
 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1                           
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ในตําแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์นโยบายและแผน  
 

    

 ตามท่ีได้มีประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓   ลงวันที่ ๑4  ธันวาคม  256๓  เรื่อง รับ
สมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจา้หน้าทีแ่ผนที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน ซึ่งจะประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ในวันที่ 4  มกราคม  ๒๕๖4  น้ัน 

สํานักงานพัฒนาที่ ดินเขต ๓ จึงขอประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะดังต่อไปน้ี 

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารบัการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  

(ข) กําหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ   
ให้ผู้สมัครเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามวัน เวลา 
และสถานที ่ในตารางสอบ ดังน้ี 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธกีารประเมิน ครั้งที่ 1 
วัน เวลา และสถานทีป่ระเมิน เลขประจําตัวผู้สมัคร อุปกรณท์ีใ่ช ้

ในการสอบ 

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

   

1.1 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร วันอาทิตย์ที ่๑0 มกราคม ๒๕64 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 
ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 
 

641001–641045 
(ผังที่น่ังสอบติดหน้าห้องสอบ) 

 
 
 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธกีารประเมิน ครั้งที่ 1 
วัน เวลา และสถานทีป่ระเมิน เลขประจําตัวผู้สมัคร อุปกรณท์ีใ่ช ้

ในการสอบ 

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

   

1.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

วันอาทิตย์ที ่๑0 มกราคม ๒๕64 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 
ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 
 

642001–642066 
(ผังที่น่ังสอบติดหน้าห้องสอบ) 

 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 
 

(ค)  ระเบียบปฏิบตัเิกี่ยวกบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ใหผู้้สมัครปฏบิตัติามระเบียบ ดังนี ้
๑ .  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 

กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเส้ือกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒ .  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

๓.  ต้องนําบัตรประจําตัวสอบผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

๔.  การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังน้ี 

 ๔.๑   ห้ามนําเคร่ืองมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ  
 ๔.๒   ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเร่ิมเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง เพ่ือ

กรองตรวจวัดอุณหภูมิและให้ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 

 ๔.๓   ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 
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 ๔.๔   ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้
เท่าน้ัน 

 ๔.๕   ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเร่ิมสอบในตารางการ
ประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

      ๔.๖   ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา 
ที่กําหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินตําแหน่งที่สมัครอีก 

 ๔.๗   ผู้ เข้ ารับการประเมินจะต้องน่ั งประเมินตามที่ น่ั งและห้องประเมิน 
ที่กําหนดให้ ผู้ใดน่ังผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนน
สําหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะน้ัน 

 ๔.๘   เขียนช่ือ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ 
ตําแหน่งที่สมัครและเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน 

  ๔.๙   เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการ
ประเมินอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 

 ๔.๑๐  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคําตอบน้ันแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 

 ๔.๑๑   แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบที่ ใช้ ในการประเมินจะนําออกจาก 
ห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่าน้ัน 
  ๔.๑๒   เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุด
ทําคําตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 
การประเมินได้อนุญาตแล้ว 

 ๔.๑๓   เมื่อสอบเสร็จ ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 

๕.   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการประเมินน้ี หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิเข้ารับการ 
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังน้ี 

 (ง)   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง ๑ ในวันที่ 15 มกราคม ๒๕๖4 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ๓  และทางเว็บไซต์ http://r0๓.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ 
http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” 

      ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นายชาติชาย  ประสาระวัน) 

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ 
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641001 นางสาว ธัญญารัตน์ ชุ่มหมื่นไวย์
641002 นางสาว อรพรรณ บุญศักดาพร
641003 นางสาว อํานวยพร คล้อยจันทึก
641004 นาง สุดารัตน์ จันทะกา
641005 นาย ฉัตรบุศย์ มะเรืองศูนย์
641006 นาย วรินทร์ สมภักดี
641007 นางสาว นันทภัค เกตุสุวงษ์
641008 นางสาว สุภาภรณ์ กันทิยะ
641009 นางสาว พงษ์สุดา ชาญวิชัยพจน์
641010 นางสาว พรนัชชา นับกลาง
641011 นางสาว สุนารี ศรกล้า
641012 นางสาว สุริยุ เสนาอินทร์
641013 นางสาว นภารัตน์ ศรีนาค
641014 นางสาว ป่ินมนัส วิโสรัมย์
641015 นางสาว ปุษยา ชูสกุล
641016 นางสาว นัฐพร เรืองหล้า
641017 นางสาว พรนภา บุญถึง
641018 นาย พฤฒาวุธ ศิริโชคธนวัฒน์
641019 นางสาว เนตรนภา ซุ่มทองหลาง
641020 นางสาว พรภัทรกุล ชะเมรัมย์
641021 นางสาว อภิสรา สิงหนุวัฒนะ
641022 นางสาว นิศารัตน์ ไขนอก
641023 นางสาว พรทิพา ปัตตะ
641024 นางสาว ณัฐธิดา โนนหมอ
641025 นางสาว สรัณญา พูนศรี
641026 นางสาว ขวัญหทัย มวลสุข
641027 นางสาว ชนิดา วงค์พินิจ
641028 นางสาว ณัฐวิภา ธรรมธุระ
641029 นาย ภควัฒน์ พือสันเทียะ
641030 นางสาว วรรณรัตน์ กาศรี
641031 นาย สิทธิโชค สน่ันนารี

เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
ลงวันที่  4  มกราคม  พ.ศ. 2564

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
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เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

641032 นางสาว วิภาดา ปาละอ้าย
641033 นางสาว นริศา เวกสูงเนิน
641034 นางสาว พิไลวรรณ คนตะคุ
641035 นางสาว มณีรัตน์ พิทักษ์วาปี
641036 นางสาว โสภา สัชชานนท์
641037 นางสาว จันทร์ทิพย์ บรรจงนอก
641038 นางสาว ธัญจิตรา สุวรรณ์พิงคา
641039 นาย อภิวัฒน์ สมย่ิง
641040 นางสาว ภานุชนากร อะการะวัง
641041 นางสาว รัตติยากร โสภาพล
641042 นางสาว จิราภรณ์ เดชะ
641043 นาย อัครพงษ์ พิทักษ์พรกุล
641044 นาย รัชพล ศรีจันทร์รัตน์
641045 นางสาว รัตติยา วิชุมา
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642001 นางสาว อาภัสรา รอดกลาง
642002 นางสาว นวลจันทร์ สีคํา
642003 นางสาว ณปภัช สายสิน
642004 นางสาว อนงค์นาถ ใหญ่จันทึก
642005 นางสาว สุธิดา ทานกระโทก
642006 นางสาว ปัฐรัญชน์ ทานกระโทก
642007 นางสาว บัญฑิตา นิเวศรัมย์
642008 นางสาว พรพิมล ศรีราช
642009 นาย ภานุเดช แว่นเพชร
642010 นางสาว พิกุล สมรูป
642011 นางสาว ธัญสุดา แสนลือชา
642012 นางสาว สิริรัตน์ เที่ยงธรรม
642013 นาย พงษ์อนันต์ ชวนโพธ์ิ
642014 นาย ธีระพงษ์ สุ่มมาตย์
642015 นาย บดินทร์ มิ่งจันทึก
642016 นาย กิรพัฒน์ สําเรียนรัมย์
642017 นางสาว ลลิตา ลั่นหมื่นไวย์
642018 นางสาว กชมน สีลา
642019 นางสาว ศศิธร ปัดทุม
642020 นาย ศรุต นามบุตร
642021 นางสาว สิริพร จันทร์อินทร์
642022 นางสาว สิรินันท์ ปราณีตพลกรัง
642023 นางสาว ณชนก กิจคติ
642024 นาย ศักเรนทร์ คิดกล้า
642025 นาย มานะศักด์ิ ทิพย์ภูจอม
642026 นาย คฑาวุธ รักกุศล
642027 นางสาว ณัฏฐดิษฐ์ ดิษฐ์วัฒนกูล
642028 นางสาว ศุภานัน เรืองแก้ว
642029 นางสาว ศศิธร เทียมสงวน
642030 นางสาว ศศิภัสสร ภิญญานิธิโรจน์
642031 นาย พงศกร พิพิธพัฒนากุล

เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
ลงวันที่  4  มกราคม  พ.ศ. 2564

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
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642032 นาย ธีระพงษ์ หน่อทอง
642033 นาย ฑัตพงศ์ หล่าสกุล
642034 นางสาว ขนิษฐา เมฆะวัฒนะ
642035 นางสาว ธิดารัตน์ ชะบังรัมย์
642036 นางสาว รติมา คงแสนคํา
642037 นาย ณัฐพงษ์ เช้ืออู่ทรัพย์
642038 นาย สมาธิ มั่นย่ิง
642039 นางสาว วรรณา ชัยหะนาม
642040 นางสาว ทัศนาวรรณ จวบโชค
642041 นาย ปัณณ์อภิณัฎฐ รอดวินิจ
642042 นางสาว กนกพร ชาญชนะโสภณ
642043 นางสาว ปาลิกา สีหบุตร
642044 นางสาว รัตนาวดี ฤทธ์ิเพชร
642045 นางสาว ปิยะธิดา สุทธา
642046 นางสาว ชนิดา ลายทอง
642047 นาย วุฒิชัย ดรุณศิลป์
642048 นางสาว กนกวรรณ พลีดี
642049 นาย สุรศักด์ิ กมขุนทด
642050 นาย ธีระพงษ์ พิมพ์จัตุรัส
642051 นางสาว ทิยาพร เช่นสันเทียะ
642052 นางสาว สุนิสา ได้งาน
642053 นางสาว โชติกา ธนารัศมีโชติ
642054 นางสาว ฐิติพร งามกมลรัตน์
642055 นางสาว สุพิชฌาย์ มงคลศุภชัย
642056 นาย อนุภัทร สุวรรณมาโจ
642057 นาย วิษณุชัยธรรม น้อมนิวัติศิริ
642058 นาย ศรชัย บุญกําเนิด
642059 นางสาว จิตรลดา ช่องสาร
642060 นางสาว ตรีทิพย์นิภา รู้ยืนยง
642061 นางสาว กุลปริยา บํารุงเกาะ
642062 นางสาว ศิริพร คงนาคพะเนา
642063 นางสาว อาทิตยา มิ่งสันเทียะ
๖๔๒๐๖๔ นาย พิษณุ ครามสูงเนิน
642065 นาย ณัฐวุฒิ หฤทัยถาวร
642066 นาย พิสิษฐ์ กลอนค้างพลู


