ประกาศ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1
เรื่อง รายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
และเจ้าหน้าทีแ่ ผนที่ภาพถ่าย และข้อปฏิบตั ิในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่ได้มีประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เรื่ อ งรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป สํ า นั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 1 ในตํ า แหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นั้น
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กําหนดวัน เวลา สถานทีแ่ ละระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(ข) กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1
ให้ผู ้ม ีส ิท ธิเ ข้า รับ การประเมิน ความรู ้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 1
ตามวัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ประเมินโดยการ สอบข้อเขียน

วัน เวลา และสถานที่ ในการ
ประเมินสมรรถนะและประกาศผล
- ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน
2564 เวลา 09.00 – 11.30 น.
(เช้า) ณ อาคารฝึกอบรม สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี

เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
(เอกสารแนบท้าย
ประกาศ)

-2สมรรถนะและวิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ประเมินโดยการ สอบข้อเขียน

วัน เวลา และสถานที่ ในการ
ประเมินสมรรถนะและประกาศผล
- ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.00 – 15.30 น. (บ่าย)
ณ อาคารฝึกอบรม สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี

เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
(เอกสารแนบท้าย
ประกาศ)

หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ยางลบหมึก น้ํายาลบคําผิด
(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 หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนําเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึง สถานที่ป ระเมิน ก่อ นเริ่ม เวลาประเมิน ไม่น้อ ยกว่า 1 ชั่ว โมง เพื่อ คัด กรอง
ตรวจวัดอุณหภูมิและให้ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) แต่จ ะเข้า ห้อ งสอบได้ก็ต่อ เมื่อ ได้รับ อนุญ าตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้า สอบไปถึงห้อ งสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่ม สอบในตารางการประเมิน ไปแล้ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

-34.6 ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องเข้าสอบตาม
ตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้
ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับประเมินในตําแหน่งที่สมัครอีก
4.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กําหนดให้ ผู้ใดนั่งผิด
ที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสําหรับความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะนั้น
4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตําแหน่งที่
สมัครสอบและเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่านั้น
4.9 เมื่อ อยู่ใ นห้อ งประเมิน ขณะประเมิน ต้อ งไม่พูด หรือ ติด ต่อ กับ ผู้เ ข้า รับ การประเมิน อื่น
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
4.10 ถ้า สอบเสร็จ ก่อ นเวลาและส่ง คํา ตอบนั้นแล้ว ต้อ งได้รับ อนุญ าตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
4.11 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ที่ใ ช้ในการประเมินจะนําออกจากห้องประเมินไม่ไ ด้
เว้นแต่ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการการประเมินอนุญาตเท่านั้น
4.12 เมื่อหมดเวลา และคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทําคําตอบ
จะต้อ งหยุด ทัน ที แต่จ ะออกจากห้อ งประเมิน ได้ต่อ เมื่อ คณะกรรมการหรือ เจ้า หน้า ที ่ค วบคุม การประเมิน ได้
อนุญาตแล้ว
4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมิน และต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื ่อ ให้ก ารเฝ้า ระวัง และป้อ งกัน การแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้ง
คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จึงกําหนดข้อปฏิบัติในการสอบ ดังนี้
1. ผู้เ ข้า สอบต้อ งตรวจวัด อุณ หภูมิ ณ จุด คัด กรอง ก่อ นเข้า อาคารที่ใ ช้จัด สอบ หาก
พบว่า อุณ หภูม ิเ กิน 37.5 องศาเซลเซีย ส เจ้า หน้า ที่จ ะให้ทํ า การนั่ง พัก และตรวจวัด ใหม่อีก ครั ้ง หากพบว่า
อุณหภูมิของร่างกายไม่ลดลงจะให้ผู้เข้าสอบทําการสอบในสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ

เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขประจําตัวผู้สมัคร
6501001
6501002
6501003
6501004
6501005
6501006
6501007
6501008
6501009
6501010
6501011
6501012
6501013
6501014
6501015
6501016
6501017
6501018
6501019
6501020
6501021
6501022
6501023
6501024
6501025
6501026
6501027
6501028
6501029
6501030
6501031
6501032

