
 

 
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  

ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เศรษฐกรปฏิบัติการ  และเจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
และกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 

ตามท่ีกรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง ดังน้ี  

1.  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกาศ 
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

2.  ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน ซึ่งประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และ 

3.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
ซึ่งประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน น้ัน 

บัดน้ี กรมพัฒนาที่ ดิน ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ลําดับที่ 19 – 28 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม 
กับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน ลําดับที่  
26 – 29  8 – 9  11 – 13  และ 16 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเศรษฐกร
ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
ลําดับที่ 122 – 136 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ของกรมพัฒนาที่ดิน และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เศรษฐกรปฏิบัติการ  และเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
ดังน้ี 

1. รายช่ือผู้ มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในตําแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

เลขประจําตัว 
เข้ารบัการประเมิน 

ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขนั 
ในบญัชีเดิม 

ชื่อ - สกุล 

    

60101 601130411 นางสาวจิราพร   วงษ์พาดกลาง 
60102 601130172 นายนาราศักด์ิ   อนันท์ 
60103 601130344 นางสาวปภัสพร   สุทธิประสิทธ์ิ 
60104 601130795 นางสาวพนิตนาฏ   หิตโกเมท 
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เลขประจําตัว 
เข้ารบัการประเมิน 

ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขนั 
ในบญัชีเดิม 

ชื่อ - สกุล 

    

60105 601130325 นายเรวัตร   อินเดีย 
60106 601130134 นายธีศิษฏ์   ฐิติโชติรัตนา 
60107 601131052 นายสันธิษณ์   ดิษฐ์อําไพ 
60108 601130934 นายพลาธิป   สุขวิบูลย์ 
60109 601130138 นายภัทร   ฤทธ์ิพริ้ง 
60110 601130389 นายวีรวัฒน์   เตจ๊ะ 

    

 
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในตําแหน่งเศรษฐกร

ปฏิบัติการ  

เลขประจําตัว 
เข้ารบัการประเมิน 

ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขนั 
ในบญัชีเดิม 

ชื่อ - สกุล 

    

60201 1025900112 นายคมกิตติ   อังคทะวิวัฒน์ 
60202 1025900126 นางสาวพิมพาพร   จอนลอย 
60203 1025900074 นายจินตวัฒน์   ไพบูลย์ไตรรัตน์ 
60204 1025900128 นางสาวเพชรี   รุ่งสว่าง 

    

 
3. รายช่ือผู้ มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในตําแหน่ง 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เลขประจําตัวเข้ารบั 
การประเมินความ

เหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขนั 
ในบญัชีเดิม 

ชื่อ - สกุล 

    

60301 5902140016 นางสาวอุดมลักษณ์   แก้วจีน 
60302 5902140310 นางยุพา   สมณะ 
60303 5902140049 นางสาวพรทิพย์   นวลไทย 
60304 5902140059 นางสาวบังอร   บับพาน 
60305 5902140079 นางสาวสุพรรณี   สมพร 
60306 5902140331 นางสาวสุวิมล   กลิ่นงาม 
60307 5902140107 นางสาววารุณี   ทองหล่อ 
30308 5902140344 นางสาวราตรี   ทองประเสริฐ 
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4. กําหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระเมินความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

วัน และเวลา ตําแหน่ง 
เลขประจําตัว 

เข้ารบัการประเมินฯ 
สถานทีส่อบ 

    

วัน ศุกร์ ที ่15 ธันวาคม 2560 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

60101 – 60110 
 

ห้องประชุม 801   
กรมพัฒนาที่ดิน 

 เศรษฐกรปฏิบัติการ 
 

60201 – 60204 ห้องประชุม 801   
กรมพัฒนาที่ดิน 

 เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

60301 – 60308 ห้องประชุม 801   
กรมพัฒนาที่ดิน 

ทั้งน้ี หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการ 
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งในตําแหน่งดังกล่าว 

    ประกาศ ณ วันที่    4     ธันวาคม พ.ศ. 2560 

   (ลงนาม)                    ปราโมทย์  ยาใจ 

              (นายปราโมทย์  ยาใจ) 
    รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ 
   ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ 

 

 

 

 

 

 

 สําเนาถูกต้อง 

 

   (นางสาวสุวรรณา  แซล่ิ้ม) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 


