฒน
6312003 นางสาว ชนิตา ชูจิต
6312004 นางสาว ศิริรัตน แกวปนทอง
6312005 นางสาว กิ่งกาญจน หนูชลคราม
6312006 นางสาว ศิริลักษณ อินทรวิเศษ
6312007 นาย กิตติคุณ หารสุวรรณ
6312008 นางสาว ณิชากร ทองมี
6312009 นางสาว ธัญญารัตน คําเสน
6312010 นาย ขจรศักดิ์ วิลาศ
6312011 นางสาว อาทิตติยา แสงสีจันทร
6312012 นางสาว ฉัตรฑริกา กุญชรินทร
6312013 นางสาว อินธุอร ทองปลอด
6312014 นางสาว ชวพัจน ตันเสวี
6312015 นางสาว ศศิธร แสงทับทิม
6312016 นางสาว ดอกไม หีตชวย
6312017 นาย ธีววัฒน ราชฉวาง
6312018 นางสาว ณัฐธิดา ปานขาน
6312019 นางสาว กันตฤทัย แกวปาน
6312020 นางสาว กรรณิกา ครุฑแกว
6312021 นาย ปยะวุฒิ นาคพันธ
6312022 นางสาว กชมน จินตนชูติกร
6312023 นางสาว สุพัตรา เภรีมาศ
6312024 นางสาว จารินี อติชาต
6312025 นาง สุทธินี จิตรเสงี่ยม
6312026 นางสาว ณัฐิดา เดชภูมิ
6312027 นางสาว ทิพยรัตน เครือเทพ
6312028 นางสาว จิราภรณ แกวลองลอย
6312029 นาย ปยะราษฎร วิเชียร
6312030 นาย ธนภัทร รัตนพันธ
6312031 นางสาว อาจีรา บาวเบ็ญหมัด

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ลงวันที่  10   กรกฎาคม   2563

เรื่อง  รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหนงนักวิทยาศาสตร

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
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6312032 นางสาว นุชจรี บัณฑิตชน
6312033 นางสาว คุณัญญา เรืองสังข
6312034 นาย กฤตนัย จอนเจิม
6312035 นาง นวกมล เพชรนอย
6312036 นางสาว จุฑามาศ ทับเมือง
6312037 นางสาว พัชราภรณ นาคขาว
6312038 นางสาว จุฬารัตน เพชรรักษ
6312039 นางสาว จุฑามาศ บุญฤทธิ์
6312040 นาย ธนภูมิ ปญญานุรักษวงศ
6312041 นางสาว วันวิสา ศรีตัน
6312042 นางสาว ศิริวรรณ ขวัญแกว
6312043 นางสาว อรนภา สิงหนาค
6312044 นางสาว อัญชลี ฤกษดี
6312045 นางสาว ดวงพร มุขนาค
6312046 นางสาว วลัยภรณ หนูเนตร
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6313001 นางสาว กัณทิมา จินดาพันธ
6313002 นาย วรายุทธิ์ วงศชู
6313003 นางสาว สุพัตรา ขันธศรี
6313004 นาย ธีระวัฒน ใหมจุย
6313005 นางสาว กัลยรัตน อนุชนอย
6313006 นางสาว กนกพรรณ กลิ่นละออ
6313007 นางสาว ฮัสนีย หนุนอนันต
6313008 นาย นวพณ แสงสุวรรณ
6313009 นางสาว สุกัญญา บํารุงภักดิ์
6313010 นาย ณัฐวัฒน จันทะรักษ
6313011 นาย สาธิต เพชรรักษ
6313012 นาย ธีรพงศ วองกิจ
6313013 นาย อภิวัฒน ถาวรนุรักษ
6313014 นางสาว นภาพร เกตสุวรรณ
6313015 นางสาว ศุภาวรรณ อุดมสิน
6313016 นาย กฤษณพงศ พรหมทอง
6313017 นางสาว นฤมล ตรียวง
6313018 นาย ณรงคฤทธิ์ ชูคช
6313019 นางสาว สโรชา เขียวสด
6313020 นาย ปยะวัฒน นาคพันธ
6313021 นาย อดิลันท ไวยวรรณจิต
6313022 นางสาว จรีรักษ ขุนเพ็ชร
6313023 นาย ธนุวัฒน แสงแปน
6313024 นาย อภิชัย เรือนสูง
6313025 นางสาว สุรียนิภา ลี
6313026 นางสาว จรชา สุวรรณภักดี
6313027 นางสาว ญานิกา มุขแกว
6313028 นางสาว พัชริดา หนูพระอินทร
6313029 นาย นพพล สรรพกิจผล
6313030 นาย พีรพล พิพัฒนผล
6313031 นางสาว กิ่งกาญจน ชนูดหอม
6313032 นาย นัตพล จีระภา

