
 
 

 

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ                               
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
 

 

   
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัคร

บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  และตำแหน่งนักวิชาการ
เกษตร ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 29  
มีนาคม 2565  นั้น 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

(ก) รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2   
ใหผู้้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1  

และครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา  และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมินครั้งที่ 1 

วัน เวลา และสถานที่ประเมิน เลขประจำตัวผู้สมัคร อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการสอบ 

ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่
ภาพถ่าย 

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน ๒๕65 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

6511001 – 6511040 
 

- ปากกา 
- น้ำยาลบคำผิด 
 

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วันเสาร์ที่ 9 เมษายน ๒๕65 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6521001 – 6521035 
 

- ปากกา 
- น้ำยาลบคำผิด 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะ 
และวิธีการประเมนิครั้งที่ 2 

วัน เวลา และสถานที่ประเมิน เลขประจำตัวผู้สมัคร 

คุณสมบัติส่วนบุคคล  
โดยการสอบสัมภาษณ์ 
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่
ภาพถ่าย 

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน ๒๕65 
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6511001 – 6511040 
 

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วันเสาร์ที่ 9 เมษายน ๒๕65 
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6521001 – 6521035 
 

(ค)  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
๑.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 

กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒.  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

๓.  ต้องนำบัตรประจำตัวสอบผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได ้

๔.  การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๔.๑   ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
 ๔.๒   ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เพ่ือคัด

กรองตรวจวัดอุณหภูมิและให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน แล้ว 

 ๔.๓   ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 
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 ๔.๔   ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้
เท่านั้น 

 ๔.๕   ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการ
ประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

 ๔.๖   ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา 
ที่กำหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตำแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่ มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินตำแหน่งที่สมัครอีก 

 ๔.๗   ผู้ เข้ ารับการประเมินจะต้องนั่ งประเมิ นตามที่ นั่ งและห้องประเมิน 
ที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนน
สำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น 

 ๔.๘   เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ 
ตำแหน่งที่สมัครและเลขประจำตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น 

 ๔.๙   เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการ
ประเมินอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 

 ๔.๑๐  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 

 ๔.๑๑   แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ ใช้ ในการประเมินจะนำออกจาก 
ห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 
  ๔.๑๒   เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุด
ทำคำตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม  
การประเมินได้อนุญาตแล้ว 

 ๔.๑๓   เมื่อสอบเสร็จ ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน และต้องไม่กระทำการ
ใด ๆ อนัเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 

๕.   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการ 
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

 (ง)  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 1๙ 
เมษายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และทางเว็บไซต์ http://r11.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “ข่าว
รับสมัครงาน” หรือเข้าท่ีเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th “ข่าวรับสมัครงานกรม” 

 

 

 

 

http://r01.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
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 ข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 เพ่ือให้การเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้งคำนึกถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จึงกำหนดข้อปฏิบัติใน
การสอบ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าสอบต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าอาคารที่ใช้จัดสอบ หากพบว่า
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่จะให้ทำการนั่งพักและตรวจวัดใหม่อีกครั้ง หากพบว่าอุณหภูมิ
ของร่างกายไม่ลดลงจะให้ผู้เข้าสอบทำการสอบในสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ  

2. ผู้เข้าสอบที่มีอาการ เช่น อาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง
โดยจะให้ผู้เข้าสอบที่มีอาการดังกล่าวทำการสอบในสถานที่ท่ีจัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ  

3. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานที่จัดสอบ 
หากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารที่ใช้จัดสอบหรือห้องสอบเด็ดขาด 

4. ผู้เข้าสอบต้องคำนึงถึงสุขภาพของตนเองและผู้ อ่ืนตลอดเวลาในขณะอยู่ในสถานที่  
จัดสอบ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอื่นๆ อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 

5. ผู้เข้าสอบควรหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือ
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ  

6.  ให้ผู้เข้าสอบนำหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
กำหนด และหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 ในระยะเวลาไม่เกนิ 72 ชั่วโมง ก่อน
การสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจ มาแสดงเพ่ือเข้ารับการสอบ 

