
 
 
 

ประกาศสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๓ 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1                               
กำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 

ในตำแหนง่เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป  
 

    

 ตามท่ีได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๓   ลงวันท่ี 2๑  ธันวาคม  2565  เรื่อง    
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงจะประกาศ
รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันท่ี 16  มกราคม  ๒๕๖6  
นั้น 

สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๓ จึงขอประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง ท่ี 1 กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามวัน เวลา 
และสถานท่ี ในตารางสอบ ดังนี ้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน คร้ังที่ 1 
วัน เวลา และสถานที่ประเมิน เลขประจำตัวผู้สมัคร อุปกรณ์ที่ใช ้

ในการสอบ 

ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน       
(แบบปรนัย) 

   

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

วันอาทิตย์ท่ี 22 มกราคม ๒๕66 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  
ถนนสุรนารายณ ์ตำบลโคกสูง 

อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

660311001–660311141 
 (ผังท่ีนั่งสอบแนบท้ายประกาศ) 

 
 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- น้ำยาลบคำผิด 
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(ค)  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 

๑.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเส้ือ 
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเส้ือกางเกง โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒.  เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องทราบวันเวลา สถานท่ีในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

๓.  ต้องนำบัตรประจำตัวสอบผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทาง
ราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง 
กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

๔.  การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

 ๔.๑   ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ  
 ๔.๒   ควรไปถึงสถานท่ีประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง เพื่อ

กรองตรวจวัดอุณหภูมิและให้ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินแล้ว 

 ๔.๓   ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามคำส่ังและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 

 ๔.๔   ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าท่ีดำเนินการประเมินกำหนดให้
เท่านั้น 

 ๔.๕   ผู้เข้าสอบท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาท่ีกำหนดเริ่มสอบในตารางการ
ประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

      ๔.๖   ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตำแหน่งท่ีสมัคร และตามวัน เวลา 
ท่ีกำหนดในตารางการประเมิน ผู้ท่ีเข้ารับการประเมินผิดตำแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มี สิทธิเข้ารับการ
ประเมินตำแหน่งท่ีสมัครอีก 

 ๔.๗   ผู้เข้ ารับการประเมินจะต้องนั่ งประเมิน ตามท่ีนั่ งและห้องประเมิน 
ท่ีกำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนน
สำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น 

 ๔.๘   เขียนช่ือ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอบ 
ตำแหน่งท่ีสมัครและเลขประจำตัวผู้สมัครเฉพาะในท่ีท่ีกำหนดให้เท่านั้น 

  ๔.๙   เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการ
ประเมินอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินฯ 

 ๔.๑๐  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 
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 ๔.๑๑   แบบทดสอบ กระดาษคำตอบท่ีใช้ในการประเมิน จะนำออกจาก 
ห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 
  ๔.๑๒   เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินให้หยุด
ทำคำตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุม  
การประเมินได้อนุญาตแล้ว 

 ๔.๑๓   เมื่อสอบเสร็จ ต้องไปจากสถานท่ีประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ท่ียัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ท่ียังประเมินอยู่ 

๕.   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ ได้รับอนุญ าตให้ เข้ารับก ารประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนก็ได้ 

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิเข้ารับการ 
ประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

 (ง)   สำนักงานพัฒนาที่ ดินเขต ๓ จะประกาศรายชื่ อผู้ผ่ านการประ เมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ ๑ ในวันที่ 27 มกราคม ๒๕๖6 ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สำนักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต ๓  และทางเว็บไซต์ http://r0๓ .ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” หรือเข้าท่ีเว็บไซต์  
http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 

         
(นายชาติชาย  ประสาระวัน) 

