
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง  รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1                               

และเลื่อนประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ในตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

 
    

ตามท่ีไดมีประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุม
พัฒนาระบบบริหาร)  ซ่ึงจะประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564  นั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน จึงขอประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ     
และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  และเลื่อนประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ดังตอไปนี้ 

(ก) รายช่ือผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  

(ข) เล่ือนประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

เนื่องจากในสถานการณปจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโนมการ

แพรระบาดเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ดังนั้น เพ่ือใหการเฝาระวังและการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 

เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของผูสมัครสอบทุกทาน รวมท้ังคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม  
ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 11 
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2554  กรมพัฒนาท่ีดิน จึงขอเล่ือนประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ  จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พนไป 

ท้ังนี้ กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    8     กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

(ลงนาม)                   เบญจพร  ชาครานนท 
 

 
(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 

อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

สําเนาถูกตอง 

 

(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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641210001 นาย ณัฐพล ทรงศิริเลิศ
641210002 นาย ณัฐพัทธ บุญฮก
641210003 นาย พงศธร ใจดี
641210004 นางสาว อนงคนาถ ไชยทองศรี
641210005 นาย กฤษฎา ปะนะ
641210006 นางสาว ภัทราวดี จิตรแจง
641210007 นางสาว ดาราวี สนธิเณร
641210008 นางสาว ภัญทินัญฉ ธนประโยชนศักดิ์
641210009 นางสาว พัฒนาวดี บุญชื่น
641210010 นางสาว นันทนภัส สกุลพงษ
641210011 นางสาว พิชญา อินทฤทธิ์
641210012 นางสาว นฤมล วงศเปย
641210013 นางสาว ภคพร มาลัยเจริญ
641210014 นางสาว กนกรัตน สทานไตรภพ
641210015 นางสาว พรหมพร มีศรี
641210016 นางสาว กนกวรรณ พลีดี
641210017 นางสาว วารุณี วรรณกอน
641210018 นาย ปยะพงษ เชียงจันทร
641210019 นางสาว ศิริรัตน สุขสวัสดิ์
641210020 นาย พรเทพ ปนทอง
641210021 นางสาว อธิตยา โฮนอก
641210022 นางสาว ศิริวรรณ ขันพิจิตร
641210023 นางสาว อัฐมณี อินดี
641210024 นาง ภุมรัตน จันทรศิริรัตน
641210025 นางสาว สูรี มะสะนิง
641210026 นางสาว ภัคนันทพัสร แยมสําอาง
641210027 นางสาว ปดิวรัดา พรหมพัฒน
641210028 นางสาว กิตินัดดา จุลปาน
641210029 นางสาว ธันยพร ปนะวงศ
641210030 นาย อภิสิทธิ์ ทังนิธิรัตน
641210031 นางสาว วาทิกา ภาคยจิรกุล
641210032 นางสาว ธิดารัตน สิทธิขจรยุทธ

เอกสารแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่    8   กรกฎาคม  ๒๕64

เรื่อง  รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร)

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
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เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

