ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตําแหน่งนักวิชาการเกษตร
ตามที่ ได้ มีป ระกาศ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ลงวั น ที่ 21 มกราคม 2559 เรื่อง รับ สมั ครบุ คคลเพื่ อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น
กรมพัฒนาที่ดิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ครั้ งที่ 1 กํ าหนดวั น เวลา สถานที่ ในการประเมิ น ฯ และระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ฯ
ดังต่อไปนี้
1) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2) กําหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ปรากฏดังตาราง ดังนี้
การประเมินสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
การประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1
(ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
โดยการสอบข้อเขียน)

วัน เวลา และสถานที่ประเมิน

เลขประจําตัวผู้สมัคร

วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ตามรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
เวลา 09.00-11.30 น.
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
สถานที่ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-

ห้องสอบ
ห้องสอบที่ 1
ห้องสอบที่ 2
ห้องสอบที่ 3
ห้องสอบที่ 4
ห้องสอบที่ 5

เลขประจําตัวผู้สมัคร
5911001 – 5911025
5911026 – 5911050
5911051 – 5911075
5911076 – 5911100
5911101 - 5911127
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-23. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1
ในตําแหน่งนักวิชาการเกษตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559 ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และทาง
http://www.ldd.go.th , http://r11.ldd.go.th
4. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
4.2 เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ส มั ค รจะต้ อ งทราบ วั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
4.3 ต้ องนํ า บั ต รประจํ าตั ว ผู้ส มั คร และบั ต รประจํา ตัว ประชาชน หรือบั ต รที่ ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้า
รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะก็ได้
4.4 การเข้ ารับ การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั กษะและสมรรถนะ โดยวิธี การสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.4.1 ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะ
เข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
4.4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้
เท่านั้น
4.4.5 ผู้ เข้ า สอบที่ ไปถึ งห้ องสอบหลั งจากเวลาที่ กํ าหนดเริ่ มสอบในตารางการ
ประเมินไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่
กําหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าในตําแหน่ ง
ที่สมัครอีก
4.4.7 ผู้เข้าการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กําหนดให้
ผู้ ใดนั่ งผิ ด ที่ ในการประเมิ น ความรู้ค วามสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะใดจะไม่ ได้ รับคะแนนสํ าหรั บความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ นั้น
/4.4.8 เขียนชื่อ...

-34.4.8 เขีย นชื่ อ – นามสกุ ล ความรู้ ความสามารถ ทั กษะและสมรรถนะ ที่ ส อบ
ตําแหน่งที่สมัครและเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่านั้น
4.4.9 เมื่ ออยู่ ในห้ องประเมิ น ขณะประเมิ น ต้ อ งไม่ พู ด หรื อติ ด ต่ อกั บ ผู้ เข้ า รับ การ
ประเมินอื่นหรือ บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
4.4.10 ถ้ า สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลา และส่ ง คํ า ตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
4.4.11 แบบทดสอบ กระดาษคํ าตอบที่ ใช้ ในการประเมิน จะนํ าออกไปจากห้ อง
ประเมินไม่ได้เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
4.4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุด
ทําคําตอบจะต้องหยุด ทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้ าที่ ควบคุ มการ
ประเมินได้อนุญาตแล้ว
4.4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนิน การเลือกสรร
อาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ ใดไม่ มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ดั งกล่าว ถือว่าสละสิ ทธิ์เข้ารับ การประเมิ น
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

(นายถวิล มั่งนุ้ย)
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

-4เอกสารแนบท้ายประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ในตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร
เลขประจําตัวผู้สมัคร

