
 
 
 

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

ในตําแหน่งนักวิชาการเกษตร และวิศวกร  
 

    

 ตามที่ได้มีประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓   ลงวันที่ ๑8  กรกฎาคม  2565  เรื่อง รับ
สมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งนักวิชาการเกษตร และวิศวกร ซึ่งจะประกาศ
รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 10  สิงหาคม  ๒๕๖5  
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 ่28 สิงหาคม ๒๕65 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

อาคารฝึกอบรม  
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

650311001–650311073 
(ผังที่น่ังสอบติดหน้าห้องสอบ) 

 
 
 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 

 



- 2 – 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธกีารประเมิน ครั้งที่ 1 
วัน เวลา และสถานทีป่ระเมิน เลขประจําตัวผู้สมัคร อุปกรณท์ีใ่ช ้

ในการสอบ 

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

   

1.2 ตําแหน่งวิศวกร 
 

วันอาทิตย์ที ่28 สิงหาคม ๒๕65 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

อาคารฝึกอบรม 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ 
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

650312001–650312006 
(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 
 

4.4 ต้องเข้า... 
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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) สํานักงาน... 
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 (ง)   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง ๑ ในวันที่ 2 กันยายน ๒๕๖5 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ๓  และทางเว็บไซต์ http://r0๓.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ 
http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” 

      ประกาศ  ณ  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายชาติชาย  ประสาระวัน) 
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ 
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650311001 นางสาว ปฐมพร ยืนยง
650311002 นาย ชนินทร์ ล้ําเลิศ
650311003 นาย พฤฒาวุธ ศิริโชคธนวัฒน์
650311004 นางสาว ปิ่นมนัส วิโสรัมย์
650311005 นางสาว เบญจมาพร พินิจศิริ
650311006 นางสาว ชนิดา วงค์พินิจ
650311007 นางสาว วีรวรรณ ไชยเหมาะ
650311008 นางสาว เอ้ืองฟ้า ธงภักด์ิ
650311009 นางสาว ณัฐวิภา ธรรมธุระ
650311010 นาย พิชิต ตลับนิล
650311011 นาย นราธิป บุญกัณฑ์
650311012 นางสาว ศศิประภา ศุภกิจ
650311013 นางสาว อัญชลี แบบกลาง
650311014 นาง ศรินญา ชาญชาติณรงค์
650311015 นางสาว สรัณญา พูนศรี
650311016 นางสาว วนารี เจริญรัมย์
650311017 นาย ทนงศักด์ิ ตั้งอุทัยกูล
650311018 นาย สวราชย์ หม่ืนจิตร
650311019 นางสาว กัญญารัตน์ ฝุ่นแก้ว
650311020 นาย อัครพงษ์ พิทักษ์พรกุล
650311021 นาย ธนทัต วันศุกร์
650311022 นาย สิทธิโชค สนั่นนารี
650311023 นางสาว จุฑามาศ ข้ึนสันเทียะ
650311024 นางสาว สุวรรณี แนวทองหลาง
650311025 นาย กันตพงษ์ สุขประเสริฐ
650311026 นาย ฉัตรบุศย์ มะเรืองศูนย์
650311027 นางสาว วิภาดา ปาละอ้าย
650311028 นางสาว พนิดา กินขุนทด
650311029 นางสาว ศริยา สุกใส
650311030 นางสาว ธัญจิตรา สุวรรณ์พิงคา
650311031 นางสาว ธิดาพร ชุ่มเสนา
650311032 นางสาว อํานวยพร คล้อยจันทึก

เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3
ลงวันท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2565

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2
ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุช่ือ - นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุช่ือ - นามสกุล

650311033 นาย ธีรพัฒน์ แรดดี
650311034 นางสาว ขวัญหทัย มวลสุข
650311035 นางสาว เนตรทราย ชอบเรียบร้อย
650311036 นางสาว วิภาดา แสงชมภู
650311037 นาย ณัฐวัติ ชาดี
650311038 นางสาว อารีรัตน์ รอสูงเนิน
650311039 นางสาว ลาวัลย์ มุ่งซ้อนกลาง
650311040 นาย ศิริวุทธิ์ แสงจันทร์
650311041 นาย อดิศักด์ิ ทองเสน
650311042 นางสาว กาญจนา งามวิไล
650311043 นางสาว สินีนาฎ สียางนอก
650311044 นางสาว ธิติญา ปุลาถาเน
650311045 นางสาว ธีราพร เปรียบยอดยิ่ง
650311046 นางสาว ศวิตา ลายทอง
650311047 นางสาว โสภา สัชชานนท์
650311048 นาย ภาณุพันธุ์ ชนะภู
650311049 นางสาว บัณฑิตา นูหาร
650311050 นางสาว ศรัญญ่า ดวงปากดี
650311051 นางสาว จิราภรณ์ เดชะ
650311052 นางสาว ภานุชนาถ อรุณศรี
650311053 นางสาว นภารัตน์ ศรีนาค
650311054 นางสาว วรนิษฐา พูนศรี
650311055 นางสาว อารีรัตน์ บุญยง
650311056 นาย เด่นชัย ติคําลํา
650311057 นางสาว วินิจดา ยอดครบุรี
650311058 นางสาว จุฑามณี ถือความสัตย์
650311059 นางสาว ณัฐธิดา เกิดเพ่ิมดี
650311060 นางสาว ชุติพร แก้วปุ่ม
650311061 นาย ณัฐพงษ์ พิมพ์ประจบ
650311062 นางสาว ฐานิตา เจริญศิริ
650311063 นาย วรัญญู กองรัมย์
650311064 นางสาว จิตรา เจริญสุข
650311065 นางสาว เมฆขลา บํารุงแคว้น
650311066 นางสาว สุกัญญา กอบสันเทียะ
650311067 นางสาว สิริกัลยา ทําทอง
650311068 นาย วิศรุต โสภาวรรณ
650311069 นางสาว วริษา ทองวิจิตร
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650311070 นางสาว อารีรัตน์ ประเมศรี
650311071 นางสาว อัญชนา ไทยรัมย์
650311072 นาย จักรพันธ์ ต่อชีพ
650311073 นางสาว ผกามาศ แท่นแก้ว
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650312001 นาย ชัยยา ยิ้มเสง่ียม
650312002 นาย เอกชัย กลิ่นบุบผา
650312003 นาย ติณณ์ บุญภักดี
650312004 นาย นําชัย จ้อยสูงเนิน
650312005 นาย วิชยุตม์ หมอยา
650312006 นาย ศิริศักด์ิ คงพิษ

เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3
ลงวันท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2565

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2
ตําแหน่ง วิศวกร

เลขประจําตัวสอบ
ช่ือ - นามสกุล

หมายเหตุ