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ลงวันที่  10   กรกฎาคม   2563

เรื่อง  รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหนงเจาหนาที่แผนที่ภาพถาย

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
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6313033 วาที่ ร.ต.หญิง ชไมพร สุวรรณนิมิตร
6313034 นางสาว เจนจิรา ขาวแกว
6313035 นาย นิฐิวุฒิ นิลาวงษ
6313036 นางสาว จารุนันท บุญรักษ
6313037 นางสาว จุฑามาศ ไกรสิทธิ์
6313038 นางสาว วรรณวิภา จอมปญญา
6313039 นางสาว ศิริพร ชูประสูตร
6313040 นางสาว ปยะนันท หนูพระอินทร
6313041 นาย ศราวุธ มีคํา
6313042 นางสาว มุกรินทร ชิณลาภา
6313043 นางสาว จินดามณี รักษาพล
6313044 นาย จิรศักดิ์ รักแกว
6313045 นาย จักราวุธ สังขศรีอินทร
6313046 นาย วิทวัส เลี่ยมแกว
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6314001 นางสาว ขวัญตา  พลภักดี
6314002 นางสาว ชอผกา มิลําเอียง
6314003 นางสาว ภัทราวดี ศรียาภัย
6314004 นางสาว ศิริวรรณ ศรีวิสุทธิ์
6314005 นางสาว เบญจพร หีตอนันต
6314006 นาย ธนภัทร ขวัญชวย
6314007 นางสาว พัชรินทร สันทัดพรอม
6314008 นางสาว ภัทราวดี ศรีทองคํา
6314009 นางสาว ชุติมา อุนเรือน
6314010 นางสาว ธนาภรณ จันทรมาศ
6314011 นางสาว กรกานต ยังชู
6314012 นางสาว อรพรรณ อินทชาติ
6314013 นาย ภูวไนย ศรีเวชนันต
6314014 นางสาว พรรษรัตน ปรีชาชาญ
6314015 นางสาว นิธิชญา อุยตระกูล
6314016 นางสาว สุดารัตน จาแกว
6314017 นางสาว ประภาพร สินอนันต
6314018 นางสาว อรอนงค เมืองทอง
6314019 นางสาว กรกนก ภูสุวรรณ
6314020 นาย อภิเดช เพชรรอด
6314021 นางสาว ศริญญา อยูเย็น
6314022 นาย ปฐมพร หวงจริง
6314023 นางสาว อรวี คงเลิศ
6314024 นางสาว อรวีรา เนียมเปยม
6314025 นางสาว นรินทรทิพย สุขเจริญ
6314026 นางสาว ปรีญาภรณ สิทธิมิตร
6314027 นางสาว ธิดารัตน รุงแจง
6314028 นาย จิรพัฒน กองกุล
6314029 นางสาว สุวิมล จันทรนอย
6314030 นางสาว ญาณิศา บุญญานุวัตร
6314031 นางสาว ชุลีภรณ จันทรนอย
6314032 นางสาว นารีรัตน รัตนฉายา

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ลงวันที่  10   กรกฎาคม   2563

