
 
 

ประกาศส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  11 
เรื่อง  บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

 
 ตามที่ได้มีประกาศ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
นักวิชาการเกษตร และนักส ารวจดิน  นั้น      
 บัดน้ี  การเลือกสรรไดด้ าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายช่ือที่แนบท้ายประกาศนี้  

 บัญชีรายช่ือดัง กล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายช่ือเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายช่ือที่ได้ข้ึนบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 

1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธ์ิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวันเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 

ทั้งนี้  ให้มีรายช่ือตามบัญชี ดังนี้ 
1. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ล าดับที่ 1 - 4 
2. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ล าดับที่ 1 - 2 
3. ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร  ล าดับที่ 1 – 4 
4. ต าแหน่ง นักส ารวจดิน  ล าดับที่ 1 

 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ณ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เลขที่ ๓ 
ซอยท่าทราย ถนนธราธิบดี 7 ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 2 มิถุนายน  2557 
เวลา 08.30 น.  

ประกาศ   ณ  วันที่   26   พฤษภาคม  2557 

 
 

(นายชุมพล  คงอินทร)์ 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
ลงวันท่ี  26  พฤษภาคม  2557 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

1 5731049 นางสาวสุธาสิน ี จันทร์ช่ืน  

2 5731021 นางสาวพิสมัย  จอมใจเหล็ก  

3 5731048 นางสาวตรีอ าพัน  คงอินทร ์  

4 5731060 นางสาววรรณิศา  แก้วเสน  

5 5731020 นางสาวจารุภา  เจียมจรัสศร ี  

6 5731013 นายศุภชัย  เหมทานนท ์  

7 5731033 นางสาวสุวิมล  สร้อยทอง  

8 5731091 นางสาวปิยนุช  ฤกษ์ด ี  

9 5731026 นายนพปฎล  วงศ์สวัสดิ ์  

10 5731106 นายตรีปกรณ์  บ ารุงพงษ์  

11 5731080 นางสาวอังคณา  เตชะอุปถัมภ์กุล  

12 5731085 นางสาวปริฉัตร  กรุงแก้ว  

13 5731004 นางสาวสุดารัตน์  นิลพัฒน ์  

14 5731002 นางสาวอิสราภรณ์  ริยาพันธ์  

15 5731014 นางสาวนงลักษณ์  กิจสวัสดิ ์  

16 5731029 นางสาวอรอุมา  พิมพ์สุวรรณ์  

17 5731059 นางสาวสุพิชชา  นพมาศ  

18 5731070 นางสาวอรัญญา  เยาวหล ี  

19 5731057 นางสาวภาสิตา  สุทธิเมฆ  

20 5731055 นางสาวชนัญธร  เพชรคง  

21 5731003 นางสาววราภรณ์  ช่วงชุณห์ส่อง  

22 5731044 นายณัฐพงศ์  ทุหา  
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ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

23 5731058 นายวราเทพ  เพชรชลคราม  

24 5731090 นางสาวกนกวรรณ  อรุณรังษี  

25 5731100 นายประสาน  อ าไธสง  

26 5731061 นางสาวกนิษฐา  อาษาช านาญ  

27 5731116 นางสาวนันทนา  วิเศษแก้ว  

28 5731054 นางอาริตา  ฝอยทอง  

29 5731028 ว่าที่ ร.ต.หญิง เยาวนาฎ  บุญทบ  

30 5731031 นางสาวปัทมา  บุญฤทธ์ิ  

31 5731041 นางสาวชัชฏา  ศรีภักดี  

32 5731056 นางสาวอรพิน  สละ  

33 5731081 นางสาวฉัตรนภา  บัวกิ่ง  

34 5731050 นางสาวชุติมา  ไทยปาล  

35 5731010 ว่าที่ ร.ต.หญิง ภณิดา  หนูน้อย  

36 5731114 นางสาวธารทิพย ์ จินาภิรมย ์  

37 5731011 นางสาวปัจณีภรณ์  เสนา  

38 5731065 นางสาวกาญจนา  นาคะลักษณ์  

39 5731095 นางสาวกัลญา  พิมพ์ไชย  

40 5731018 นางสาวจารุวรรณ  ช านาญ  

41 5731087 นางสาวผุสด ี ศรีแพรศร ี  

42 5731071 นางสาวขวัญธิดานัฐ  ไกรนรา  

43 5731082 นางสาวโสริญา  เกิดแก้ว  

44 5731112 นางสาวชลิตา  คงส าราญ  

45 5731077 นางสาวบุษบา  ปฎิโชต ิ  
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ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

46 5731001 นางอติกานต ์ กุศลชู  

47 5731030 นายธนาธิป  แซ่เตียว  

48 5731062 นายเกียรติศักดิ ์ รักภักด ี  

49 5731046 นางสาวกนกพร  พนัสนาชี  

50 5731037 นางสาวสุจิตรา  สุขใส  

51 5731103 นางสาวสาลิน ี วิชัยดิษฐ  

52 5731008 นายภีมกวินทร ์ เพชรเกต ุ  

53 5731051 นางสาวจันทร์จิรา  อ่อนแก้ว  

54 5731016 นางสาวจุฑามาศ  สุขเจริญ  

55 5731098 นางสาวอวัสดา  แจ้งอักษร  

56 5731009 นางสาวเนาวรัตน์  ทิพย์พิมล  

57 5731017 นางสาวจรินทร์ญา  ทองมั่น  

58 5731027 นางสาวอุไรวรรณ  พรหมช่วย  

59 5731086 นางสาวปิยนุช  กิมเสาว์  

60 5731042 นางสาวสุดาวรรณ์  ปานต ู  

61 5731107 นางสาวจิตรวด ี ทินวงค์  

62 5731092 นางสาวธัญรัตน์  เทพสุวรรณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
ลงวันท่ี  26  พฤษภาคม  2557 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

1 5741003 นางสาวพิจิตรา  แสงสีดา  

2 5741008 นายวรากร  ชูขจร  

3 5741006 นายจิรภัทร ์ จันทวี  

4 5741017 นายบ ารุงศักดิ ์ แซ่เหลา  

5 5741011 นางสาวนิธิมา  พรมจันทร ์  

6 5741009 นายภูตะวัน  ค าชุม  

7 5741001 นางสาวสุจิตรา  แคล้วภัย  

8 5741014 นายอรุณศักดิ ์ ทองสาย  



เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
ลงวันท่ี  26  พฤษภาคม  2557 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

1 5751019 นายคัมภีร์  ทองเกลี้ยง  

2 5751004 นายปฏิเวธ  ทุ่ยอ้น  

3 5751021 นายเจษฎา  โพธ์ิเพชร  

4 5751028 นางสาวจุฑาทิพย ์ ตัณฑวิรุฬห ์  

5 5751023 นางสาวจารุศร  ทองค า  

6 5751005 นายธรรมรงค์  เรืองช่วย  



เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
ลงวันท่ี  26  พฤษภาคม  2557 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่งนักส ารวจดิน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

1 5761003 นางสาวเกษมณ ี ใจสอาด  


