
 
 
 

ประกาศ สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1                           
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ในตําแหน่งวิศวกร นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการและข้อปฏิบัติในการสอบ 
เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

    

ตามท่ีได้มีประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่องรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่ง วิศวกร นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 น้ัน 

สํานักงานพัฒนาที่ ดินเขต 1 จึงขอประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และข้อปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปน้ี 

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารบัการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  

(ข) กําหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ   
ให้ผู้สมัครเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามวัน เวลา 
และสถานที ่ในตารางสอบ ดังน้ี 

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธกีารประเมิน ครั้งที่1  
วัน เวลา และสถานทีป่ระเมิน เลขประจําตัวผู้สมัคร อุปกรณท์ีใ่ช ้

ในการสอบ 

ความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย 

   

ตําแหน่งวิศวกร วันอังคารที ่20 กันยายน 2565  
เวลา 09.00 – 11.30 น.   
ณ อาคารฝึกอบรม สาํนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัด
ปทุมธาน ี

650111001 – 650111010 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

- ปากกานํ้าเงิน 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
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ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธกีารประเมิน ครั้งที่1 
วัน เวลา และสถานทีป่ระเมิน เลขประจําตัวผู้สมัคร 

อุปกรณท์ีใ่ช ้
ในการสอบ 

ตําแหน่งนักวิชาการ
เกษตร 
 
 
 

วันอังคารที ่20 กันยายน 2565  
เวลา 09.00 – 11.30 น.   
ณ อาคารฝึกอบรม สาํนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัด
ปทุมธาน ี

650112001 – 650112066 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 

- ปากกานํ้าเงิน 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 

ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
 
 
 

วันอังคารที ่20 กันยายน 2565  
เวลา 09.00 – 11.30 น.   
ณ อาคารฝึกอบรม สาํนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัด
ปทุมธาน ี

650113001 – 650113018 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 

- ปากกานํ้าเงิน 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 

ตําแหน่งเจ้าหน้าทีธุ่รการ 
 
 
 

วันอังคารที ่20 กันยายน 2565  
เวลา 09.00 – 11.30 น.   
ณ อาคารฝึกอบรม สาํนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัด
ปทุมธาน ี

650114001 – 650114010 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 

- ปากกานํ้าเงิน 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 

 
 (ค)  ระเบียบปฏิบตัเิกี่ยวกบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

 ใหผู้้สมัครปฏบิตัติามระเบียบ ดังนี ้
๑.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ 

กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ โดยเด็ดขาด 

๒ . เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

๓.  ต้องนําบัตรประจําตัวสอบผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

๔.  การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังน้ี 

 ๔.๑   ห้ามนําเคร่ืองมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ  
 ๔.๒   ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง เพ่ือคัด

กรองตรวจวัดอุณหภูมิและให้ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
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 ๔.๓   ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่

ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 
 ๔.๔   ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้

เท่าน้ัน 
 ๔.๕   ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเร่ิมสอบในตารางการ

ประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๔.๖   ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา 

ที่กําหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินตําแหน่งที่สมัครอีก 

 ๔.๗   ผู้ เข้ ารับการประเมินจะต้องน่ังประเมินตามท่ี น่ังและห้องประเมิน 
ที่กําหนดให้ ผู้ใดน่ังผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนน
สําหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะน้ัน 

 ๔.๘   เขียนเลขประจําตัวสอบแทนช่ือในทุกกรณีที่เก่ียวข้องกับการตอบข้อสอบ 
และให้เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน ห้ามเขียนช่ือลงบนกระดาษคําตอบโดยเด็ดขาด 

 ๔.๙   เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการ
ประเมินอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 

 ๔.๑๐  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคําตอบน้ันแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 

 ๔.๑๑   แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบที่ ใ ช้ ในการประเมินจะนําออกจาก 
ห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่าน้ัน 
  ๔.๑๒   เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุด
ทําคําตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 
การประเมินได้อนุญาตแล้ว 