เรื่อง  รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
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6314033 นางสาว อารีรัตน แสงอุน
6314034 นางสาว กมลมาศ ทองยอย
6314035 นางสาว ณัฐริกา สอนทวี
6314036 นางสาว พิรญาณ สินนุเคราะห
6314037 นางสาว ณภัทวรินทร ชื่นชม
6314038 นางสาว นฤมล เจริญจิตร
6314039 นางสาว ศุภารัตน นวนแกว
6314040 นางสาว จินตนา ณ ถลาง
6314041 นางสาว ชุติมา ปนทอง
6314042 นางสาว ชลิตตา หารสุวรรณ
6314043 นางสาว นวลรัตน เสวกวัง
6314044 นางสาว ดวงพร สุรพิพิธ
6314045 นาย จักริน ชัยสิทธิ์
6314046 นาย แทน บุญเฟอง
6314047 นาย อนิรุทธ ขวัญชุม
6314048 นางสาว ณัฐกมล นาคบุตร
6314049 นางสาว อรอุมา เหล็กกลา
6314050 นาย วีรภัทร ตอม
6314051 นางสาว สุภาภรณ ทองสวาท
6314052 นางสาว กรรณิกา สังขทอง
6314053 นางสาว วิชนี ทัดศรี
6314054 นางสาว วาสิณี หนูแกว
6314055 นาย ยงยุทธ สายใจบุญ
6314056 นางสาว ชนากานต สมวงศ
6314057 นางสาว นัฐธิดา ไกรนรา
6314058 นางสาว อัญชลี เนื้อเกลี้ยง
6314059 นางสาว นิตยา วิชิตบุตร
6314060 นาย พงศกร เพียงจันทร
6314061 นางสาว จริยา วงศสุวัฒน
6314062 นางสาว กนกวรรณ หนูแพ
6314063 นางสาว เบญจมาศ คมกลา
6314064 นางสาว สกุณา สุตันติราษฎร
6314065 นางสาว ศไลทิพย บุญนิธิ
6314066 นางสาว กฤตเมธ เพชรยอย
6314067 นางสาว จันทิมา เยาวเลิศ
6314068 นางสาว จีรวรรณ บัวรอด
6314069 นางสาว กานดา จีนเยี้ยน
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6314070 นางสาว พวงศรี พลไชย
6314071 นางสาว เพ็ญพญา ปลอดสุวรรณ
6314072 นางสาว สุรัสวดี คงสุข
6314073 นางสาว ฉันทิสา นาคประพันธ
6314074 นางสาว สุพรรษา สุวรรณรัตน
6314075 วาที่ ร.ต.หญิง จันจิรา ฮั่นสกุล
6314076 นางสาว ปรียานุช กลางรักษ
6314077 นางสาว นิรมล เชาวฤทธิ์
6314078 นางสาว กรชนก อินทรัตน
6314079 วาที่ ร.ต.หญิง ธนวรรณ อินทรรวง
6314080 นางสาว อรวรรณ จันทรนา
6314081 นางสาว พนิดา เพชรกุล
6314082 นางสาว ลลิตา ชนะภักดี
6314083 นางสาว ลักษมีณา คุปตา
6314084 นางสาว สุภาภรณ ชุมทอง
6314085 นางสาว กฤติยาภรณ แกวอําไพ
6314086 นางสาว วราภรณ สายทอง
6314087 นางสาว เอเชีย เปรินทร
6314088 นาย ณัฐพงษ สินสุภา
6314089 นาย โชติพันธุ บุญชวย
6314090 นางสาว นภัสสร รัตนคช
6314091 นางสาว สุดารัตน เพชรสง
6314092 นางสาว อรสา หงษทอง
6314093 นาย ภัชระ ทองอนันต
6314094 นางสาว ธัญลักษณ สมณะ
6314095 นาง นิลุบล ศยามล
6314096 นางสาว นฤมล เวชการ
6314097 นางสาว ธัญวรัตม เพชรรอด
6314098 นางสาว อัจฉรา ขาวเอี่ยม
6314099 นาย สรัล นิลสม
6314100 นางสาว รัสวรรณ พนังแกว
6314101 นางสาว วรลักษณ ไทยเกิด
6314102 นางสาว ฐิติพร ราชคต
6314103 นางสาว สุดารัตน ศรีเมือง
6314104 นางสาว ชุติมา ไทยปาล
6314105 นางสาว จิตรา ชวยมี
6314106 นางสาว ธริษตรี ขวัญศรี
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6314107 นางสาว ปริชมน เจริญสุข
6314108 นางสาว กมลลักษณ มรรคเจริญ
6314109 นาย นัทวิทย เปรงอรุณ
6314110 นางสาว ธารารัตน นพเก้ือ
6314111 นางสาว ณัฐชยา อินทรวัตร
6314112 นาย รัชพงศ สิงหทอง
6314113 นางสาว ลินินล มนตรี
6314114 นางสาว กรกนก คมขํา
6314115 นางสาว จารุณี พลนารุด
6314116 นางสาว พลอยพิไล วิชัยดิษฐ
6314117 นางสาว วาณี สงพรหมทิพย
6314118 นางสาว ณัฐสุดา ไวศยะ
6314119 นางสาว อริสรา รัตนวรรณ
6314120 นาย สุรวุฒิ สิมารักษ
6314121 นาย ชัยณรงค ชูแกว
6314122 นางสาว สุนิสา พลเยี่ยมเสน
6314123 นางสาว กมลทิพย ปะนะรัตน
6314124 นางสาว กัญลิยา เรืองพูน
6314125 นางสาว พรปวีณ บุญชวย
6314126 นางสาว อัญญานี รักษจันทร
6314127 นางสาว มุทิตา ศรีเทพ
6314128 นาย อรรณพ เกื้อกอบุญ
6314129 นางสาว พรพิมล วัจนะเสนาะ
6314130 นางสาว จารุวรรณ บุญนิ่ม
6314131 นางสาว วันวิสาข ชวยจันทร
6314132 นาย ศรัณยภัทร เถาเล็ก
6314133 นาย พัชร ใจตรง
6314134 นางสาว อนิศรา ทอนมาตย
6314135 นาย สรายุทธ หะสะเล็ม
6314136 นางสาว สุวนันท บัวทอง
6314137 นางสาว อมรรัตน ชาญพล
6314138 นาย ศุภวัชร สงแสง
6314139 นาย อัครพงศ พรหมสวัสดิ์
6314140 นางสาว นิชาภัทร เรียบรอย
6314141 นางสาว พาขวัญ เสาวคนธ
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6315001 นาง สุนันทา วิบูรณกาญจน
6315002 นางสาว วีริศ ฤกษดี
6315003 นางสาว อรุณรัตน ปสสาราช
6315004 นางสาว อริศรา หนูขาว
6315005 นางสาว เหมรัตน ชูทอง
6315006 นาย อธิพงศ ศรีวิเชียร
6315007 นางสาว ปทมพร บุญเรือง
6315008 นาย สิรภพ เจียมสกุล
6315009 นางสาว กมลทิพย จิตราภิรมย
6315010 นาย ณัชพล ลิ่มศิลา
6315011 นางสาว กมลพร ผินสูงเนิน
6315012 นางสาว มันฒนา พัฒนชูชีพ
6315013 นางสาว ทอฝน นิจจันพันธศรี
6315014 นาย ธนา ชื่นสุราษฎร
6315015 นาย เลอศักดิ์ ธนบัตร
6315016 นางสาว มนฤทัย ผลาเลิศ
6315017 นาย ณัฐวุฒน ภักดี
6315018 นางสาว กฤติมา สีมาก
6315019 นางสาว กันฤทัย อินลี
6315020 นางสาว พิชารัฐ หวงจิตร
6315021 นาย ยงยศ ศรีคราม
6315022 นางสาว อัญชิศา กลัดวัง
6315023 นาย ปยณัฐ กาญจนา
6315024 นางสาว กรรณิการ เสวกวัง
6315025 นาย ณัฐพงศ นาคประทุม
6315026 นาย ภูติพัฐ ไชยณรงค
6315027 นางสาว วนัชพร สุขแกว
6315028 นางสาว ขวัญดาว บุหลาด
6315029 นางสาว วิมลทิพย จันทรนิล
6315030 นางสาว กาญจนา โยจิ้ว
6315031 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ศรีทอง
6315032 นางสาว จุธาพร สมบุญ

