
                                                                     
                  

 

 
 
 

ประกาศ สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิชาการเกษตร 

 
 

  ตามที่ได้มีประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  6 สิงหาคม 2556 เรื่องรับสมัคร บุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิชาการเกษตร และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ 2 กันยายน 2556 น้ัน 
 

  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะ ดังต่อไปน้ี 

 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

 

ข) กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 

 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2  ตามวัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบ ดังน้ี 

 
สมรรถนะและวิธีการประเมิน วัน เวลา และสถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะ 
เลขประจาํตัวผู้มีสิทธิ

เข้าสอบ 
การประเมินครั้งที่ 1 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาํหรับตําแหน่ง 
- ประเมินโดยการ สอบข้อเขียน 

วันที่ 10 กันยายน 2556 
เวลา 09.00 – 11.30 น.  

ณ อาคารฝึกอบรม  
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

การประเมินครั้งที่ 2 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
- ประเมินโดยการ สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 10 กันยายน 2556 
เวลา 13.00  น.  
ณ อาคารฝึกอบรม  

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

(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 ดังน้ี 

    4.1 ห้ามนําเคร่ืองมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
       4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
       4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งครัด 
       4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้เท่าน้ัน 
       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 และสมรรถนะน้ัน 
       4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตําแหน่งที่
สมัครสอบและเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน 
        4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่น 
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน 
       4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 
  





เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 5611001 น.ส.พรรณนิภา มงคลเจริญ
2 5611002 น.ส.อุษา แย้มทับทิม
3 5611003 น.ส.วัลยา กาบแก้ว
4 5611004 น.ส.พรรณพิมล เพชร์แดง
5 5611005 น.ส.พนิดา ชัยมาต
6 5611006 น.ส.เดือน สุมาลี
7 5611007 น.ส.ปาริฉัตร พิชิตธนปัญญา
8 5611008 น.ส.เพ็ญประภา ทําดี
9 5611009 น.ส.สุวิมล อนุรักษา

หมายเหตุ     ผังที่น่ังสอบตรวจสอบที่หน้าห้องสอบ



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 5612001 น.ส.ฐานนันท์ คตดี
2 5612002 น.ส.กอปรกานต์ เทพสุภรณ์กุล
3 5612003 น.ส.กนิษฐ์นาถ นรภัทรพงศ์

หมายเหตุ     ผังที่น่ังสอบตรวจสอบที่หน้าห้องสอบ



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 5613001 น.ส.อาทิตยา รัศมีแจ่ม
2 5613002 นายวรพงศ์ สิริโรจนวงศ์
3 5613003 นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์
4 5613004 น.ส.แววมณี โลกรัก
5 5613005 น.ส.อิสราภรณ์ หัทยาสิทธินันท์
6 5613006 นายณัฐพงศ์ เล็กบัณฑิตย์
7 5613007 น.ส.จารุวรรณ จินาวงศ์
8 5613008 นายสมเจต หนูอ้น

หมายเหตุ     ผังที่น่ังสอบตรวจสอบที่หน้าห้องสอบ



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 5614001 น.ส.นํ้าเพชร ทศคราม
2 5614002 น.ส.ชุดาพร สุขประเสริฐ
3 5614003 น.ส.เบญจวรรณ พรมเมส
4 5614004 นายชัยยุทธ แม้นสมุทร
5 5614005 น.ส.ฐิศิรัตน์ คูวิจิตรจารุ
6 5614006 น.ส.นาฏนภา ลมูลจิตต์
7 5614007 น.ส.ปรียารัฐ ภูสุวรรณ
8 5614008 น.ส.ยุพรัตน์ รั้งสันเทียะ
9 5614009 น.ส.รุ่งระวี พลหาญ

10 5614010 น.ส.วิรัญญา น้อมธรรม
11 5614011 น.ส.สิริอร สร้อยบาง
12 5614012 นายเรืองวิทย์ ศลโกสุม
13 5614013 น.ส.กมลวรรณ ขําอ่ิม
14 5614014 น.ส.ทิพวรรณ หุ่นพงษ์
15 5614015 น.ส.จิดาภา ฉันทสุขสกุล
16 5614016 น.ส.นฤมล แซ่ลิ้ม
17 5614017 นายจิระ มาตรทอง
18 5614018 น.ส.กาญจนา ป้ันพุ่ม
19 5614019 นายภาณุวัฒน์ อุสาหะ
20 5614020 น.ส.วิจิตรา มงคล
21 5614021 น.ส.ศิริลักษณ์ มณีจันทร์
22 5614022 น.ส.กมลวรรณ ศรีทองคํา
23 5614023 น.ส.มนสิกานต์ หาญลํายวง
24 5614024 น.ส.เพ็ญนภา อภัยสุข
25 5614025 น.ส.ปรีดาพร คุณฑี

หมายเหตุ     ผังที่น่ังสอบตรวจสอบที่หน้าห้องสอบ
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