
                                                                     
                  

 

 
 
 

ประกาศ สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
เรื่อง รายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ในตําแหน่ง เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักสํารวจดิน นักวิทยาศาสตร์ 

 
 

  ตามที่ได้มีประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  31 มีนาคม 2557 เรื่องรับสมัคร 
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน นักสํารวจดิน นักวิทยาศาสตร์ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ 23 เมษายน 2557 นั้น 
 

  สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 1 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี ้

 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ข) กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 1  

 ให้ผู ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
ตามวัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

 
สมรรถนะและวิธีการประเมิน วัน เวลา และสถานที่ ในการ

ประเมินสมรรถนะและประกาศผล 
เลขประจาํตัว 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
การประเมินครั้งที่ 1 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาํหรับตําแหน่ง 
- ประเมินโดยการ สอบข้อเขียน 

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557  
เวลา 09.00 – 11.30 น.  

ณ อาคาร 2 โรงเรียนธัญรัตน์  
ที่อยู่ 104 ถนนรังสิต-นครนายก  
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

(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 ดังนี้ 

    4.1 ห้ามนําเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
       4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
       4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งครัด 
       4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้เท่านั้น 
       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 และสมรรถนะนั้น 





เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  23  เมษายน 2557
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 5711001 นางสุดใจ วงษ์สวนน้อย
2 5711002 ว่าที่ ร.ต.พีรพล งาเจือ
3 5711003 น.ส.พราวพลิน วัชรจารุเศรษฐ์
4 5711004 น.ส.ศิรินภา ศรีสุวรรณธนู
5 5711005 น.ส.นรีรัตน์ สภาพญาติ
6 5711006 น.ส.วัชรี เป่ียมสิน
7 5711007 น.ส.บุณณดา ธนดิลกฐากร
8 5711008 น.ส.รุ่งนภา ทองดอนกุ่ม
9 5711009 นายวิสิทธ์ิ เกตุปราศ

10 5711010 น.ส.สิริอร สร้อยบาง
11 5711012 น.ส.สุวิมล อนุรักษา
12 5711013 น.ส.พรรณพิมล เพชร์แดง
13 5711014 น.ส.อรทัย สิงหะ
14 5711015 น.ส.วราวรรณ สํารวล
15 5711016 นางสิริญญา ศุจินิรันตราย
16 5711017 น.ส.ขวัญมณฑน์ สารัตน์
17 5711018 น.ส.ลําดวน ป่าเกลือ
18 5711019 น.ส.มณฑิชา อมรสิงห์
19 5711020 น.ส.วิธาริณี เงินปาน
20 5711021 นายประพนธ์ ทองน้อย
21 5711022 นายอนุพงษ์ ทานประสิทธ์ิ
22 5711023 น.ส.สุวารี คํายินดี
23 5711024 นายนาทสรรค์ อุยตระกูล
24 5711025 น.ส.รจนพรรณ เบ็ญจเทียร
25 5711026 น.ส.วิไลวรรณ ศรีแย้ม
26 5711027 น.ส.กาญจนา จันดี
27 5711028 น.ส.จุฑาภรณ์ สายกนก
28 5711029 น.ส.วิสา สัมมาสิทธ์ิ
29 5711030 นายวีรพล ไอยรา
30 5711031 น.ส.จิราภา นาคสุทธิ
31 5711032 น.ส.สกาวเดือน ชํานาญ
32 5711033 น.ส.สกุลทิพย์ อินทร์ชะคราม



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  23  เมษายน 2557
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

33 5711034 นายสิทธิพร คงเยือกเย็น
34 5711035 น.ส.โชติลักษณ์ สมนึก
35 5711036 น.ส.รวิภัทร แหวนเพชร
36 5711037 น.ส.ดลนภัส ประดับนิล
37 5711038 นายนัฐชัย ผ่านเมือง
38 5711039 น.ส.ยุคนธร ชัยกะเสวี
39 5711040 นายสิทธิกร สละบาป
40 5711041 นายณัฏฐชัย บุญญฤทธิ์
41 5711042 น.ส.ปวียาภรณ์ เนินใหม่
42 5711043 น.ส.เกณิกา ไชยมงคล
43 5711044 น.ส.ปัทมา ปทุมวัฒนเวทย์
44 5711045 น.ส.พฤกษา วงษ์พิทักษ์
45 5711046 น.ส.นงลักษณ์ ละออง
46 5711047 นายสุวนันท์ แก้วเจริญ
47 5711048 นายพิสิษฐ์ จิตติเมธาวัฒน์
48 5711049 น.ส.วริศรา ทองขาว
49 5711050 น.ส.นันทนา ปัทมะนาวิน
50 5711051 น.ส.สุนิศา รุ่งกลิ่น
51 5711052 น.ส.เกศรินทร์ อาภรณ์พิศาล
52 5711053 น.ส.อรณี เรียงอักษร
53 5711054 นายเป็นหนึ่ง พานทอง
54 5711055 นายสิทธิพงศ์ สุวรรณัง
55 5711056 น.ส.ศุภัสษร แก้วอ่อง
56 5711057 นายณัถฐ ศิริมงคล
57 5711058 นายวชิรวิทย์ ศาสตร์ประสิทธ์ิ
58 5711059 น.ส.ศุภัศสรา แก้วจินดา
59 5711060 นายสุขสรรค์ นําผล
60 5711061 น.ส.ธิดากานต์ ชาติโสภณ
61 5711062 น.ส.กรรณิการ์ ศรีแสงทรัพย์
62 5711063 นายอิทธิพล พลเจริญ
63 5711064 น.ส.ดวงกมล จันทร์ลอย
64 5711065 น.ส.เจนจิรา กลิ่นพิกุล



