
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  

ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 

 

ตามท่ีกรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง ดังน้ี  

1.   ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร ซึ่งประกาศข้ึนบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งประกาศ 
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งประกาศข้ึนบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน  น้ัน 

บัดน้ี กรมพัฒนาที่ดิน ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร ลําดับที่ 112 – 121  มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมบัญชีกลาง 
ลําดับที่ 25 – 34 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมบัญชีกลาง ลําดับที่ 131 - 140 มาสมัครเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง เจ้ าพ นักงาน ธุรการปฏิ บั ติ งาน  ของกรมพัฒนาที่ ดิน   
และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
ดังน้ี 
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1. รายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในตําแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

เลขประจําตัว 
เข้ารบัการประเมิน 

ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขนั 
ในบญัชีเดิม 

ชื่อ - สกุล 

    

61301 360600051 นายพุฒิพงศ์   จันทรฟู 
61302 360600532 นายณัฐพงศ์   สุขสมโภชน์ 
61303 360600003 นายธนชัย   เห็มพิลา 
61304 360600178 นายเนติลักษณ์   สีสัตย์ซื่อ 
61305 360600573 นายนันทภัทร   สกุลไทย 

 

2. รายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

เลขประจําตัว 
เข้ารบัการประเมิน 

ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขนั 
ในบญัชีเดิม 

ชื่อ - สกุล 

    

61401 ๖๑๔๐๐๐๘๓ นางสาวกฤติกา   ใจปง 
61402 ๖๑๔๐๐๐๕๖ นางสาวนิชนันท์   สุริจันยา 
61403 ๖๑๔๐๐๑๙๖ นางสาวพรชนก   จันทร์ศร ี
61404 ๖๑๔๐๐๐๑๗ นางสาวดอกพิกุล   เบ้าทอง 

 

3. รายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เลขประจําตัว 
เข้ารบัการประเมิน 

ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขนั 
ในบญัชีเดิม 

ชื่อ - สกุล 

    

61501 ๖๑๕๐๐๒๒๗ นางสาวรัตนาภรณ์   อ่ิมใจ 
61502 ๖๑๕๐๐๕๘๐ นางสาวสายสุนี   พูลทรัพย์ 
61503 ๖๑๕๐๐๘๒๕ นางสาววลีรัตน์   ศรีนอร์ 
61504 ๖๑๕๐๐๔๓๕ นางสาวจุฑารัตน์   วิจิตรปัญญา 
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เลขประจําตัว 
เข้ารบัการประเมิน 

ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขนั 
ในบญัชีเดิม 

ชื่อ - สกุล 

   

61505 ๖๑๕๐๐๕๒๓ นางสาวธัญญาภรณ์   พาวุธ 
61506 ๖๑๕๐๐๖๑๕ นางชนินาถ   คชมิตร 
61507 ๖๑๕๐๐๘๒๘ นางภัญฑีรา   มีซื่อ 

 

4. กําหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระเมินความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

วัน และเวลา ตําแหน่ง 
เลขประจําตัว 

เข้ารบัการประเมินฯ 
สถานทีส่อบ 

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

-  สอบสัมภาษณ์ 
-  สอบปฏิบัติ 

-   ความรู้เก่ียวกับการจัดการ
ฐานข้อมูล 

-   ความรู้เก่ียวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

-   ความรู้เก่ียวกับการเขียน
โปรแกรม และการทํางาน
ชุดคําสั่งระบบคอมพิวเตอร์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

61301 – 61305 
 

ห้องประชุม 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร  
กรมพัฒนาที่ดิน 

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

(สอบสัมภาษณ์) 

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงาน  

61401 – 61404 ห้องประชุม  
กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

(สอบสัมภาษณ์) 

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

61501 – 61507 ห้องประชุม  
กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
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