
 

 

 
 

ประกาศส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  11 
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  

ก าหนดวัน  เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี 

 
  ตามที่ได้มีประกาศ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และ
นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ในวันที่  31  มกราคม 2562  นั้น 
  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  1 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

  ก)  รายช่ือผู้มีสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
       ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
        ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา  
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน ครั้งที่ 1 
วัน เวลา และสถานที่ประเมิน เลขประจ าตัวผู้สมัคร อุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการสอบ 

ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

   

1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕62 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 
ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน  

จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

6211001 – 6211028 
(ห้องสอบที่ 1) 

 
6211029 – 6211056 

(ห้องสอบที่ 2) 
 

(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- น้ ายาลบค าผิด 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน ครั้งที่ 1 
วัน เวลา และสถานที่ประเมิน เลขประจ าตัวผู้สมัคร อุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการสอบ 

ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

   

1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชี 

วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕62 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 
ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน  

จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

6221001 – 6221018 
(ห้องสอบที่ 3) 

 
6221019 – 6221035 

(ห้องสอบที่ 4) 
 

(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- น้ ายาลบค าผิด 
 

 
  ค) ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

  1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
  3. ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 
  4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
  4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
   4.3  ต้องเชื่อฟัง  และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 
  4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 
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  4.5  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมิน
ไปแล้ว30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่
ก าหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าในต าแหน่งที่
สมัครอีก 
  4.7 ผู้เข้าการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่ง
ผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ นั้น 
  4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอบ 
ต าแหน่งที่สมคัรและเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
   4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมิน
อ่ืนหรือ บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ  
   4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลา และส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได ้
   4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมินจะน าออกไปจากห้องประเมิน
ไม่ได้เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 
   4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท า
ค าตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
ได้อนุญาตแล้ว 
   4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้ารับการประเมิน  และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 
  5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาต  
ให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการเลือกสรรอาจจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
  6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งนี ้
  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  
และทางเว็บไซต์ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 http://r11.ldd.go.th  เลือกเมนู “ข่าวรับสมัครงาน”  
หรือเข้าท่ีเว็บไซตก์รมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกเมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน”  

ประกาศ   ณ  วันที่   31  มกราคม  2562 

 
 

(นายถวิล  มั่งนุ้ย) 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

http://r11.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

ลงวันที ่ 31  มกราคม  2562 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

       

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

6211001 นางสาว พรชนก  ชะนวน   

6211002 นางสาว พรพิมล  พงศ์ภักดี   

6211003 นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์  ฉิมละ   

6211004 นาย อนุวัฒน์  เหล่าโสภณวิทย ์   

6211005 นางสาว ณาตยา  กระวินทร์   

6211006 นางสาว ศุภกาญจน์  บัวงาม   

6211007 นาย ประสิทธิชัย  ศรีสวัสดิ์   

6211008 นางสาว จิตรา  บุญชุม   

6211009 นางสาว พิมพ์สุดา  เพ็งบูรณ์   

6211010 นางสาว กนกรัตน์  อินทรัตน์   

6211011 นางสาว ภัทราวดี  ศรียาภัย   

6211012 นาย ปรัชญา  สัมพันธ์   

6211013 นางสาว วรางคณา  ดีช่วย   

6211014 นาย ณัฐพงศ์   เครือหงษ์   

6211015 นาย เกรียงไกร   แก้วคงคา   

6211016 นาย ปัญญาวุฒิ   จินดา   

6211017 นาย ธนกฤต   เจริญพานิช   

6211018 นางสาว ประไพพร   ไทยประยูร   

6211019 นางสาว สวรส  แสงมณี   
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