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  23  เมษายน 2557
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

65 5711066 น.ส.กนกวรรณ ดงกันจะ
66 5711067 น.ส.สุนันทินี เสงี่ยมจิตร์
67 5711068 น.ส.เอกธิดา แดงปรก
68 5711069 น.ส.มิลตรา สนธิใจ
69 5711070 น.ส.นัฏฐิกา ฉันทศิริพจน์
70 5711071 น.ส.นงนุช แซ่อ้ึง
71 5711072 น.ส.จิราพัชร์ จิราคิริธนาตุล

หมายเหตุ     ผังที่นั่งสอบตรวจสอบที่หน้าห้องสอบ



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  23  เมษายน 2557
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 5712001 นางรําแพน สมสุข
2 5712002 น.ส.รักษณาลี พชรกุลนนท์
3 5712003 นายศรัณยู ผ่องคล้าย
4 5712004 น.ส.อัญชลี อินทพันธ์
5 5712005 น.ส.เสาวลักษณ์ แม้นพวก
6 5712006 น.ส.ธัญญรัตน์ ภัทรโท
7 5712007 น.ส.ภาวรินทร์ พงษ์ไธสง
8 5712008 น.ส.ศิริกานดา สังสอาด
9 5712009 น.ส.มนฤดี เผื่อนสุริยา

10 5712010 น.ส.นัทนราพร เสมียนกุล
11 5712011 น.ส.อังสนา รัตโนดม
12 5712012 น.ส.ภัทราภรณ์ ฮุงหวล
13 5712013 น.ส.สุธิษา มงคลหมู่
14 5712014 น.ส.อัจฉราภรณ์ สําราญจิตต์
15 5712015 นายวันเฉลิม คําคงแก้ว
16 5712016 นายโปษัณ ชงสุวรรณ
17 5712017 น.ส.กรรณิการ แผนสมบูรณ์
18 5712018 น.ส.ศิริพร พรมดี
19 5712019 นายวิศวกร ไพรสารี
20 5712020 น.ส.กรรัตน์ อยู่พะเนียด
21 5712021 น.ส.จิตติกาญจณ์ วงศ์สุคติเวช
22 5712022 น.ส.วิไลวรรณ คุ้มอาตม์ดี
23 5712023 นายดลวิทย์ คล้ายสังข์
24 5712024 น.ส.อณชพร สุระกําพลธร
25 5712025 นายสุรพงศ์ หล่อบรรจงสุข
26 5712026 น.ส.กิตติภา หิมพานต์
27 5712027 น.ส.ดวงกมล ทองเกษร
28 5712028 น.ส.ศิริพร พันพัว
29 5712029 น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยโชติ
30 5712030 น.ส.อภิญญา เดชศรี
31 5712031 น.ส.อลิษา หอมไกล
32 5712032 น.ส.ชลธิชา รีวงษ์



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  23  เมษายน 2557
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

33 5712034 น.ส.ศิรินทิพย์ เทียมพันธ์
34 5712035 นายวสันต์ ดิษกร
35 5712036 นางธัญรวีย์ สมประสงค์
36 5712037 น.ส.อรวรรณ ปานนุ้ย
37 5712038 น.ส.ไอริณ เกื้อหนุน

หมายเหตุ     ผังที่นั่งสอบตรวจสอบที่หน้าห้องสอบ
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ตําแหน่ง นักสํารวจดิน

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 5713001 น.ส.ดาราพร กาญจนะ
2 5713002 น.ส.ลาวัณย์ เสาวรส
3 5713003 น.ส.สุกัญญา บินอะหมัด
4 5713004 น.ส.พัชรพร สุมาลี
5 5713005 น.ส.มนัสยา ย่ิงยง
6 5713006 น.ส.สุธามาศ มั่นหลง
7 5713007 น.ส.จันทรารัตน์ ปรีสงค์
8 5713008 น.ส. น้ําทิพย์ ย่ังยืน
9 5713009 นายพิสูทธ์ บุญร่ม

