
 
 

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  

พนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
 

  ตามที่ได้มีประกาศส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
ในระหว่างวันที่  ๘  -  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  โดยก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ในวันอังคารที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  นั้น 
 

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ก าหนด
วัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

-  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

๐๐๑ นางชุติมณฑน์    อุ่นอนันต์  
๐๐๒ นางสาวเกตุตะวัน   รักนาค  
๐๐๓ นายบัณฑิต    พรหมพันธ์ใจ  
๐๐๔ นายกิตติภูมิ    การสมทบ  
๐๐๕ นายณุพัฒน์    ทนยิ้ม  
๐๐๖ นายพีรพงษ์    กลิ่นชาติ  
๐๐๗ นางสาวมณีรัตน์   ปราบโจร  
๐๐๘ นายณฐกรณ์    ธรรมสนธิเจริญ  
๐๐๙ นางสาวกัญญารัตน์   เขมารมย์  
๐๑๐ นายศราวุฒิ  ค าแดง  
๐๑๑ นางสาวขวัญชนก  ธงทอง  
๐๑๒ นายศิริศักดิ ์  เที่ยงมา  

-  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในวันที่  

๕  มีนาคม  ๒๕๕๕  ดังนี้ 
ประเมินครั้งที่  ๑  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานขั้นต้น 

ประเมินครั้งที่  ๒  ระหว่างเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- สอบสัมภาษณ์  (คุณลักษณะส่วนบุคคล) 



 ๒ 

๑. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒. บุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธ์  การประสานงาน 
๓. ความประพฤติ  ความมีระเบียบวินัย 
๔. จิตส านึกในการให้บริการ 

 
/- ระเบียบ... 

-  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
๑.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรีสวมเสื้อ  

กระโปรง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๑.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
๑.๓ ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  และบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่ทาง

ราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ้าหน้ าที่ควบคุมการ
ประเมินสมรรถนะ  อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

๑.๔ การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์ต้อง
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑.๔.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
๑.๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที  แต่จะเข้าห้อง

สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว  
๑.๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่

ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
๑.๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
๑.๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาท าก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป

แล้ว  ๓๐  นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
๑.๔.๖ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัครและตามวัน  

เวลาที่ก าหนดในตารางสอบ 
๑.๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้  ผู้ใดนั่งสอบ

ผิดที่ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
๑.๔.๘ เขียนชื ่อ – นามสกุล  สมรรถนะที่สอบ  ต าแหน่งที ่สมัครสอบ  และเลข

ประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
๑.๔.๙ เมื ่ออยู ่ในห ้องสอบขณะสอบไม ่พ ูดหร ือต ิดต ่อก ับผู ้เข ้าสอบอื ่น   หร ือ

บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

๑.๔.๑๐ ถ้าสอบเสร ็จก ่อนเวลาและส ่งค าตอบนั ้นแล ้ว  ต ้องได ้ร ับอน ุญาตจาก
คณะกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 



 ๓ 

๑.๔.๑๑ แบบทดสอบกระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้เว้น
แต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 

๑.๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท า
ค าตอบ  จะต้องหยุดทันทีแต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

๑.๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบและต้องไม่กระท าการใดๆ  อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

๑.๔.๑๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้  หรือผู้ใด
ทุจริตหรือพยายามทุจริต  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะและคณะกรรมการด าเนินการ
สอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

๑.๔.๑๕ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิและ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

   /ทั้งนี้... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


