
 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
เรื่อง  รายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑                                                  
และมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 

ในตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป และ นักวิชาการเกษตร  
 

    

 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  ลงวันท่ี  2  เมษายน  2562  เรื่อง รับ
สมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปใน ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป และ นักวิชาการ
เกษตร ซ่ึงสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 ไดดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง
ท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  8  พฤษภาคม  2562  ไปแลว  นั้น 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งท่ี ๒ ดังมีรายชื่อแนบทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ขอใหผูมีรายชื่อขางตนเขารับการประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒              
ตามวัน เวลา และสถานท่ี ในตารางสอบ ดังนี้ 

ความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานท่ีประเมิน 
ผูมีสิทธิเขาทดสอบเพ่ือวัดความ

เหมาะสมกับตําแหนงตามประกาศ
บัญชีแนบทายเลขประจําตัวสอบ 

ความเหมาะสมกับตําแหนง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 

 
 

 
 

1.1 ตําแหนงเจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป   
 
 
 
 
1.2 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 

วันอังคาร ท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.๐๐ – 16.00 น. 

ณ หองประชุมใหญ 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 

 จ.เชียงใหม 
 

วันอังคาร ท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.๐๐ – 16.00 น. 

ณ หองประชุมเล็ก 
(หนาหองผูอํานวยการ) 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  
จ.เชียงใหม 

 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 
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ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว จะถือวาสละสิทธิและไมมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งนี้ 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี   14   พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
       
 
 
 
     
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายถาวร   มีชัย) 
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  



1

61001 นางสาว ธนัญดา บัวระวงศ

61009 นางสาว นัฐชนา วงศโทะ

61010 นางสาว ผองพรรณ ขันคําตั้ง

61012 นางสาว อาทิตยา ทะสุยะ

61014 นางสาว ณัฐศมนีย เรืองสมบัติ

61015 นางสาว ชฎาภา ใจหมั้น

61017 นาย นาวิน นันทวงค

61020 นาย จิตรภาณุ สุริวงค

61021 นาง ภุมรัตน จันทรศิริรัตน

61022 นางสาว จิรมาส สิทธัญ

61035 นางสาว สุชาดา เหนคํา

61037 นาย สหัสชนนท พาละแพน

61045 นางสาว วิชุตา กันทะรี

61048 นาง ธัญญรัตน แกวทอง

61064 นางสาว ศิรินภา ไวทยาวัฒน

61065 นางสาว เบญจรัตน หนอชาย

61068 นาง ณัชนา ทองแสน

61075 นาย วิทยา อายชุม

61078 นาย วีรพันธ ขันเพ็ชร

61079 นาง ฉัตรชนก คําหนัก

61089 นาย จักรพันธ ลิ่มมังกูร

61091 นางสาว อัจฉรา พญาวงษ

61092 นางสาว จุฑารัตน อายสวัสดิ์

61097 นาย กฤตยชญ ทารส

61099 นางสาว กนกอร โพธิวงค

61101 นางสาว ทิพยอาภา เมืองมา

61112 นางสาว ชัชฎาภรณ พงษปา

61113 นาย สิทธิ สิงหคราม

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

เอกสารแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

ลงวันที่   14    พฤษภาคม   2562

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป



2

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

61114 นางสาว วรารัตน แวนจันทร

61115 นางสาว ธิดา ปนทอง

61125 นาง อัจฉรียณภา เอี่ยมอาภรณ

61128 นางสาว พัฒนนรี จิกาวงค

61134 นางสาว อนัญชนา พันธุแกว

61141 นาย ณัฐพงศ มีชัย

61142 นางสาว ณัฐญา วงศสุวัฒน

61143 นางสาว ธนิดา จินดาโสต

61151 นางสาว วิรินดา แกวแปง

61153 นางสาว สวนีย พูลทะจักร

61154 นาง วิไลวรรณ แกวเรือน

61156 นางสาว ชญานิน อยูสุวรรณ

61158 นาย ชิตพล ปญญาวงศ

61166 นางสาว เบญจวรรณ เตชะ

61169 นางสาว กรรณิการ ใจเที่ยง

61173 นาย กัมพล วงศพิริยะกุล

61177 นาย เสฎฐวุฒิ การเพียร

61178 นาย ศรัณย นอยสระ



1

62001 นางสาว ปนัดดา คําเปยงวงศ

62002 นางสาว กรวรรณ ธนะหมี

62006 นางสาว เสาวลักษณ บุญเย็น

62008 นางสาว ทัศนีย ขุนแกว

62017 นางสาว อนุสรา ลอยมาปง

62019 นาย นิธิกร โสมาภา

62020 นาย อภินันท เนตรยอง

62021 นางสาว อรนุช ศรีตา

62022 นาย สุรัตน แจมเจริญพรดํารง

62025 นางสาว กฤชญา ปญญา

62030 นางสาว บุญญาภัสสร ศักดิ์ธนานนท

62033 นาย ณัฐพงษ นันทขัน

62034 นาย นภัสกร สมบุญธรรม

62035 นาย เอกลักษณ บุญเทียม

62037 นาย สมเกียรติ เชียงคํา

62058 นางสาว ปรรณพัชร กองชัย

62066 นางสาว อนุสรา พิศนอย

62075 นาย ภัทรพงค ลุนละวัน

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

เอกสารแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

ลงวันที่   14       พฤษภาคม   2562

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

ตําแหนงนักวิชาการเกษตร
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