น.ส.อัชฌา
น.ส.ธัญญา
น.ส.ทิพวรรณ
น.ส.อรชนก
น.ส.สุรีย์พร
นายชิษณุพงศ์
น.ส.ชวัลรัชย์
น.ส.มนทวรรณ
น.ส.นันทยา
น.ส.สุธิตา
น.ส.สุพัตรา
น.ส.รติชา
น.ส.รสรินทร์
น.ส.สิรภัทร
นายกษิดิศ
น.ส.ถิรวดี
น.ส.ณัชชา
นายสุทิวัส
น.ส.ภัทราวดี
นายเกียรติชัย
นางชื่นจิตร
นายณัฐกิตติ์
น.ส.ปทิตตา
น.ส.สุนิษา
น.ส.ชลลดา
น.ส.วิไลวรรณ
น.ส.นุชนารถ
นายเศรฐวัตน์
น.ส.กนกวรรณ
น.ส.อธิชา
นายสวรรค์
น.ส.อุมาพร

ชื่อ-นามสกุล
ชูแสง
ศรีอินทรสุทธิ์
เพ็ชรถัด
ไชยพิศ
รัตนสังข์
พุทธมนต์สิงห์
ฉัตรเหลืองทอง
คชศิล
ชาธิพา
ประดิษฐ์
คงเดช
ปานทอง
เฉลยศาสตร์
ปรีเปรม
กล่ํานาค
จันทะรัง
หน่อคํา
ศรีกุศล
จิตร์แจ้ง
คงกัน
ว่องวชิราพาณิชย์
อ้วนถาวร
มีศิริ
ดาวเรือง
เฉยเผือก
พิมหงษา
ทองอยู่
แก่ประโคน
เพ็ญศรี
แก้วสีทอง
อาจดี
ไชยช่วย

เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขประจําตัวผู้สมัคร
6501033
6501034
6501035
6501036
6501037
6501038
6501039
6501040
6501041
6501042
6501043
6501044
6501045
6501046
6501047
6501048
6501049
6501050
6501051
6501052
6501053
6501054
6501055
6501056
6501057
6501058
6501059
6501060
6501061
6501062
6501063
6501064

น.ส.มนทิยา
น.ส.ชนากานต์
น.ส.เอเซีย
น.ส.ณัฐณิชา
น.ส.กันทิมา
นายประกาศิต
น.ส.ชัชฎาพร
น.ส.จริยาพร
น.ส.สุกุลตรา
นายสมพงษ์
นายณัฐพล
น.ส.อัฐภิญญา
น.ส.กนกวรรณ
น.ส.กรรัตน์
นายพิสูทธ์
น.ส.ณัฐธิดา
น.ส.แพรพรรณ
น.ส.ณัชชา
นายไชยรัตน์
ว่าที่ ร.ต. นิคม
น.ส.นที
น.ส.สุวภา
นายทรงพล
น.ส.ภัคจีรา
นายศรราม
น.ส.สุชาวดี
น.ส.ประภากร
น.ส.ณัฐกมล
น.ส.ปิยะภรณ์
น.ส.สุดารัตน์
นายณัฐพล
นายเสกสรรค์

ชื่อ-นามสกุล
รื่นสุข
อนันตวิเชียร
คําแก้ว
มณีฉาย
ประเสริฐศิลป์
อยู่กลิ่น
ชิตเชิด
ทิวาพัฒน์
หีบไธสง
คตดี
แช่มประสพ
คงคา
คุ้มพะเนียด
อยู่พะเนียด
บุญร่ม
สุพินศรี
ขันพิมูล
โยธาพยัพ
จําปาดิบ
พงษ์สวรรค์
มั่นน้อย
ชนประชา
ขันธ์เครือ
ผูกนิยม
สันรัมย์
ทรัพย์อนันต์
ไชยเดช
กมลรัตน์
ประดับวงค์
เสือเล็ก
เปี่ยมทอง
ทองอ่อน

เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขประจําตัวผู้สมัคร
6501065
6501066
6501067
6501068
6501069
6501070
6501071
6501072
6501073
6501074
6501075
6501076
6501077
6501078
6501079
6501080
6501081
6501082
6501083
6501084
6501085
6501086
6501087
6501088
6501089
6501090
6501091
6501092
6501093
6501094
6501095
6501096