 ๔.๑๓   เมื่อสอบเสร็จ ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 

๕.   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการประเมินน้ี หรือข้อปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็น
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิเข้ารับการ 
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังน้ี 

 (ง)   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  
และทางเว็บไซต์ http://r01.ldd.go.th  "ข่าวรับสมัครงาน" หรือเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th "ข่าวรับ
สมัครงาน" หรือเว็บไซต์ https://ldd01.thaijobjob.com  
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ข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เพ่ือให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมท้ังคํานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน จึงกําหนดข้อปฏิบัติในการสอบ 
ดังน้ี 

1. ผู้เข้าสอบต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารที่ใช้จัดสอบ หากพบว่า
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะให้ทําการน่ังพักและตรวจวัดใหม่อีกครั้ง หากพบว่าอุณหภูมิ
ของร่างกายไม่ลดลงจะให้ผู้เข้าสอบทําการสอบในสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ  

2. ผู้เข้าสอบที่มีอาการ เช่น อาการไข้ ไอ จาม มีนํ้ามูก เจ็บคอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง 
โดยจะให้ผู้เข้าสอบที่มีอาการดังกล่าวทําการสอบในสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ  

3. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานที่จัดสอบ หากไม่สวม
หน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารที่ใช้จัดสอบหรือห้องสอบเด็ดขาด 

4. ผู้เข้าสอบต้องคํานึงถึงสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนตลอดเวลาในขณะอยู่ในสถานท่ี 
จัดสอบ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอ่ืน ๆ อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 

5. ผู้เข้าสอบควรหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ 
หรือล้างมือด้วยนํ้าและสบู่บ่อย ๆ  

6. ให้ผู้ เข้าสอบนําหลักฐานผลการตรวจที่ ยืนยันว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19  
ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนการสอบ โดยวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจ (โรงพยาบาล 
คลินิก หรือสถานประกอบการที่ออกใบรับรองผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19) ทั้งนี้  
ผลตรวจผ่าน Application หมอพร้อม จะต้องมีตราประทับของสถานที่ที่ได้รับการตรวจ มาย่ืนต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสอบ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบนี้ หรือข้อปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะ
วิชาใดวิชาหน่ึงหรือทุกวิชาก็ได้ 

      ประกาศ  ณ  วันที่        กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

  (นางนงนุช  ศรีพุ่ม) 
  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ 
  ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลอืกสรร 

 
หมายเหต ุ ผู้เข้าสอบหากไม่นําหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่เป็นผู้ติดเช้ือโควิด 19  

มาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  9 กันยายน 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง วิศวกร

เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
650111001 นายคณฑี หมื่นเดช
650111002 นางสาวกาญจนา สมพบ
650111003 นายนิวัฒน์ เจริญจิตต์
650111004 นายคุณากร อุปเถย์
650111005 นายพิชญพงศ์ ศรีสวัสด์ิ
650111006 นายรติธัช วงษ์สวนน้อย
650111007 นายสหคง คีรีศรี
650111008 นายรุจิภาส วงษ์แก้ว
650111009 นายพงศกร ศิริสิงห์อําไพ
650111010 นายธนกร ด่านเสถียร