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ลงวันที่  10   กรกฎาคม   2563

เรื่อง  รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
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6315033 นางสาว ธัญวรัตม พรหมประกาย
6315034 นางสาว พจนีย อนันต
6315035 นางสาว อัจฉราพร เข็มทอง
6315036 นางสาว อัจฉรา เสือแกว
6315037 นางสาว โศจิรัตน ยงสุย
6315038 นางสาว สุจิตรา ชูจันทร
6315039 นาย รัฐศักดิ์ ฟุงนภากาศ
6315040 นางสาว ธิดารัตน รักชาติ
6315041 นาง ณัฐสินี ชอบตรง
6315042 นางสาว รถประภา เพชรานันท
6315043 นางสาว พัชรินทร วิภาวัตตันติ
6315044 นางสาว สุภาพร ชุมแสง
6315045 นาย รอสลี ดือเระ
6315046 นางสาว กชพร จํานงคทอง
6315047 นางสาว ปรีดาวดี เลี่ยวสุธามาศ
6315048 นาย สราวุธ ชูขันธ
6315049 นางสาว พลอยไพลิน ชลเขตต
6315050 นาย นฤดล จงรักษา
6315051 นาย อภิวัฒน อักบัส
6315052 นางสาว นพรัตน จุลนิล
6315053 นาย กรกฎ เผือกผอง
6315054 นางสาว กนิษฐา อาษาชํานาญ
6315055 นางสาว จารุวรรณ อมรเจริญพร
6315056 นางสาว สุภิสรา จิตเสง
6315057 นางสาว มณฑิรา แกวรุงเรือง
6315058 นางสาว ปนอนงค ชูสุทธิ์
6315059 นาย ประสงค งิ้วสุบรรณ
6315060 นาย จิรยุทธ แกวสงวน
6315061 นางสาว กัตติกา ผันแปรจิต
6315062 นางสาว จันทิมา คําแกว
6315063 นางสาว อาทิตยา ทองเด็จ
6315064 นางสาว จันติมา ซั่นกุล
6315065 นาย จักรภัทร เสนทอง
6315066 นางสาว กนกวรรณ แดงเพชร