ชื่อ – นามสกุล

5911001

นางสาววิภาวรรณ สมศักดิ์

5911002

นางสาวพิณนภา ธรรมมิกะกุล

5911003

นางสาวหงส์ฟ้า แซ่เตื้อง

5911004

นางสาวมัลลิกา จิยะเจริญ

5911005

นางสาวกาญจนี วิริยะพานิชย์

5911006

นางสาวทิพวรรณ แก้วหนู

5911007

นายประพัฒพงศ์ ศรีเชย

5911008

นางสาวปิยวรรณ พุ่มพวง

5911009

นางสาววรพรรณ โกมล

5911010

นายณรงค์ มุกดา

5911011

นางสาวภาณุพรรณ สระกอบแก้ว

5911012

นางสาวอภัสรา ณรงค์กิจ

5911013

นางสาววชิระพร สุภาวงศ์

5911014

นายปกรณ์เดช เทพรักษา

5911015

นางสาววาริชา สังข์วิสิทธิ์

5911016

นายทรงศิลป์ การประกอบ

หมายเหตุ

-5เลขประจําตัวผู้สมัคร

ชื่อ – นามสกุล

5911017

นายสยุมพล ณะวงษ์

5911018

นางสาวรุ่งนภา ประวัติชัย

5911019

นางสาววันวิสาข์ ช่วยจันทร์

5911020

นางสาวอาภาพร หนูแดง

5911021

นายวีระศักดิ์ ตรงเมือง

5911022

นางสาวนุชเนตร พิมเสน

5911023

นางสาวสุวิมล ไวภูศรี

5911024

นางสาวปัฐธิชา ใจซื่อ

5911025

นายวิวัฒน์ สากา

5911026

นางสาวปิยาณี เอกรัตน์

5911027

นางสาวดวงทิพย์ พรหมศร

5911028

นางสาวรัตพร แสงศักดิ์

5911029

นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา

5911030

นางสาวสุพรรษา วงศ์ชูศักดิ์

5911031

นายปฏิวัติ จันทร์สุวรรณ

5911032

นางสาวผกาวัลย์ มีชัย

5911033

นางสาวชวนพิศ นิยะกิจ

5911034

นายธีรศักดิ์ สวัสดิสาร

5911035

นางสาวไปรษ์รัตน์ ทองขําดี

หมายเหตุ

*
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ชื่อ – นามสกุล

5911036

นายปรเมศวร์ ทองคงใหม่

5911037

นายชํานาญ ภักดีรัตน์

5911038

นางสาวทวินตรา โคกะทิง

5911039

นางสาวมะลิมาศ แสงแก้ว

5911040

นางสาวจารุวรรณ ปะทานัง

5911041

นางสาวศศิธร รักษ์เจริญ

5911042

นางสาวปรียานุช เรืองเพชร

5911043

นายเทียมเทพ อภิชาต

5911044

นางสาวราชิณี แต้มรุ่งเรือง

5911045

นายปกป้อง ยะกัณฐะ

5911046

นางสาวพิมจันทร์ รัตนา

5911047

นายพีรวัส เมืองพรหม

5911048

นางสาวรุ่งฤดี แก้วเสน

5911049

นางสาวธิรารัตน์ ฟุ้งเฟื่อง

5911050

นายนฤเบศร์ ศรีบริรักษ์

5911051

นางสาวเกศกนก สมศรี

5911052

นางสาวมณีรัตน์ ส่งเกษรชาติ

5911053

นางสาวจุฑามาศ วิชัยดิษฐ

5911054

นางสาวสายฝน คงสบาย

หมายเหตุ
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ชื่อ – นามสกุล

5911055

นายกนกนพ กลิ่นละออ

5911056

นายจักรี เพชรนิล

5911057

นางสาวธารารัตน์ ศรีนาค

5911058

นางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์

5911059

นางสาวอุไรวรรณ เข็มทอง

5911060

นายธรรมรงค์ เรืองช่วย

5911061

นางสาวกิตติยา จิตรเขม้น

5911062

นายธนพงษ์ โพธิ์เพชร

5911063

นางสาวทัศนียา เกื้อบุตร