641210033 นางสาว สิริพร กอนงอน
641210034 วาที่ ร.ต. ตฤณณภัทร ดาราประภา
641210035 นางสาว ปริชาติ ไชยบัวแกว
641210036 นางสาว นันทรัตน หนูมอ
641210037 นาย ณัฐวุฒิ โตนดทอง
641210038 นางสาว ยุวดี ศรีธานี
641210039 นางสาว สิรินยา ภูสกุล
641210040 นางสาว ฐาปนี สังขนุช
641210041 นางสาว กัลญารัตน ชูเทียน
641210042 นางสาว พรรษชล สีหะอําไพ
641210043 นาย อดิศักดิ์ อ่ําเทศ
641210044 นางสาว พัณณิตา ตรีนิคม
641210045 นาย มานพเทพ พิทักษงามวงศ
641210046 นางสาว พัชราพรรณ จิระพัฒนกําธร
641210047 นางสาว ณัฐกานต คงดี
641210048 นาย มานพ พลสารี
641210049 นางสาว กวิสรา จันทํา
641210050 นางสาว ดวงพร บญมี
641210051 นางสาว ชุติกานต มาอิ่นแกว
641210052 นาง เสาวณิต แวววิริยะ
641210053 นางสาว อภิลาภา เอกาชัย
641210054 นาย ธนกร ตั้งดํารงทรัพย
641210055 นางสาว อรปรียา อุนนังกาศ
641210056 นาย วณานุกูล กาญจนลักษณ
641210057 นางสาว นฤมล พิกุล
641210058 นางสาว อัจฉราลักษณ มัยสันเทียะ
641210059 นางสาว จันจิรา ทรัพยอาภรณ
641210060 นางสาว สุรัตน สีเหนี่ยง
641210061 นางสาว เกตุนภา เลิศสูงเนิน
641210062 นางสาว พิชชาพร สวนสมจีน
641210063 นางสาว จิราวรรณ นนทะบุตร
641210064 นาย ปฏิภาณ จิตตอําไพ
641210065 นางสาว ชาลี พิชัยโรจนรุง
641210066 นางสาว หะลีมะฮ เพชรสุวรรณ
641210067 นาย วรรณพงศ ชาติชนา
641210068 นางสาว สิริพรหม โงวสุวรรณ
641210069 นางสาว นภา ปนสุวรรณ
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641210070 นางสาว ภัทรปรียา จันทรรุงเรือง
641210071 นางสาว วรรณภรณ ดวงรัศมี
641210072 นางสาว อธิชา แสงจันทร
641210073 นางสาว วิชุดา คะสีทอง
641210074 นางสาว ฐิติกรณ มานะศักดิ์นนท
641210075 นางสาว เมธารัตน เดือนแรม
641210076 นางสาว ทัศนีย ศรีษา
641210077 นาย พิทักษไทย ไชยโชค
641210078 นางสาว เมธาพร จันทนาวิเวท
641210079 นางสาว ปกาวัลย นาเจริญ
641210080 นางสาว นิศารัตน รอดสุวรรณ
641210081 นาย ปริญญา กลายุทธ
641210082 นางสาว ฐานิตา เจริญศิริ
641210083 นางสาว ทิพยวิมล สุวรรณโณ
641210084 นางสาว ณัฐฐินี คําปวทา
641210085 นางสาว ธาวินี โพนงาม
641210086 นางสาว ธมลวรรณ คงไชย
641210087 นางสาว ไพรสาร คําหวล
641210088 นางสาว สุกาญดา หิรัญ
641210089 นางสาว สุภมาส ลียากาศ
641210090 นางสาว ณัฏฐนรี บุญสนอง
641210091 นาย ธีร เวชโพธิ์
641210092 นางสาว สุทธิดา แนมขุนทด
641210093 นาง ณัฐชนันท เวชนันท
641210094 นางสาว อรไพลิน จําปานิล
641210095 นาย ชัยโย อุดมเดช
641210096 นางสาว วรรธิยา ฐานะราช
641210097 นางสาว ปฐมพร ยืนยง
641210098 นางสาว กิจติการณ จันทะวงษา
641210099 นางสาว พลัช สุขสมัย
641210100 นางสาว ฤทัยรัตน โหระโช
641210101 นางสาว พิชชา หมื่นโยธา
641210102 นางสาว เอรินทร บุญศรี
641210103 นางสาว กชกร กระจาง
641210104 นางสาว ธัญลักษณ นนทะศรี
641210105 นางสาว จันทรา มวนทอง
641210106 นางสาว ขวัญ แกว พืชเพียร