6211020 นางสาว ชุติมาศ   ธรรมปรีชา   

6211021 นาย อภิวุฒิ   ช่วยเริก   

6211022 นางสาว สิริพร   ปานเพชร   

6211023 นางสาว อุไรวรรณ   ทองเจียม   

6211024 นางสาว ผ่องพันธ์   พัวพันธ์   

6211025 นางสาว พัชรา   ช่อผูก   

6211025 ว่าที่ ร.ต. ณัฐพล   วงศ์นาคพันธ์   

6211027 นาย ธีรศักดิ์   เกลี้ยงเกลา   

6211028 นาย จตุรงค ์  บุญชูศรี   

6211029 นาย กัมปนาท   บางใบ   

6211030 นางสาว รุ่งนภา   จีนเมือง   

6211031 นางสาว มนัสนันทน์   ชูประเสริฐ   

6211032 นาย พัฒนพงษ ์  ฮวดค่วน   

6211033 นางสาว ปิยะดา   แสงภักดี   

6211034 นางสาว รวิวรรณ  แก้วมีศรี   

6211035 นาย กิตติพงษ ์  เพชรรักษ์   

6211036 นาย นันทนาถ   สุวรรณมัณฑ์   

6211037 นาย ประสิทธิ์   รัศมีพงศ์   

6211038 นางสาว ณัฐจุรา  เพชรรัตน์   

6211039 นาย อาหามะ  ดือเระ   

6211040 นางสาว ปิยพร   ไชยข า   

6211041 นาย กัมปนาท   เอกวิริยะประภา   

6211042 นางสาว ปวีณ์นุช   ดีทอง   
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

6211043 นางสาว กัญญาณัฐ   สารเทพ   

6211044 นาย สุพัฒชัย  ศรีวารินทร์   

6211045 นาย เกียรติศักดิ์   ผลพัสดุ   

6211046 นางสาว รุจิรดา  อุษณพงศ์   

6211047 นาย เอกพล   ศรีรัตน์   

6211048 นางสาว จิตรา  ราชพิบูลย์   

6211049 นางสาว ณัฏฐิดา   สุวรรณพฤก   

6211050 นางสาว อรวรรณ  หนูชู   

6211051 นาย จตุพร   ปานเพชร   

6211052 นาย สุรเชษฐ์   พัฒน์แก้ว   

6211053 นาย เสกศักดิ์  ขวัญเมือง   

6211054 นาย ณัฐพล  โต๊ะแอ   

6211055 นาย ธนกฤต   เพ็งจันทร์   

6211056 นางสาว ศิริมาภรณ์   ศรีวิสุทธิ์   
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ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

6221001 นางสาว สุธิรา ดวงแก้ว   

6221002 นาย สมพงษ์ สถาพร   

6221003 นางสาว ธนศร รังสุวรรณ   

6221004 นางสาว เมทินี เตวิชชะนนท์   

6221005 นางสาว ศุภารัตน์ นวนแก้ว   

6221006 นางสาว อรอนงค์ ยอดสุรางค์   

6221007 นางสาว จารุภา เจียมจรัสศรี   

6221008 นาย เสกสรร สอนปลอด   

6221009 นางสาว สุวิมล สร้อยทอง   

6221010 นางสาว อมรรัตน์ ชาญพล   

6221011 นางสาว พรพรรณ แซ่โถว   

6221012 นางสาว นพรัตน์ สีขุนทด   

6221013 นาย ภูธน ทวีวรประเสริฐ   

6221014 นางสาว กรกนก เกิดบุญมาก   

6221015 นางสาว ศศิธร  ไทยปาน   

6221016 นางสาว รวมพร หนูหวาน   

6221017 นางสาว ปิยวรรณ กลิ่นเมฆ   

6221018 นางสาว สารภี หีบเพ็ชร   

6221019 นางสาว อ่อนนุช สมรูป   
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6221020 นางสาว พวงศรี พลไชย   

6221021 นางสาว รจันีย์  แผนมณี   

6221022 นางสาว วันศิริ  ชูสม   

6221023 นางสาว จิตติมา  ประเสริฐ   

6221024 นางสาว วีราภรณ์  ชูทอง   

6221025 นาย ณัตพงศ์ สมบัติ   

6221026 นางสาว เสาวลักษณ์ รักเมือง   

6221027 นางสาว ฉันทนา กาเดน็   

6221028 นาย ธนิสร รอดสวัสดิ์   

6221029 นางสาว สุธิดา สนธิสุวรรณ   

6221030 นางสาว กวิสรา สามเคี้ยม   

6221031 นางสาว อลิสา  พ่วงข า   

6221032 นางสาว ธมลวรรณ  ณ ถลาง   

6221033 นางสาว วิลัยวรรณ์   พัฒนสิงห์   

6221034 ว่าที่ ร.ต.หญิง  อรวรรณ  ลั่นซ้าย   

6221035 นางสาว วิยะดา  พันธุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