5911064

นางสาวกัญยาณี คงขํา

5911065

นางสาวกรีสุคนธ์ นาคสังข์

5911066

นางสาวนลินี ทองแก้ว

5911067

นางสถาพร สกุลพงษ์

5911068

นางสาวรัชณู สุวรรณมาศ

5911069

นายอนัส เสมอสา

5911070

นายชุติพันธุ์ วังฉาย

5911071

นายศรราม แก้วตาทิพย์

5911072

นางสาวกรรณิกา เฉลียวกลาง

5911073

นางสาวปวีณา แสวงการ

หมายเหตุ
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ชื่อ – นามสกุล

5911074

นางสาวทิพวรรณ เทพบุรี

5911075

นางสาวอัญชลี เนื้อเกลี้ยง

5911076

นายศรชัย มณีโชติ

5911077

นางสาวกรกนก ริยาพันธ์

5911078

นางสาวจุฬาลักษณ์ พินพันธ์

5911079

นางสาวพรพิมล ศักดิ์สมบูรณ์

5911080

นางสาวกมลชนก แข็งมาก

5911081

นางสาวบุญญิสา อนันตวุฒิกุล

5911082

นางสาวจุฑามาศ กาญจนมล

5911083

นายราชศักดิ์ ราชฉวาง

5911084

นางสาวพัชรินทร์ ศรีสิริ

5911085

นายอุดมศักดิ์ เพชรมาก

5911086

นายธรรมรงค์ศักดิ์ ศรีพุฒ

5911087

นายธรรมนูญ เข็มเพชร

5911088

นายณัฐพงศ์ เกื้อกลิ่น

5911089

นางสาวพัณณิดา สุวรรณเมฆ

5911090

นายนรเทพ พิกุลทอง

5911091

นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง

5911092

นายพงศธร เอียบสกุล

หมายเหตุ
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ชื่อ – นามสกุล

5911093

นายสมเดช กระบิล

5911094

นายถนอมพล สังสัน

5911095

นางสาวเจริญลักษณ์ ไชยชนะ

5911096

นางสาวมุกรินทร์ คงจูด

5911097

นายสันติภาพ ทองอุ่น

5911098

นายสิทธิชัย ดิษขนาน

5911099

นางสาวอาทิยา รักขพันธ์

5911100

นายพิศาลศักดิ์ ซื่อสัตยวงศ์

5911101

นายคงกฤช เกตุพงศ์

5911102

นางสาววศินีสุตา หนูขวัญ

5911103

นางสาวพชรกร บุญเลี้ยง

5911104

นายทัพพสาร ราชแก้ว

5911105

นางสาวทิพวิมล จันทร์สุริย์

5911106

นางสาวภาวิณี พิทักษ์วงศ์

5911107

นายยงยุทธ์ ฤทธิเดช

5911108

นายสกล จินาล่อง

5911109

นางสาวปิยาภรณ์ สุบรรรัตน์

5911110

นายอดิศักดิ์ จินตุลา

5911111

นางสาวขวัญดาว หมุนชู

หมายเหตุ
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ชื่อ – นามสกุล

5911112

นายณัฐวุฒิ บารมีรุ่งเรือง

5911113

นางสาววิภา แซ่อึ้ง

5911114

นางชนิดาภา แก้ววิเชียร

5911115

นางสาวเยาวพา เทียมชื่อ

5911116

นายกมลชัย เกลี้ยงเกลา

5911117

ว่าที่ ร.ต.หญิง พณิกนันท์ พรหมสมบัติ

5911118

นางสาวกรกช เรืองศรี

5911119

นางสาวสุณิสา บัติโยธา

5911120

นางสาวทิพยรัตน์ เพ็ชรรัตน์

5911121

นางสาววัลลภา จันทร์เดช

5911122

นางสาวสุกัญญา แสงขํา

5911123

นายพสิษฐ์ สมมะลวน

5911124

นายนพชัย วิเชียรโชติ

5911125

นายอัชไนย วรศานต์

5911126

นายอรเชษฐ์ นาศเมฆ

5911127

นางสาวธิดารินทร์ เมืองพร้อม

หมายเหตุ