4

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

641210107 นางสาว วิลาวัลย อุปมาณะ
641210108 นางสาว ณิชากร พุมกลิ่น
641210109 นางสาว ปฏิภัทร ลาภตระกูล
641210110 นางสาว อนงคลักษณ จันทะชัย
641210111 นางสาว ณัฐณิชา วังษา
641210112 นางสาว จุฑามาศ สังขทอง
641210113 นางสาว อติพร เทงประกิจ
641210114 นางสาว สุทธิดา ทองพรม
641210115 นาย รัชชานันท ลิขสิทธิ์
641210116 นางสาว พัชรา บัวลอย
641210117 นางสาว อรสา กาฬแสง
641210118 นางสาว จุฑามาส วีระวงศ
641210119 นาย เนติธร กรุณา
641210120 นาย ทรงเกียรติ คงทอง
641210121 นางสาว พิกุล สมรูป
641210122 นางสาว ยุกตะวัน เกษศิริการณ
641210123 นางสาว ณัฏฐา เหลื่อมนอก
641210124 นางสาว พัชรินทร จินดามาต
641210125 นางสาว ดวงกมล อินทรโทโล
641210126 นาย ขจรศักดิ์ วิลาศ
641210127 นางสาว สุราวดี รายณะสุข
641210128 นางสาว ดวงพร ศรีประภา
641210129 นาย วรเวฐน ชางคิด
641210130 นางสาว ขัตติยา วันฟู
641210131 นางสาว ภัสราภรณ สังขฤทธิ์
641210132 นางสาว ณัชชา โยธาพยัพ
641210133 นาย ชาญณรงค แสนริน
641210134 นางสาว ภวิกา พุมนอย
641210135 นางสาว พรรณวดี ละอองศรี
641210136 วาที่ ร.ต. ประกาศิต ถิรวัฒนโยธิน
641210137 นางสาว จิตราภรณ บานแยม
641210138 นางสาว ธัญญารัตน ศรีสุขใส
641210139 นางสาว ชยาภัสร สืบสิงห
641210140 นาง จันทรจิรา โตสวัสดิ์
641210141 นาย ปุณณรัตน บุญมาก
641210142 นางสาว สุพรรณิการ บุญบัวทอง
641210143 นางสาว พัชชา ดลพีระวัฒน
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641210144 นางสาว นันทนัท แยมวันเพ็ญ
641210145 นางสาว ธวัลรัตน ภุมมาลา
641210146 นาย อนุชิต ดาศรี
641210147 นาย ชนินทร ชัยสิทธิ์
641210148 นางสาว ปรีชญา นาคนงนุช
641210149 นางสาว ศิรประภา นวมทิม
641210150 นาย รัชชานนท วิรัตนจินดา
641210151 นางสาว ภัณฑิรา มลกระวิ
641210152 วาที่ ร.ต. ธีรวุฒิ หนูคง
641210153 นาย อภิสิทธิ์ โชติรัตนอมรกิจ
641210154 นางสาว ณัฐมณฑ แสงอรุณรมเย็น
641210155 นาย เพชรโรจน ศรีนุนรุงโรจน
641210156 นาย จิรวัชร อุนแสงจันทร
641210157 นางสาว ณิชกานต กุณฑลจินดา
641210158 นางสาว ยลดา อุนทรัพย
641210159 นางสาว สุพิชชา ผาทอง
641210160 นางสาว ฐิรญาภา สารบรรณ
641210161 นางสาว จินตนา จินาออน
641210162 นางสาว กิติยา พูลขาว
641210163 นาย ชนะ กิตติกุลพันธ
641210164 นางสาว จารุดา บุญเลิศ
641210165 นางสาว ปยนัน ขุนทอง
641210166 นาย พิชาญ รุงโรจน
641210167 นาย ชวิศ นาวารัตน
641210168 นางสาว ธัญวรัตน วิริยะเชษฐกุล
641210169 นางสาว กานตธิดา คงเจริญ
641210170 นาย วารุธ วัลลา
641210171 นางสาว ธัญนันท เดชาชัยธนสรณ
641210172 นาย ชวิศ แกวกําพล
641210173 นางสาว ปณณรัตน ดํารงคสนิทภัสร
