
                                                                     
                  

 

 
 
 

ประกาศ สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
เรื่อง รายช่ือผูผ้่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  

และมีสทิธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  
 

 

  ตามท่ีได้มีประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565  เรื่องรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไปในตําแหน่ง วิศวกร นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่
ธุรการ และได้ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไปแล้ว น้ัน 
 

  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสทิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่2   ตามรายช่ือแนบ
ท้ายประกาศน้ี 
  ทั้งน้ี ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายน้ี เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ในด้านความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน ทัศนคติ แรงจูงใจ โดยการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 
ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เลขที่ 56 หมู่ 2 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีกําหนด
ลงทะเบียนของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตามตําแหน่งและเลขประจําตัวผู้สมัคร ดังน้ี 
 

ตาํแหน่ง เลขประจําตัวผูส้มัคร 
สัมภาษณ์ภาคเช้า (ลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 08.00 - 09.00 น.)  
  วิศวกร 650111001 - 650111006 
  นักวิชาการเกษตร 650112001 - 650112063 
  นักวิทยาศาสตร์ 650113004 - 650113016 
  เจ้าหน้าที่ธุรการ 650114002 - 650114006 
 
 
  หากผู้ใดไม่มาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินครั้งน้ี โดยทางสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะประกาศผลการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 
 





เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  3 ตุลาคม 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตําแหน่ง วิศวกร

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 650111001 นายคณฑี หมื่นเดช
2 650111004 นายคุณากร อุปเถย์
3 650111005 นายพิชญพงศ์ ศรีสวัสด์ิ
4 650111006 นายรติธัช วงษ์สวนน้อย



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  3 ตุลาคม 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 650112001 นางสาวปิยวรรณ กันต์นิกูล
2 650112002 นางสาวยุพเรศ ชัยพินิจ
3 650112003 นางสาวอัจฉรา ค้าเจริญ
4 650112005 นางสาวพรสวรรค์ แสงใส
5 650112007 นางสาวมาริษา ผานามอญ
6 650112009 นางสาวพัทธ์สร นวมขุนทด
7 650112010 นางสาวจารุวรรณ ประสาทศิลป์
8 650112011 นางสาวชนากานต์ เมฆลอย
9 650112013 นายศุภวิชญ์ จิตรสมุทร

10 650112017 นางสาวบัณธิตา นงนาง
11 650112018 นายพิสูทธ์ บุญร่ม
12 650112019 นายบุญฤทธ์ิ สุทนต์
13 650112020 นางสาวอริศชา สิงหมงคล
14 650112023 นางสาวนํ้าผึ้ง แสงใส
15 650112024 นายปริญ จึงประวัติ
16 650112025 นางสาวศศิธร ถาวร
17 650112026 นางสาวเกวลิน จงสมชัย
18 650112027 นางสาวกนกวรรณ เพ็ญศรี
19 650112029 นางสาวอรภาณี คําบุบผา
20 650112031 นายไชยรัตน์ จําปาดิบ
21 650112033 นายณัฐวุฒิ อ่อนเฉียบ
22 650112034 นางสาวศิริพร พันธ์ุวงษ์
23 650112035 นางสาวธันยพร ปนะวงศ์
24 650112036 นางสาวธนาภรณ์ ใจผ่อง
25 650112038 นางสาวขวัญชนก บริสุทธ์ิ
26 650112039 นางสาวพัณณิตา คงจังหวัด
27 650112041 นายอภิวัฒน์ ข้าวหอมหาง
28 650112042 นางสาวจุฑามาศ สังข์ทอง
29 650112043 นางสาวมินตรา รูปดี
30 650112044 นายพงษ์พันธ์ุ สุขเกษม
31 650112047 นางสาวอัจฉริกา สินธพานินท์
32 650112050 นางสาวศิรประภา แก้วเรือง



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  3 ตุลาคม 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
33 650112051 นางสาวราตรี พุทชนะ
34 650112052 นายอภิพัฒนพงษ์ อยู่สมบุญ
35 650112053 นางสาววิสาข์ มีเพชร
36 650112054 นางสาวชุติมา กาหล่ํา
37 650112056 นางสาวปนัดดา ปัดสุวรรณ
38 650112057 นางสาวก่ิงแก้ว ศรีนามน้อย
39 650112062 นางสาวอัฐภิญรักษ์ อนุศาสตร์
40 650112063 นางสาวพนิดา ทานประสิทธ์ิ



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  3 ตุลาคม 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 650113004 นางสาววิรญา สมอาษา
2 650113005 นางสาวโชติกา คงสมบูรณ์
3 650113016 นางสาวกุลปรียา สีวันนา



เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่  3 ตุลาคม 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 650114002 นางสาวพราวพรรณ อยู่ประเสริฐ
2 650114006 นางสาวณัฐฐา สร้อยสะอาด





เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวัน 
เข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 

 
- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
- สําเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัครสอบ
โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาน้ันๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครสอบ คือวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อม 
ใบสมัครสอบได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่
ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 

- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้านหรือสําเนาทะเบียนบ้านต่อ
เจ้าหน้าที่ 

- สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณีช่ือ – ช่ือ
สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.8  หรือ แบบ สด.9  หรือ แบบ สด.43 จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ  
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า  

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องนํา
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สงัคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อน่ึง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
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