
 

 

ประกาศสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  11 
เรื่อง  บัญชีรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  

 
  ตามท่ีได้มีประกาศ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2557 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ในตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีระบบงาน
คอมพิวเตอร์ นักวิชาการเกษตร และนักสํารวจดิน ไปแล้วนั้น 

  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 5 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

  ท้ังนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้ เข้ารับการประเมินครั้งท่ี 2 ในด้านความรู้
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ เก่ียวกับด้านบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ การคิดวิเคราะห์ 
ความคิดริเริ่ม และ ปฏิภาณไหวพริบ มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน ทัศนะคติ แรงจูงใจ โดยการสัมภาษณ์ 
ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  ตําบลท่าข้าม 
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ใดไม่มาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ
และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี ้
 

ประกาศ ณ วันท่ี  15 พฤษภาคม 2557 

 
 

(นายชุมพล  คงอินทร)์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
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บัญชีรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  

ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2557 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เลขประจําตัวผูส้มัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
5731001 นางอติกานต์  กุศลชู  
5731002 นางสาวอิสราภรณ์  ริยาพันธ ์  
5731003 นางสาววราภรณ์  ช่วงชุณห์ส่อง  
5731004 นางสาวสุดารัตน ์ นิลพัฒน ์  
5731008 นายภีมกวินทร์  เพชรเกตุ  
5731009 นางสาวเนาวรัตน ์ ทิพย์พิมล  
5731010 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ภณิดา  หนูน้อย  
5731011 นางสาวปัจณีภรณ์  เสนา  
5731013 นายศุภชัย  เหมทานนท์  
5731014 นางสาวนงลักษณ์  กิจสวัสดิ ์  
5731016 นางสาวจุฑามาศ  สุขเจริญ  
5731017 นางสาวจรินทร์ญา  ทองม่ัน  
5731018 นางสาวจารุวรรณ  ชํานาญ  
5731020 นางสาวจารุภา  เจยีมจรัสศรี  
5731021 นางสาวพิสมัย  จอมใจเหล็ก  
5731026 นายนพปฎล  วงศ์สวัสดิ ์  
5731027 นางสาวอุไรวรรณ  พรหมช่วย  
5731028 ว่าท่ี ร.ต.หญิง เยาวนาฎ  บุญทบ  
5731029 นางสาวอรอุมา  พิมพ์สุวรรณ์  
5731030 นายธนาธิป  แซ่เตียว  
5731031 นางสาวปัทมา  บุญฤทธิ์  
5731033 นางสาวสุวิมล  สร้อยทอง  
5731037 นางสาวสุจิตรา  สุขใส  
5731039 นางสาวรัชดาภรณ์  หนูนาค  
5731041 นางสาวชัชฏา  ศรีภักด ี  
5731042 นางสาวสุดาวรรณ์  ปานต ู  
5731044 นายณัฐพงศ์  ทุหา  
5731046 นางสาวกนกพร  พนัสนาช ี  
5731048 นางสาวตรีอําพัน  คงอินทร ์  
5731049 นางสาวสุธาสิน ี จันทร์ชื่น  
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เลขประจําตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
5731050 นางสาวชุติมา  ไทยปาล  
5731051 นางสาวจันทร์จิรา  อ่อนแก้ว  
5731054 นางอาริตา  ฝอยทอง  
5731055 นางสาวชนัญธร  เพชรคง  
5731056 นางสาวอรพิน  สละ  
5731057 นางสาวภาสิตา  สุทธิเมฆ  
5731058 นายวราเทพ  เพชรชลคราม  
5731059 นางสาวสุพิชชา  นพมาศ  
5731060 นางสาววรรณิศา  แก้วเสน  
5731061 นางสาวกนิษฐา  อาษาชํานาญ  
5731062 นายเกียรติศักดิ์  รักภักดี  
5731065 นางสาวกาญจนา  นาคะลักษณ์  
5731070 นางสาวอรัญญา  เยาวหล ี  
5731071 นางสาวขวัญธิดานัฐ  ไกรนรา  
5731077 นางสาวบุษบา  ปฎิโชต ิ  
5731080 นางสาวอังคณา  เตชะอุปถัมภ์กุล  
5731081 นางสาวฉัตรนภา  บัวก่ิง  
5731082 นางสาวโสริญา  เกิดแก้ว  
5731084 นายปองพล  ชุมศร ี  
5731085 นางสาวปริฉัตร  กรุงแก้ว  
5731086 นางสาวปิยนชุ  กิมเสาว์  
5731087 นางสาวผุสด ี ศรีแพรศรี  
5731090 นางสาวกนกวรรณ  อรุณรังษี  
5731091 นางสาวปิยนุช  ฤกษ์ดี  
5731092 นางสาวธัญรัตน ์ เทพสุวรรณ  
5731095 นางสาวกัลญา  พิมพ์ไชย  
5731098 นางสาวอวัสดา  แจ้งอักษร  
5731100 นายประสาน  อําไธสง  
5731103 นางสาวสาลิน ี วิชัยดิษฐ  
5731106 นายตรีปกรณ์  บํารุงพงษ์  
5731107 นางสาวจิตรวด ี ทินวงค์  
5731112 นางสาวชลิตา  คงสําราญ  
5731114 นางสาวธารทิพย์  จินาภิรมย ์  
5731116 นางสาวนันทนา  วิเศษแก้ว  
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บัญชีรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  

ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2557 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
5741001 นางสาวสุจิตรา  แคล้วภัย  

5741003 นางสาวพิจิตรา  แสงสีดา  

5741006 นายจิรภัทร ์ จันทว ี  

5741008 นายวรากร  ชูขจร  

5741009 นายภูตะวัน  คําชุม  

5741011 นางสาวนิธิมา  พรมจันทร์  

5741014 นายอรุณศักดิ์  ทองสาย  

5741017 นายบํารุงศักดิ์  แซ่เหลา  
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บัญชีรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  

ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2557 
ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

5751004 นายปฏิเวธ  ทุ่ยอ้น  

5751005 นายธรรมรงค์  เรืองช่วย  

5751019 นายคัมภีร ์ ทองเกลี้ยง  

5751021 นายเจษฎา  โพธิ์เพชร  

5751023 นางสาวจารุศร  ทองคํา  

5751028 นางสาวจุฑาทิพย์  ตัณฑวิรุฬห ์  
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บัญชีรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  

ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2557 
ตําแหน่ง นักสํารวจดิน 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
5761003 นางสาวเกษมณี  ใจสอาด   

 
 
 
 
 