641210174 นางสาว วรัญญา วรกิจ
641210175 นาย นันทชัย อิ่มบอย
641210176 นางสาว สุพัตรา มากดี
641210177 นางสาว สิริวิมล เสมือแม
641210178 นางสาว พวงเพชร ศรีสุข
641210179 นางสาว ณหทัย ชํานาญพูด
641210180 นางสาว เสาวลักษณ สิงหขุนทด
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641210181 นาย สุรจิตร บรรจโรจน
641210182 นางสาว พิมลักษณ กัลยาณวิสุทธิ์
641210183 นาย เนติธร สุรักษกิตติกุล
641210184 นางสาว สุวรรณี ศาลา
641210185 นาย ทานทํานุ คุมรักษา
641210186 นางสาว เขมจิรา วงษแสงจันทร
641210187 นางสาว พิมพปวิตรา อุณหะรัตน
641210188 นาย อัครพงศ พรหมสวัสดิ์
641210189 นางสาว ชอผกา อารมณเย็น
641210190 นางสาว ฐาติกา หงษอราม
641210191 นางสาว ศศิวิมล สุขจันทร
641210192 นางสาว อิศรา ไกรดาราธิกร
641210193 นางสาว ประภาสา งามแกว
641210194 นางสาว ชนิดา ลายทอง
641210195 นาย วิไช คชนอย
641210196 นาย ธนัตถ สามคุมพิมพ
641210197 นาย อนิรุจท หาญประสิทธิ์ธาดา
641210198 นาย อนณ พูดเพราะ
641210199 นางสาว สุวรรณี กลาวสุข
641210200 นางสาว วิจิตตรา สาวงค
641210201 นางสาว ฉัตรฤดี มณีกอน
641210202 นางสาว ธิรินทรชญาน ประพฤติธรรม
641210203 นางสาว ลดาวรรณ กุสันเทียะ
641210204 นางสาว ชนิตา นาสมโภชน
641210205 นางสาว ชลนิกานต วงศแสนศรี
641210206 นางสาว วริษฐา ศรีเกียรติศักดิ์
641210207 นางสาว จิดาภา ลอยลม
641210208 นางสาว กิตติกา ภูหงษนิล
641210209 นาย วีรภัทร โอบออม
641210210 นาย มณฑล กฤษฎาภิวัฒน
641210211 นางสาว นันทภัค เกตุสุวงษ
641210212 นางสาว ธนิดา โพธิ์งาม
641210213 นางสาว รติรัตน ทองโชติ
641210214 นางสาว สุธาทิณี เลิศศิริ
641210215 นาย สิทธิโชค ไพยะเเสน
641210216 นางสาว กรรณิการ กอเกิดสกุล
641210217 นางสาว ชนากานต แสนเสน
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641210218 นางสาว รวีวรรณ ศรีทอง
641210219 นาย ณัฐพล รุงแกร
641210220 นาย สิทธิโชค มณีวงษ
641210221 นางสาว ณฐพร หยดยอย
641210222 นางสาว ณัชชา บุญไชย
641210223 นางสาว แพรพลอย บุญไชย
641210224 นาย ทศพล บอกลาง
641210225 นางสาว อรวรรณ อําพะวัน
641210226 นางสาว พัณณชิตา สงคประเสริฐ
641210227 นางสาว จันธิชา ทองทวี
641210228 นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณชิต
641210229 นาย ธงชัย ไตรรัตน
641210230 นางสาว ณัฐวดี ศิริพราหมณกุล
641210231 นาย รัตภูมิ หาญมาก
641210232 นางสาว ชนิดาภา ธนะศรีรางกูร
641210233 นางสาว กาญจนา สระทองเอก
641210234 นางสาว สิลิน เกตุรัตน
641210235 นางสาว ปุณญดา อชิรเรืองกุล
641210236 นางสาว หัถยา โพธิ์เซง
641210237 นางสาว สุดารัตน อนุศักดิ์พิทยา
641210238 นางสาว ดวงหทัย พลพุทธรักษ
641210239 นางสาว จิรภิญญา สุวจันทร
