
(ส ำเนำ) 

ประกำศกรมพัฒนำที่ดิน 
เรื่อง  รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                                                  
และมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

ในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน (กองแผนงำน และกลุ่มพฒันำระบบบริหำร)  
 

    

 ตำมที่ได้มีประกำศกรมพัฒนำที่ดิน ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน (กองแผนงำน และกลุ่ม
พัฒนำระบบบริหำร)  ซึ่งกรมพัฒนำที่ดินได้ด ำเนินกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2564 ไปแล้ว  น้ัน 

กรมพัฒนำที่ดิน จึงขอประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ                    
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒            
ดังมีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศนี ้

ทั้งนี้  ขอให้ผู้มีรำยชื่อข้ำงต้นเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒              
โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ ์ในวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 ตำมเวลำ และสถำนที่ ดังต่อไปนี ้

ต าแหน่ง เวลา 

ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวดั 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ตามประกาศบญัชีแนบท้าย 

เลขประจ าตัวสอบ 

สถานทีส่อบ 

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน  
(กองแผนงำน และกลุ่มพัฒนำ

ระบบบริหำร) 

09.00 น. 
 

ผู้มีสิทธิเข้ำสอบควำมเหมำะสม 
กับต ำแหน่ง ทุกรำย 

641210001 - 641210118 
 

ห้องประชุม 801 
ชั้น 8 อำคำร 2  
กรมพัฒนำที่ดิน 

13.00 น. 
 

ผู้มีสิทธิเข้ำสอบควำมเหมำะสม 
กับต ำแหน่ง ทุกรำย 

641210122 - 641210303 
 

ห้องประชุม 801 
ชั้น 8 อำคำร 2  
กรมพัฒนำที่ดิน 
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หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสมัภำษณ์) 
(1)   ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต พร้อมลงลำยมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
(2)  ส ำเนำปริญญำบัตร และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records) 

ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครของต ำแหน่งที่สมัครสอบ จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ 
โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

(3)   ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ  เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณี  
ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาของส าเนาเอกสารทุกหน้า  

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรจะต้องน ำใบรับรอง
แพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2553  
มำยื่นด้วย 

  หำกผู้ใดไม่มำรำยงำนตัวเพื่อเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งตำมวัน  เวลำ 
และสถำนที่ดังกล่ำว หรือปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครสอบรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ 
ถึงแม้ว่ำผู้สมัครสอบรำยนั้นจะเป็นผู้มีรำยชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำมประกำศกรมพัฒนำที่ดินฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นพนักงำน
รำชกำรในต ำแหน่งที่สอบได ้

อนึ่ง  กรณีที่ตรวจพบภำยหลังว่ำหลักฐำนและเอกสำรกำรสมัครสอบ หรือคุณสมบัติกำร
สมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ กรมพัฒนำที่ดินจะถือว่ำผู้สมัครสอบ 
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร 
หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

  ผู้ที่ไม่น าหลักฐานมาในวันทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งหรือน ามา
ไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

      ประกำศ  ณ  วันที่    27    ธันวำคม  พ.ศ. 2564 

    (ลงนำม)                             เบญจพร  ชำครำนนท ์
 
 
     
 
 
 
 

 

(นำงสำวเบญจพร  ชำครำนนท)์ 
อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นำยสันธิษณ์  ดิษฐ์อ ำไพ) 
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 

 



641210001 นาย ณัฐพล ทรงศิริเลิศ
641210003 นาย พงศธร ใจดี
641210005 นาย กฤษฎา ปะนะ
641210006 นางสาว ภัทราวดี จิตร์แจ้ง
641210009 นางสาว พัฒนาวดี บุญช่ืน
641210016 นางสาว กนกวรรณ พลีดี
641210018 นาย ปิยะพงษ์ เชียงจันทร์
641210021 นางสาว อธิตยา โฮนอก
641210045 นาย มานพเทพ พิทักษ์งามวงศ์
641210047 นางสาว ณัฐกานต์ คงดี
641210048 นาย มานพ พลสารี
641210052 นาง เสาวณิต แวววิริยะ
641210054 นาย ธนกร ต้ังด ารงทรัพย์
641210055 นางสาว อรปรียา อุ่นนังกาศ
641210060 นางสาว สุรัตน์ สีเหน่ียง
641210072 นางสาว อธิชา แสงจันทร์
641210086 นางสาว ธมลวรรณ คงไชย
641210089 นางสาว สุภมาส ลียากาศ
641210093 นาง ณัฐชนันท์ เวชนันท์
641210095 นาย ชัยโย อุดมเดช
641210101 นางสาว พิชชา หม่ืนโยธา
641210118 นางสาว จุฑามาส วีระวงศ์
641210122 นางสาว ยุกตะวัน เกษศิริการณ์
641210131 นางสาว ภัสราภรณ์ สังข์ฤทธ์ิ
641210132 นางสาว ณัชชา โยธาพยัพ
641210145 นางสาว ธวัลรัตน์ ภุมมาลา
641210147 นาย ชนินทร์ ชัยสิทธ์ิ
641210149 นางสาว ศิรประภา น่วมทิม
641210182 นางสาว พิมลักษณ์ กัลยาณวิสุทธ์ิ
641210187 นางสาว พิมพ์ปวิตรา อุณหะรัตน์

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน
ลงวันท่ี    27    ธันวาคม  2564

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

เลขประจ าตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
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เลขประจ าตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

641210188 นาย อัครพงศ์ พรหมสวัสด์ิ
641210198 นาย อนณ พูดเพราะ
641210199 นางสาว สุวรรณี กล่าวสุข
641210201 นางสาว ฉัตรฤดี มณีก้อน
641210204 นางสาว ชนิตา นาสมโภชน์
641210224 นาย ทศพล บ่อกลาง
641210227 นางสาว จันธิชา ทองทวี
641210228 นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณชิต
641210237 นางสาว สุดารัตน์ อนุศักด์ิพิทยา
641210244 นางสาว จาฬุภรณ์ ศรีรักษา
641210246 นาย ศิวกร ระม่ัน
641210260 นาย อธิวัฒน์ สุริวงษ์
641210269 นางสาว คัทลียา ธินวล
641210303 นาย พิชยะ ข าเมือง


