
                                                                     
                  

 

 
 
 

ประกาศ สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ในตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร 

 
 

  ตามที่ได้มีประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่  21 มกราคม 2562 
เรื่องรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ ดินเขต 1 ในตําแหน่ง  
นักวิชาการเกษตร และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 น้ัน 
 

  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะ ดังต่อไปน้ี 

 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

 

ข) กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 1  

 ให้ผู ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
ตามวัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบ ดังน้ี 

 
สมรรถนะและวิธีการประเมิน วัน เวลา และสถานที่ ในการ

ประเมินสมรรถนะและประกาศผล 
เลขประจาํตัว 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
การประเมินครั้งที่ 1 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาํหรับตําแหน่ง 
- ประเมินโดยการ สอบข้อเขียน 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2562 เวลา 09.00 – 11.30 น.  

ณ อาคารฝึกอบรม  
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  

ที่อยู่ 56 ม.2 ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 

(เอกสารแนบท้าย 
ประกาศ) 
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   ค)  ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ   
ให้ผู้สมัครปฏิบัติ ตามระเบียบ ดังนี้ 
   1.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
   2.  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
   3.  ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออก
ให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ 
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 
   4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
และสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

    4.1 ห้ามนําเคร่ืองมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
       4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
       4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งครัด 
       4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้เท่าน้ัน 
       4.5 ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
       4.6 ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องเข้าสอบตาม 
ตําแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลาที่กําหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้
ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับประเมินในตําแหน่งที่สมัครอีก 
       4.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กําหนดให้ ผู้ใดนั่งผิด 
ที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสําหรับความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะน้ัน 





เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
6201001 น.ส.ประภัสสร พูลพุฒ
6201002 น.ส.ปิยวรรณ กันต์นิกูล
6201003 น.ส.เบญจรัตน์ จังสันเทียะ
6201004 น.ส.วรัญญา เอมถมยา
6201005 น.ส.นุชฎา บุญยรัตพันธ์ุ
6201006 นายวรพันธ์ จินตะเชาวน์
6201007 นายคุณากร วงษ์ไร
6201008 น.ส.ชญาดา สุขวิชัย
6201010 นายอาทิตย์ ไกรสินธ์ุ
6201011 นายนัทธพงศ์ คชศาสตร์ศิลป์
6201012 น.ส.ขนิษฐา ป้ันเอ่ียม
6201014 น.ส.กนกลักษณ์ มั่นสุวรรณ
6201015 น.ส.มุกรินทร์ คงจูด
6201016 น.ส.จารุศร ทองคํา
6201017 น.ส.ศิริลักษณ์ จีนขจร
6201018 น.ส.ศรัญยา ตาแก้ว
6201022 น.ส.สุกัญญา คล้ายสุพรรณ์
6201023 น.ส.ธิติสุดา วโรดม
6201024 นายจิรพงษ์ นาคหัวเพ็ชร์
6201025 นายธนพล พลภักดี
6201027 นายอนุพงศ์ พงษ์บุตร์
6201028 น.ส.สโรชา โคสัมปัตติ
6201029 น.ส.ณัชชนก อินทโชติ
6201030 น.ส.ผกามาศ ออระเอ่ียม
6201031 น.ส.เกศสุดา ปางรัสมี
6201033 นายพิสูทธ์ บุญร่ม
6201034 น.ส.กนกวรรณ สุวรรณมุข
6201035 นายเมธัส มีสมบัติ
6201036 น.ส.ณัฐธยาน์ วังสินธ์ุ
6201037 น.ส.รุจิรา ศรีสดใส
6201038 น.ส.อรทัย แสงรัตน์
6201039 น.ส.นันท์นภัส เกิดวิเศษสิงห์