641210240 นางสาว ณัฐธิดา สิงหทองคํา
641210241 นาย กัญจน กิตติธนันต
641210242 นางสาว สุพรรษา เขียวนอก
641210243 นางสาว อภิญญา ปลั่งกลาง
641210244 นางสาว จาฬุภรณ ศรีรักษา
641210245 นางสาว สิรยากร พันธอนุ
641210246 นาย ศิวกร ระมั่น
641210247 นางสาว จันทมาลิน จันทรปรีชายุทธ
641210248 นาย ภาคภูมิ เสมอภาค
641210249 นางสาว ศุภิสรา รัตนสุมน
641210250 นางสาว จิราพร ตื้อคํา
641210251 นาย พีระพงศ ศรีสันติสุข
641210252 นาย สิริกล ศรีปลอง
641210253 นางสาว สุภาพร มุกดาวิจิตร
641210254 นางสาว อรระวี จันทรศิลป
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641210255 นาย ธวัชชัย แพงอานนท
641210256 นางสาว ณัชชา ปรุงรุงเรืองเลิศ
641210257 นางสาว ภัทรกาญจน ประพันธ
641210258 นางสาว กุลธิดา ทองสรรค
641210259 นาย ปยะพล แกนคง
641210260 นาย อธิวัฒน สุริวงษ
641210261 นางสาว เสาวลักษณ เพงการ
641210262 นาย สราวุฒิ จัทรแดง
641210263 นางสาว ศิราลัย บุปผาทาโน
641210264 นางสาว แพรพรรณ เพ็ชรภิรมย
641210265 นางสาว ปาณริศา ปานเขียน
641210266 นางสาว ปยวรรณ เผยฤทัย
641210267 นางสาว สุดารัตน กันนิกา
641210268 นาย สนั่น นวยฮา
641210269 นางสาว คัทลียา ธินวล
641210270 นาย อธิศักดิ์ ศรีมวง
641210271 นางสาว อังคณา สาขาเรือน
641210272 นางสาว สุชญา สมุทคีรี
641210273 นางสาว ศิริกัญญา ขันเพ็ชร
641210274 นางสาว รัชนี ศรีอุดร
641210275 นางสาว ดาราวรรณ นุกูลกิจ
641210276 นางสาว ปยวรรณ เบื้องกลาง
641210277 นางสาว พรญาณี สุดชารี
641210278 นางสาว ภมรศรี มณีรัตน
641210279 นางสาว ศศิวิมล หัตถา
641210280 นาย สิรธีร ศรีพรหม
641210281 นาย วิศรุต สุมมาตย
641210282 นางสาว วนิศรา เอี่ยมใจรัก
641210283 นาย ประเสริฐ คงเจริญ
641210284 นางสาว จันทิรา ชื่นโชติ
641210285 นางสาว ชนกานต มัยสันเทียะ
641210286 นางสาว ภรัณภัทร พฤฒวรโชติ
641210287 นางสาว ภามณี พันธุแตง
641210288 นางสาว ปรียาภรณ เกษแกว
641210289 นาย ธนกิตติ์ ศรีฟา
641210290 นางสาว จีรพร หายทุกข
641210291 นาย ธงไชย ทรัพยอุดม
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641210292 นาย ธนาพลิศ จันทวงษ
641210293 นางสาว ปยะพร มิเกลี้ยง
641210294 นางสาว พีรดา แกวพินิจ
641210295 นางสาว ศุธนันน ยานะ
641210296 นางสาว ขวัญใจ บุญแสร
641210297 นาย ดนัยธนัน หงษทอง
641210298 นางสาว อารียา ลาสะมอ
641210299 นางสาว จิราภรณ เดชะ
641210300 นางสาว สิริสุดา สุยะลา
641210301 นางสาว ธัญญารัตน บุญประสิทธิ์
641210302 นางสาว ศิริพร แจมใส
641210303 นาย พิชยะ ขําเมือง
641210304 นางสาว นัดดาวัน อินแสง
641210305 นางสาว ตฤณาพร นิลผาย
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