 
ประกาศ ณ วันที่   29  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 

(นายภิญโญ   สุวรรณชนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 



1

6511001 นาย อิดริส จอมจางวาง
6511002 นางสาว สโรชา เขียวสด
6511003 นาย มะหะหมัด หมาดสา
6511004 นางสาว จุฑามาศ ไกรสิทธ์ิ
6511005 นางสาว พรพรรณ โลหกิจ
6511006 นาย กิตติศักด์ิ เรืองกระโทก
6511007 นางสาว วรฤทัย ดิสสระ
6511008 นางสาว มลฤดี เริศเริง
6511009 นาย ภัคคพัชญ์ ชนิลกุล
6511010 นางสาว อนันตรา บัวศรี
6511011 นางสาว ขวัญมนัส เต็มไพโรจน์
6511012 นาย กมลลักษณ์ ภูมิรักษ์
6511013 นาย กิตติรัช นาคฤทธ์ิ
6511014 นางสาว ศรุตชยา อุดมรัตน์
6511015 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รณิดา รัตนมณี
6511016 นาย เกียรติภูมิ ปราบณรงค์
6511017 นางสาว สุทธิลักษณ์ เจริญ
6511018 นาย พีรพล พิพัฒน์ผล
6511019 นางสาว ฐิตินันท์ ชูรัตน์
6511020 นางสาว จีราภรณ์ ไกรศาสตร์
6511021 นางสาว พันธ์ทิวา บุญอนันต์
6511022 นางสาว อภิชญา เสียงดัง
6511023 นาย ภูริช เพ็ชรรัตน์
6511024 นางสาว นริศา คงชาติ
6511025 นางสาว เบญจมาศ หนูวงษ์
6511026 นาย ธีรพงศ์ ว่องกิจ
6511027 นางสาว นลินี หนูเอียด
6511028 นางสาว วรรณพร คิดอยู่
6511029 ว่าท่ี ร.ต.หญิง อธินี โชติยานนท์
6511030 นางสาว เจนจิรา ขาวแก้ว

เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11
ลงวันท่ี  29   มีนาคม 2565

เร่ือง  รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่าย

เลขประจ าตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ
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6511031 นางสาว อรสา หงษ์ทอง
6511032 นาย สาธิต เพชรรักษ์
6511033 นาย สุทธิศักด์ิ ศรีรัตน์
6511034 นางสาว สุดารัตน์ เนตรวงค์
6511035 นางสาว พัชนี ไตรยวงศ์
6511036 นางสาว สุชาดา อ่อนเมือง
6511037 นางสาว กชาพร รุ่นมี
6511038 นางสาว นภาพร เกตุสุวรรณ
6511039 นางสาว จิดาพา ศรีวิเศษ
6511040 นาย พงศกร ยศเมฆ
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6521001 นางสาว จินตนา สงฤทธ์ิ
6521002 นางสาว กัณฐิกา ยังมณี
6521003 นางสาว ชุติมา สุทจิตร์
6521004 นางสาว รุจิรา เศรษฐสุข
6521005 นางสาว วารุณี นิลนาค *
6521006 นาย นันทัช บัวเผียน
6521007 นาย ฮัซซัน สนิ
6521008 นาย ธเนษฐ มณีฉาย
6521009 นางสาว จารุภา สุขอุ่น
6521010 นาย รอสลี ดือเระ
6521011 นางสาว ชนัดดา อนุวัตร์
6521012 นางสาว พนิดา จินาบุญ
6521013 นางสาว จุฑามาศ รักธรรม
6521014 นางสาว ลักษิกา อ้ิววังโส
6521015 นางสาว มาริสา จิระดม
6521016 นาย ธนภูมิ ลีนิน
6521017 นางสาว ณิชนันทน์ สุวรรณประดิษฐ์
6521018 นาย ปัญญากร โภคากรณ์
6521019 ว่าท่ี ร.ต. หญิง จุฑาทิพย์ สังฆรัตน์
6521020 นาย นภสินธ์ุ ม่ังนุ้ย
6521021 นางสาว ปนัสยา กัณหกุล
6521022 นางสาว สุฑาทิพย์ จ่ายยัง
6521023 นางสาว วรรณทการณ์ สถิตย์กุล
6521024 ว่าท่ี ร.ต. อตินันท์ ห้าหยัง
6521025 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี
6521026 นางสาว สุกัญญา สุขสถาน
6521027 นาย พงศ์มนัส กิจประสงค์
6521028 นางสาว จิราภรณ์ แก้วล่องลอย
6521029 นาย พุธตะวัน เนตรวงค์
6521030 นาย นพดล เทพทวี

เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11
ลงวันท่ี  29  มีนาคม 2565

เร่ือง  รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2
ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร 

เลขประจ าตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ
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6521031 นางสาว ณิชชาอร ช่วยประคอง
6521032 นาย ปรเมศวร์ ทองคงใหม่
6521033 นางสาว เยาวพา เทียมช่ือ
6521034 นางสาว นฤมล พลูสวัสด์ิ
6521035 นางสาว นวรัตน์ โพธ์ิคีรี *