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  9 กันยายน 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
650112001 นางสาวปิยวรรณ กันต์นิกูล
650112002 นางสาวยุพเรศ ชัยพินิจ
650112003 นางสาวอัจฉรา ค้าเจริญ
650112004 นางสาววรรษมล โตอนันต์
650112005 นางสาวพรสวรรค์ แสงใส
650112006 นางสาวณัฐชนันท์ ภักดีศุภผล
650112007 นางสาวมาริษา ผานามอญ
650112008 นางสาวลัลน์ลลิต พวงนาค
650112009 นางสาวพัทธ์สร นวมขุนทด
650112010 นางสาวจารุวรรณ ประสาทศิลป์
650112011 นางสาวชนากานต์ เมฆลอย
650112012 นายกิจจา ศรีทา
650112013 นายศุภวิชญ์ จิตรสมุทร
650112014 นายอโณทัย ภู่ศรี
650112015 นางสาวณิชากร พุ่มกลิ่น
650112016 นางสาวอาริสา ทับทิม
650112017 นางสาวบัณธิตา นงนาง
650112018 นายพิสูทธ์ บุญร่ม
650112019 นายบุญฤทธ์ สุทนต์
650112020 นางสาวอริศชา สิงหมงคล
650112021 นายธีรภัทร แก้วพรม
650112022 นางสาวชนิตา เพ็ชรมณี
650112023 นางสาวนํ้าผึ้ง แสงใส
650112024 นายปริญ จึงประวัติ
650112025 นางสาวศศิธร ถาวร
650112026 นางสาวเกวลิน จงสมชัย
650112027 นางสาวกนกวรรณ เพ็ญศรี
650112028 นางสาวนุชจรีย์ บุญนาที
650112029 นางสาวอรภาณี คําบุบผา
650112030 นางสาวสิริวรรณ ปราสาทิกะพันธ์
650112031 นายไชยรัตน์ จําปาดิบ
650112032 นางสาวนิภาพร เริงอนันต์



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  9 กันยายน 2565
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ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
650112033 นายณัฐวุฒิ อ่อนเฉียบ
650112034 นางสาวศิริพร พันธ์ุวงษ์
650112035 นางสาวธันยพร ปนะวงศ์
650112036 นางสาวธนาภรณ์ ใจผ่อง
650112037 นางสาวพิไลลักษณ์ ประเสริฐ
650112038 นางสาวขวัชนก บริสุทธ์ิ
650112039 นางสาวพัณณิตา คงจังหวัด
650112040 นางสาวพรทิพย์ ใจสุภาพ
650112041 นายอภิวัฒน์ ข้าวหอมหาง
650112042 นางสาวจุฑามาศ สังข์ทอง
650112043 นางสาวมินตรา รูปดี
650112044 นายพงษ์พันธ์ุ สุขเกษม
650112045 นางสาวศตพร เงินเถื่อน
650112046 นายชัยวรรณ คนึงชัยสกุล
650112047 นางสาวอัจฉริกา สินธพานินท์
650112048 นางสาวกุลการ มงคลชูโชคทวี
650112049 นางสาวจรรยาลักษณ์ อ่ินคํา
650112050 นางสาวศิรประภา แก้วเรือง
650112051 นางสาวราตรี พุทชนะ
650112052 นายอภิพัฒนพงษ์ อยู่สมบุญ
650112053 นางสาววิสาข์ มีเพชร
650112054 นางสาวชุติมา กาหล่ํา
650112055 นางสาวนิตระวี รอดน้อย
650112056 นางสาวปนัดดา ปัดสุวรรณ
650112057 นางสาวก่ิงแก้ว ศรีนามน้อย
650112058 นางสาวปภัสสร รถมะณี
650112059 นางสาวหทัยรัตน์ บํารุงสุข
650112060 นางสาวสุวนันท์ แสงพิรุณ
650112061 นายวิสูตร เจริญจิตต์
650112062 นางสาวอัฐภิญรักษ์ อนุศาสตร์
650112063 นางสาวพนิดา ทานประสิทธ์ิ
650112064 นางสาวสุภาณี ฉิมดี



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  9 กันยายน 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
650112065 นางสาวทิพย์วิมล สืบพันธ์
650112066 นางสาวธิตินันท์ ขันจอก