 
 

 

ประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
เรื่อง  ขอปฏิบัติในการสอบเพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหขยาย
ระยะเวลาการบังคับใชประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีจึงออก
ขอกําหนด ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘(ฉบับที่ ๙)โดยไดผอนผันการใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการจัดการสอบ 
และนายกรัฐมนตรไีดออกขอกําหนด ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 11)ไดขยายระยะเวลาการบังคับใชประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ออกไปเปนคราวที่ 3 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นั้น 

ดังนั้น เพื่อใหการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของผูเขาสอบทุกทาน รวมทั้ง
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จึงกําหนดขอปฏิบัติในการสอบ ดังนี้ 

1. ผูเขาสอบตองตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองกอนเขาอาคารที่ใชจัดสอบ หากพบวา
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสเจาหนาที่จะใหทําการนั่งพักและตรวจวัดใหมอีกครั้ง หากพบวาอุณหภูมิ
ของรางกายไมลดลงจะใหผูเขาสอบทําการสอบในสถานที่ที่จัดไวใหเปนการเฉพาะ  

2. ผูเขาสอบที่มีอาการ เชน อาการไข ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ ใหแจงเจาหนาที่ ณ จุดคัดกรอง
โดยจะใหผูเขาสอบที่มีอาการดังกลาว ทําการสอบในสถานที่ที่จัดไวใหเปนการเฉพาะ  

3. ผูเขาสอบตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาขณะอยูในสถานที่จัดสอบ 
หากไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาจะไมอนุญาตใหเขาอาคารที่ใชจัดสอบหรือหองสอบเด็ดขาด 

4. ผูเขาสอบตองคํานึงถึงสุขภาพของตนเองและผูอื่นตลอดเวลาในขณะอยูในสถานที ่
จัดสอบ โดยการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอื่นๆ อยางนอย 1 – 2 เมตร 

5. ผูเขาสอบควรหมั่นลางมือดวยเจลแอลกอฮอลตามจุดบริการตางๆ ที่จัดเตรียมไวให หรือ
ลางมือดวยน้ําและสบูบอย ๆ  

  ประกาศ ณ วันที่  10  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 
 
 

(นายภิญโญ   สุวรรณชนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 



ตําแหนง สถานที่สอบ

อาคาร 6
ชั้น 2 6311001 - 6311020

หอง 6202
อาคาร 6

ชั้น 2 6311021 - 6311040
หอง 6203
อาคาร 6

ชั้น 2 6311041 - 6311060
หอง 6204
อาคาร 6

ชั้น 2 6311061 - 6311079
หอง 6205

อาคาร 6
ชั้น 2 6312001 - 6312023

หอง 6206
อาคาร 6

ชั้น 2 6312024 - 6312046
หอง 6207

อาคาร 6
ชั้น 3 6313001 - 6313023

หอง 6302
อาคาร 6

ชั้น 3 6313024 - 6313046
หอง 6303

ตําแหนง นักวิชาการเกษตร
เวลา 9.00 - 11.30 น.

ตําแหนง นักวิทยาศาสตร
เวลา 9.00 - 11.30 น.

ตําแหนง เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
เวลา 9.00 - 11.30 น.

ผังที่นั่งสอบวิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ในการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

สอบวันอาทิตย ที่ 19  กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 - 11.30 น.  สถานที่สอบ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

เลขประจําตัวสอบ



ตําแหนง สถานที่สอบ

อาคาร 6
ชั้น 3 6314001 - 6314023

หอง 6304
อาคาร 6

ชั้น 3 6314024 - 6314046
หอง 6305
อาคาร 6

ชั้น 3 6314047 - 6314069
หอง 6308
อาคาร 6

ชั้น 4 6314070 - 6314093
หอง 6402
อาคาร 6

ชั้น 4 6314094 - 6314117
หอง 6403
อาคาร 6

ชั้น 4 6314118 - 6314141
หอง 6404

อาคาร 6
ชั้น 4 6315001 - 6315022

หอง 6405
อาคาร 6

ชั้น 4 6315023 - 6315044
หอง 6406
อาคาร 6

ชั้น 4 6315045 - 6315066
หอง 6407

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เวลา 9.00 - 11.30 น.

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เวลา 9.00 - 11.30 น.

ผังที่นั่งสอบวิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ในการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

สอบวันอาทิตย ที่ 19  กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 - 11.30 น.  สถานที่สอบ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

เลขประจําตัวสอบ




