
                                                                     
                  

 

 
 
 

ประกาศ สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 1 
เรือ่ง รายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ในตําแหน่ง นกัวิชาการเกษตร 

 
 

  ตามที่ได้มีประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2557 เรื่องรับสมัคร บุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ในตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร และจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ 8 สิงหาคม 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 ในการประเมิน

สมรรถนะและประกาศผล 
เลขประจําตัว 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
การประเมินครั้งที่ 1 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
- ประเมินโดยการ สอบข้อเขียน 

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557  
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 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  8 สิงหาคม 2557
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

5731001 น.ส.ปิยดา ยิสารคุณ
5731002 น.ส.เบญจมาศ ธาตุชัย
5731003 น.ส.อรุชา มณฑปใหญ่
5731004 น.ส.สุภาพร ประสาทพรชัย
5731005 นายลาตีฟ มะหะหมัด
5731006 นายสุทธิพัฒน์ โกสิยาภรณ์
5731007 น.ส.ศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง
5731009 น.ส.วราพร สีหามาตย์
5731010 น.ส.สุธามาศ มั่นหลง
5731011 น.ส.วิราวรรณ วงษ์วาม
5731012 นายพิสูทธ์ บุญร่ม
5731013 น.ส.รัตนพร คําสืบ
5731016 น.ส.สุนทรีย์ ชัยชนะ
5731017 น.ส.มลิวัลย์ ก้อนแพง
5731019 น.ส.ภัทราภรณ์ ไชยนา
5731020 น.ส.จิดาภา ฉันทสุขสกุล
5731021 น.ส.บุษบา ปัญญาชน
5731022 น.ส.ศิริมาดา มงคลวิทย์
5731023 น.ส.มนัสยา ย่ิงยง
5731024 น.ส.ศิรินภา ศิริวัฒน์
5731025 น.ส.พิชญ์สินี สุธา
5731026 น.ส.นารีรัตน์ คชพงษ์
5731027 น.ส.ศิรินทิพย์ พิลาเดช
5731028 น.ส.วิมล ทวีทรัพย์
5731029 น.ส.นารีรัตน์ สอนใจ
5731030 น.ส.พิมพ์วรรณ รัตนพานิช
5731031 น.ส.อัญชิสา แก้ววงศ์หาญ
5731032 นายเตชินท์ ฐิติธนานุกิจ
5731033 นายโอฬาร ชาน
5731034 น.ส.วรลักษณ์ เนียมพูลทอง
5731035 น.ส.สายชล บัวระขันธ์
5731036 น.ส.ธีรนุช ทองพันชั่ง



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  8 สิงหาคม 2557
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

5731037 นายสุริยาวุธ วังสะพรม
5731038 น.ส.ปิยพร ฉายสว่าง
5731039 น.ส.จุรีพร เกือบพิมาย
5731040 น.ส.ธัญลักษณ์ ลีลาจันทร์
5731041 น.ส.จิราภรณ์ มีลักษณะ
5731042 น.ส.ศรินยา ลิ้มธนาวานิชย์

หมายเหตุ     
 - เลขประจําตัวผู้สมัครที่ 5731008 , 5731014 , 5731015 ,5731018 มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
 - ผังที่นั่งสอบตรวจสอบที่หน้าห้องสอบ
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