10 5713010 น.ส.ยุพรัตน์ รั้งสันเทียะ
11 5713011 นายเจริญสิน สุขกาย
12 5713012 น.ส.ศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง
13 5713013 นายกริชพงษ์ ศิริโภคานนท์
14 5713014 นายบุษยไชย เหรียญทองชัย
15 5713015 น.ส.อารีรัตน์ การีกลิ่น
16 5713016 นายสายชล สุขญาณกิจ

หมายเหตุ     ผังที่นั่งสอบตรวจสอบที่หน้าห้องสอบ
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ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 5714001 นายสุพรชัย รัตนะรัต
2 5714002 นายธนนนท์ ธรรมประสิทธ์ิ
3 5714003 น.ส.นพนนท์ โพธิลักษณ์
4 5714004 นายเอกพนธ์ พิพัฒรังสรรค์
5 5714005 น.ส.เมธินี เจริญไชย
6 5714006 น.ส.อรพิน สิงหะ
7 5714007 น.ส.ชลธิชา สุวรรณปิณฑะ
8 5714008 น.ส.ปัจจกวี รังสิโย
9 5714009 น.ส.มณีรัตน์ แซ่แต้

10 5714010 นายนฤพน รักขยัน
11 5714011 น.ส.วีราวัลย์ ปรีชาสิทธิคุณ
12 5714012 น.ส.มณฑ์ธิดา สุทธะนันทน์
13 5714013 น.ส.สุดารัตน์ ธรรมรัตนามณี
14 5714014 น.ส.นฤกัญ สังข์ฉิม
15 5714015 น.ส.ขวัญชนก สีทองแจ้ง
16 5714016 น.ส.จุฑามาศ ทรัพย์มาก
17 5714017 น.ส.กมลชนก ตะสาริกา
18 5714018 น.ส.ศิรินทรา ฤทธิพงษ์
19 5714019 น.ส.ปภัชญา สนิทมัจโร
20 5714020 น.ส.ปิยดา ยิสารคุณ
21 5714021 น.ส.นวรัตน์ ปิยะลิขิต
22 5714022 น.ส.นฤมล คู่กะสังข์
23 5714023 น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีขจร
24 5714024 น.ส.ดาริกา เศษบุบผา
25 5714025 นายอภิชาติ โหมดตาด
26 5714026 นายธวัชชัย ประทีปทอง
27 5714027 น.ส.สุภาภรณ์ สายสุ่ม
28 5714028 นายวัลลภ กรานวงษ์
29 5714029 นายอภิวัฒน์ วงศ์ชูจันทร์
30 5714030 น.ส.จารุวรรณ พลเสน
31 5714031 น.ส.ศิรินภา ศิริวัฒน์
32 5714032 น.ส.จันทรา ปานขวัญ
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ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

33 5714033 น.ส.ณิชาภา ชมภู
34 5714034 น.ส.สุภาพร ประสาทพรชัย
35 5714035 น.ส.อรุชา มณฑปใหญ่
36 5714036 นายลาตีฟ มะหะหมัด
37 5714037 น.ส.จันทนิภา ศักด์ิเพ็ชร
38 5714038 น.ส.กรวรรณ จากผา
39 5714039 นายนรินทร์เดช น้ําทิพย์
40 5714040 นายพิเชษฐ์ สุขเจริญ
41 5714041 น.ส.วิลาสินี ชังเจริญ
42 5714042 น.ส.จินตนา ศรีอนันต์
43 5714043 นายภานุวัฒน์ ผุดผ่อง
44 5714044 น.ส.กนิฏฐกา แดนราช
45 5714045 น.ส.ชิดชมัย ย้ิมจันทร์
46 5714046 นายวรเมฏฐ์ สมมิตร
47 5714047 นายวรานนท์ ปาสะและ
48 5714048 น.ส.สรารี วีระวงศ์
49 5714049 น.ส.มณีรัตน์ หอมหวล
50 5714050 นางธิติณัฏฐ์ นาเดซัน ไลลา
51 5714051 น.ส.จุฑามาส นีติวัฒนพงษ์
52 5714052 น.ส.ศิริวรรณ ดวงคาบแก้ว
53 5714053 น.ส. เพชรดา ปิ่นวิเศษ
54 5714054 น.ส. วิชิดา นาคปลัด
55 5714055 น.ส. พิณณลิณย์ พิมสวรรค์
56 5714056 น.ส.อิสริยา คณา
57 5714057 น.ส.รัตนวลี ศักด์ิเทวิน
58 5714058 นายธราธร ประคองสุข

หมายเหตุ     ผังที่นั่งสอบตรวจสอบที่หน้าห้องสอบ
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