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  9 กันยายน 2565
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ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
650113001 นายพัชร เสริมเจริญกิจ
650113002 ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริลักษณ์ เพ่ิมพูน
650113003 นางสาวพินิดา กุลมาลา
650113004 นางสาววิรญา สมอาษา
650113005 นางสาวโชติกา คงสมบูรณ์
650113006 นางสาวเมธาวี เกียรติพรพิเชฐ
650113007 นางสาวขวัญฤทัย พรหมภักดี
650113008 นางสาวธิดารัตน์ พูลเอม
650113009 นางสาวเกศินี พิมพาภรณ์
650113010 นางสาวโชติรส ผ่องกมล
650113011 นางสาวศุภรัตน์ เภากลิ่น
650113012 นางสาวปวีณา ธรรมเสมอ
650113013 นางสาวพัชรินทร์ สุรินทร์
650113014 นางสาวณีรนุช แท่นทอง
650113015 นางสาวณัฐฑริณี หินเมืองเก่า
650113016 นางสาวกุลปรียา สีวันนา
650113017 นางสาวกฤตยา บุญรัตน์ประพันธ์
650113018 นางสาวอรอุมา ตันติสุริยานนท์



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  9 กันยายน 2565
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ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
650114001 นางสาวจุฑามาศ เล้าวงศ์
650114002 นางสาวพราวพรรณ อยู่ประเสริฐ
650114003 นางสาวศิริประภา ดีบาง
650114004 นางสาววรพรรณ ศรีสุข
650114005 นางสาวอติภา คุณาพรพิพัฒน์กิจ
650114006 นางสาวณัฐฐา สร้อยสะอาด
650114007 นายวิษณุ ป้อมทอง
650114008 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มกล่ํา
650114009 นางสาวศุภนิดา จิตตวิมล
650114010 นางสาวกุลสตรี เอ่ียมสุภา





แผนผังสนามสอบภาพรวม
อาคารฝึกอบรมสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี ชั้นที่ 1 

บรเิวณทางขึน้ชัน้ 2 หอ้งยอ่ย

สอ
บท

ี่ 1

สอ
บท

ี่ 2

ทางเขา้
อาคาร

ห้อ
งส

ห้อ
งส



แผนผังการจัดห้องสอบ (ห้องสอบที่ 1  ภาคเช้า 09.00-11.30 น.)
ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร  นักวิทยาศาสตร์

สถานท่ีอาคารฝึกอบรม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1

Row 1 650112001 650112014 650112027 650112040 650112053 650112066

Row 2 650112002 650112015 650112028 650112041 650112054 650113001

Row 3 650112003 650112016 650112029 650112042 650112055 650113002

Row 4 650112004 650112017 650112030 650112043 650112056 650113003

Row 5 650112005 650112018 650112031 650112044 650112057 650113004

Row 6 650112006 650112019 650112032 650112045 650112058 650113005

Row 7 650112007 650112020 650112033 650112046 650112059 650113006

Row 8 650112008 650112021 650112034 650112047 650112060 650113007

Row 9 650112009 650112022 650112035 650112048 650112061 650113008

Row 10 650112010 650112023 650112036 650112049 650112062 650113009

Row 11 650112011 650112024 650112037 650112050 650112063 650113010

Row 12 650112012 650112025 650112038 650112051 650112064 650113011

Row 13 650112013 650112026 650112039 650112052 650112065 650113012

ทางเข้า/ออกห้อง

 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  ตําแหน่งนักวิเคราะห์ดิน



แผนผังการจัดห้องสอบ (ห้องสอบที่ 2  ภาคเช้า 9.00-11.30 น.)
ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร เจ้าหน้าท่ีธุรการ
สถานท่ีอาคารฝึกอบรม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1

Row 1 650113013 650111001 650111007 650114004

Row 2 650113014 650111002 650111008 650114005

Row 3 650113015 650111003 650111009 650114006

Row 4 650113016 650111004 650111010 650114007

ทางเข้า/ออกห้อง

Row 5 650113017 650111005 650114001 650114008

Row 6 650113018 650111006 650114002 650114009

Row 7 650114003 650114010

 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์

 ตําแหน่งวิศวกร

 ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ
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