น.ส.สุธาธิณี
น.ส.ธนัญญา
นายเจริญชัย
น.ส.พิมพ์พิชชา
น.ส.ณัฐธิดา
น.ส.เพ็ญประภา
น.ส.ปทิตญา
น.ส.วันใหม่
นายอภิสิทธิ์
นายกฤตเมธ
น.ส.พัชราวดี
น.ส.กานต์มณี
นายบุญฤทธิ์
นายมนัส
น.ส.พิกุลแก้ว
น.ส.สิริพร
นายปิยะ
นางโชติกา
น.ส.บุษกร
นายพิสิฐพงศ์
น.ส.อัญชลี
น.ส.ออมทรัพย์
นายพัฒนภูมิ
น.ส.เพ็ญพิชชา
น.ส.ณัฐศรา
นายจารุวัฒน์
น.ส.สุนิษา
น.ส.สุนันทา
น.ส.มนัสนันท์
นางพัชรี
น.ส.แก้วตา
น.ส.วราภรณ์

ชื่อ-นามสกุล
รู้คุณ
สงวนโสม
กุมภาพันธ์
พงษ์พัฒนาพร
เอื้อสลุง
สุเพียร
งามภักตร์
เข็มเพ็ชร
หาญณรงค์
พัฒนาวนิชกุล
ทัพพพันธุ์
อัตถากร
สุทนต์
บุญมี
บัวงาม
เจริญโห้
เหรียญทอง
อภัยเสวตร์
ชูม่วง
เอกวรงค์ฐิติ
ส่งศรี
อัศวิชชกําจาย
ผ่องยุบล
คงษา
วารีศรศักดิ์
พรหมจิตต์
วิบูลย์ชาติ
เภอขุนทด
สมบัติมี
ยุติบรรณ์
ศรอดิศักดิ์
ดอนสังข์ไพร

เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขประจําตัวผู้สมัคร
6501097
6501098
6501099
6501100
6501101
6501102
6501103
6501104
6501105
6501106
6501107
6501108
6501109
6501110

ชื่อ-นามสกุล
น.ส.จิราภรณ์
ด้วงโต
น.ส.อุไรรัตน์
ทับทิมศรี
น.ส.ณัฐนารถ
คําโสม
น.ส.ณัฏฐพร
จารี
น.ส.กมลวรรณ
กองแก้ว
น.ส.ดวงพร
กลมเกลี้ยง
ว่าที่ ร.ต.หญิง วรรณภัสสร วงษ์สุวรรณ
น.ส.พันทิวา
เทียนขาว
น.ส.สุณิตา
ทับแฟง
น.ส.สุกัญญา
สุขภาค
นายศิวะภูมิ
แดนพัฒนไพบูลย์
นายอนันต์
พันธุ์ที
น.ส.อรอุมา
ตันติสุริยานนท์
น.ส.ปณิดา
ทองดอนกุ่ม

หมายเหตุ
- ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
และขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ตรงตามที่กําหนด
- ผังที่นั่งสอบตรวจสอบที่หน้าห้องสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
เลขประจําตัวผู้สมัคร
6502001
6502002
6502003
6502004
6502005
6502006
6502007
6502008
6502009
6502010
6502011
6502012
6502013
6502014
6502015

น.ส.อภิญญา
น.ส.ปรารถนา
น.ส.อรยา
น.ส.ณัฐนิชา
น.ส.วิลาวัลย์
น.ส.ศิริวิมล
น.ส.สุชญา
นายอธิวัฒน์
น.ส.สิริมา
นายสหคง
นายกิตติพงษ์
นายกันต์พงษ์
นายเจริญสุข
น.ส.ชนิกานต์
นายปรัธญ์

ชื่อ-นามสกุล
ปลื้มอุดม
มีโค
ภักดีนวล
เกิดสกุล
น่วมเปรม
วงค์คําแสน
ป้อทองคํา
สุริวงษ์
ศรีบุตรดี
คีรีศรี
มณีกิตติวรพงษ์
พงศ์ภัทรวิเศษ
สวยงาม
จันทเลิศ
มานําไทย

หมายเหตุ
- ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
และขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ตรงตามที่กําหนด
- ผังที่นั่งสอบตรวจสอบที่หน้าห้องสอบ