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
6201040 นายขจรศักด์ิ แจ้งเป่ียม
6201041 น.ส.จุฑารัตน์ วงษ์คงคํา
6201042 น.ส.อัจฉรา ค้าเจริญ
6201043 น.ส.วริยา ฉุนจัตุรัส
6201044 น.ส.อมีนา ทองสวัสด์ิ
6201045 น.ส.อธิชา แสงจันทร์
6201046 น.ส.ตวงกมลวรรณ คล้ายแก้ว
6201047 นายเมธาสิทธ์ิ ดีพลา
6201048 น.ส.พิรุณพร ไข่ทองแก้ว
6201049 น.ส.ทิพย์รพี พุกชาญค้า
6201050 น.ส.รุ่งอรุณ เหล่าทองสาร
6201051 น.ส.พรทิพย์ ใจสุภาพ
6201052 น.ส.ปัจจกวี รังสิโย
6201054 น.ส.วนิษา ศรีสง่า
6201055 นายกษิด์ิเดช อู่ทอง
6201056 น.ส.อัจฉราภรณ์ ม่วงงาม
6201059 ว่าที่ร.ต.ธีรภัทร์ สังข์แก้ว
6201060 น.ส.อารีรัตน์ พูลสวัสด์ิ
6201061 น.ส.วรวีย์ บุญเกิด
6201062 นายปฏิคม พฤกษะวัน
6201063 นายพัสกร ทะสานนท์
6201064 นายยศพล โพธ์ิเจริญ
6201065 น.ส.สายธาร ขําเดช
6201066 น.ส.ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
6201068 น.ส.ผกามาศ คงวิเชียร
6201070 นายทักษ์ดนัย กันยะมี
6201071 น.ส.ศิลาณี สุทธิวรรค์
6201072 น.ส.สุดารัตน์ ทองเบ้า
6201075 ว่าที่ ร.ต.หญิง อุบลรัตน์ เทพรักษ์
6201076 น.ส.อาภัสนันท์ สุดเจริญ
6201081 น.ส.กัญธิมา เทศทอง
6201082 น.ส.จันจิรา วงษ์ศรีทา



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
6201083 นายฐิติพันธ์ ลุผักชี
6201085 น.ส.ธนัญญา สิงห์ชํานาญ
6201086 น.ส.กนกวรรณ เล็มเมาะ
6201087 ว่าที่ ร.ต.หญิง ดารารัตน์ อุ่นเสนีย์
6201088 นายศุภมงคล อิศรางกูร ณ อยุธยา
6201089 นายสิปปภาส สุขจันทร์
6201090 น.ส.วริศรา มนทา
6201091 น.ส.สโรชา กรุษฉ่ํา
6201092 น.ส.ประภาพรรณ เมฆขํา
6201093 น.ส.กัณภร ชาติจันทร์
6201094 น.ส.นุสรา แซ่ต้ัง
6201096 นายทรัพย์สุวรรณ หมั่นบรรจง
6201097 น.ส.วันเพ็ญ บัวเมือง
6201098 น.ส.ปภัสสร รถมะณี
6201099 น.ส.ลักษณาพร มีสําราญ
6201100 น.ส.ธิยารัตน์ ไตรรงค์กอบศิริ
6201101 น.ส.นํ้าทิพย์ จีนจันทร์
6201102 น.ส.ลักขณา มณีแสง
6201103 นายธราเทพ พันธุบุตร
6201104 นายณัฐจิรุตม์ คงไพรสันต์
6201105 น.ส.พรทิชา เรือนทองดี
6201106 น.ส.สิริกมล มนูญผล
6201107 น.ส.ผุสชา ดีประเสริฐเพ็ญนาถ
6201108 น.ส.ธัญวรรณ ก.ศรีสุวรรณ
6201109 นายสืบศักด์ิ แก้ววิชิต
6201110 น.ส.พัชยา สามงามน่ิม
6201111 น.ส.เกศินี พิมพาภรณ์
6201112 น.ส.สิรินุช ยางงาม
6201113 นายอภิวัฒน์ ข้าวหอมหาง
6201114 น.ส.จิราภรณ์ มีลักษณะ
6201115 น.ส.จุรีพร เกือบพิมาย
6201117 น.ส.ปิยะพร ประกอบผล
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ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
6201118 นายพิเนตร รื่นชาญ
6201119 น.ส.จรินญา ทองปานดี
6201120 น.ส.มนสิชา สิทธิศักด์ิ
6201121 นายพัชร เพ็ญสวัสด์ิ
6201122 น.ส.ประภัสรา จีนธรรม
6201123 น.ส.สุพัตรา มะโนขันธ์
6201124 น.ส.ดวงฤทัย ป้อมเพชร
6201125 น.ส.มณีนุช หล่ําเสน
6201126 น.ส.สุนิสา พงษ์ทรัพย์
6201127 น.ส.สุนิสา บัวเหม
6201128 น.ส.มลปภา นาถึง
6201129 น.ส.สุภาวดี วงษ์ภมร
6201130 นายชิษณุพงค์ กลิ่นพ่วง
6201131 น.ส.วิไลวรรณ บุตรวงศ์
6201132 น.ส.แพรวา ประสพศรีสุรัตน์
6201134 นายเฉลิมชัย เตชะเพ่ิมผล
6201135 น.ส.เสาวนีย์ บุญรอด
6201136 น.ส.ดวงหทัย ศรีช่วย
6201137 น.ส.กนกวรรณ วิวัฒน์ชานนท์
6201138 นายธงไชย สมะจิต
6201139 น.ส.สโรชา มะม่วงชุม

หมายเหตุ     
 - ผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
   และขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ตรงตามที่กําหนด
 - ผังที่น่ังสอบตรวจสอบที่หน้าห้องสอบ
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