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๓ 

http://r0๓.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
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660311001 นางสาว วราภรณ โคตรทา
660311002 นางสาว กมลทิพย เอกอมร
660311003 นางสาว สุวิชา นาดี
660311004 นางสาว ปลื้มกมล ประสาระวัน
660311005 นางสาว สุดารัตน จันเพ็ง
660311006 นางสาว จิราภรณ เดชะ
660311007 นางสาว นภัสสร เรืองศรี
660311008 นางสาว สายชล มณีโชติ
660311009 นางสาว สัจจา ชางทํา
660311010 นางสาว ปยะธิดา ภิรมยกิจ
660311011 นางสาว วรารัตน โสสระเกษ
660311012 นาง นุชจรี ขวัญกลา
660311013 นางสาว กัญญารัตน พินจันทึก
660311014 นางสาว ยุพิน ยืนชีวี
660311015 นางสาว จริยา ทิพยเขียว
660311016 นางสาว ประภาพันธ อินทกรอุดม
660311017 นางสาว กิ่งแกว เกิ้นโนนกอก
660311018 นางสาว คันธรส เปยโคกสูง
660311019 นางสาว วิภารัตน เหมืองหลิ่ง
660311020 นางสาว สุทธิดา ประสิทธิแสง
660311021 นาย ภาณุเดช แดงสกุล
660311022 นาง สุนารี ยอมดอน
660311023 นาย วายุ เชื้อกุล
660311024 นาย ณรงคศักดิ์ หรรษา
660311025 นาย ชนน เหลาใหม
660311026 นางสาว วิภาวรรณ จําป
660311027 นาย รัตนกร ศรีตระกูล
660311028 นางสาว วรรณวิสา นิลวัฒน
660311029 นางสาว ประนอม เข็มสันเทียะ
660311030 นางสาว มนตธิดา ดวงปากดี
660311031 นาย ภานุวัฒน บิงกระโทก
660311032 นาย พงศพล สิงหนิมิตตระกูล

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ลงวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.2566

เรื่อง  รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล
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เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล

660311033 นาย ธีระวัฒน ไกรวงศ
660311034 นาย ศิรชัช พะนามณี
660311035 นางสาว กมลชนก แทนสูงเนิน
660311036 นางสาว จุฑาทิพย นนทตา
660311037 นางสาว ชลธิชา นาขามปอม
660311038 นางสาว อารียา มีประเสริฐ
660311039 นางสาว จารุภรณ เสริมสาย
660311040 นางสาว กาญจนาภรณ พวงสมบัติ
660311041 นางสาว ฐานะณัฏฐ เวียงวลัย
660311042 นางสาว ชนิตาภา เริงรื่น
660311043 นางสาว วิลาวัณย งามแพง
660311044 นาย ธนวัฒน บํารุงหมู
660311045 นางสาว จุไรรัตน สมพงษ
660311046 นางสาว สุภารัตน สุขประโคน
660311047 นางสาว รวิวรรณ ดํารงฤทธิกุล
660311048 นางสาว ดรุณี ตั้งเจริญสุขสม
660311049 นาย ชัดเจน มานะยิ่ง
660311050 นางสาว ศิริลักษณ กาวิละ
660311051 นางสาว ประภาภรณ เพียงสุวรรณ
660311052 นาย เนติพงษ คําหงษา
660311053 นาย ศราวุธ ผัดกระโทก
660311054 นาย สําราญ ขวัญสูงเนิน
660311055 นางสาว นภาพร บังทอง
660311056 นาย สันติ สมปติ
660311057 นางสาว อังคณา เกลากลาง
660311058 นางสาว ชลธิชา ศรีวิพัฒน
660311059 นาย อมรเทพ สุพิมพ
660311060 นางสาว สุวิภา ชัยสงค
660311061 นางสาว สุพิชญา ประสานสุข
660311062 นาง สุทิสา ไฝชัยภูมิ
660311063 นางสาว สุธิตา ดวงกระโทก
660311064 นางสาว สุพรรณี ราชัยสวรรค
660311065 นางสาว ทรรศมน ทองจํารูญ
660311066 นางสาว ณัฐธยา กาลชัย
660311067 นางสาว รุงฟา เกนทะโกฏ
660311068 นางสาว อริสา สอดสองกฤษ
660311069 นางสาว ณัฐธยาน งอกงาม
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660311070 นางสาว ลัดใจ แซโลว
660311071 นางสาว ณัฐริกา ภิรมยใหม
660311072 นางสาว ศศิภา ทวีเภค
660311073 นางสาว วิภาดา กอทอง
660311074 นาง ศศิณิชา ทองสอาด
660311075 นาย ศราวุฒิ รัตนศฤงค
660311076 นางสาว นุชวรา นามแกนทาว
660311077 นางสาว ภัทรนันท วงศธนาโชติ
660311078 นาย นฤเบศร กันยายน
660311079 นาย เศรษฐา ถาวร
660311080 นางสาว กรชนก ดวงกระโทก
660311081 นาย อุกฤษฎ อนุสนธิวงษ
660311082 นาย ศิริวุทธิ์ แสงจันทร
660311083 นางสาว พรหมพร พรหมราช
660311084 นางสาว วรรณรัตน กาศรี
660311085 นาย ณัฐวิทย คูณขุนทด
660311086 นางสาว รุงลาวัลย สุทธิเชื้อ
660311087 นาย สันติ พันไธสง
660311088 นางสาว สาธิยารัตน อาษากลาง
660311089 นาง นุชราภรณ รัฐเมือง
660311090 นางสาว ยลดา อุนทรัพย
660311091 นางสาว รักษมณี หมูหัวนา
660311092 นาย ธนายุทธ ปรีมนวงค
660311093 นางสาว จิตตราภรณ วรนาม
660311094 นางสาว ภัทรลดา สุขผัด
660311095 นางสาว กนกพร ธงสันเทียะ
660311096 นาย บุญญฉัตร สาระ
660311097 นางสาว จิรปรียา สิงหาราโท
660311098 นางสาว สิรินาถ หลาแกว
660311099 นาย จาตุรนต มณีรัตน
660311100 นางสาว บัญฑิตา นิเวศรัมย
660311101 นางสาว ณัฐวดี ดวงวงษา
660311102 นางสาว ธัญพิชชา วิมุติ
660311103 นางสาว ธาราวรรณ จินานิกร
660311104 นางสาว อภิญญา ปลั่งกลาง
660311105 นางสาว ขวัญกนก แถมเกษม
660311106 นาย มานะชัย หอมสูงเนิน
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660311107 นางสาว พรวิมล คูณขุนทด
660311108 นางสาว วันทนีย เขื่อนโคกสูง
660311109 นางสาว ปริมประภา พุฒนอก
660311110 นางสาว พลอยดาว รณไพรี
660311111 นางสาว นภัสนันท นนทขุนทด
660311112 นางสาว อาภัสรา รอดกลาง
660311113 นางสาว สุพัตรา กุลพรม
660311114 นางสาว ธิดารัตน เหลืองจันทึก
660311115 นางสาว สุนันทา นวนประโคน
660311116 นางสาว สินีนาฎ ขวัญสันเทียะ
660311117 นางสาว ชญานิษฐ คงแพ
660311118 นาย เสกสรรค สายออน
660311119 นางสาว กมลวรรณ ปลื้มพันธ
660311120 นาย ธนกฤต จันทรคํา
660311121 นางสาว สุภาวดี เทพารถ
660311122 นางสาว ศศิธร บุญมี
660311123 นาย ณัฐพล ปุนนอก
660311124 นางสาว ณัฐวรา ธนาภิวัฒนสกุล
660311125 นางสาว บัวทอง ยืนยาว
660311126 นางสาว ฐิตินันท สมัตถะ
660311127 นางสาว ธัญพร ทองงาม
660311128 นางสาว นิตยา ศรีปุชัยนนท
660311129 นาย อัฐพล เกิดสีทอง
660311130 นางสาว สุทธิดา ถุงแกว
660311131 นางสาว ผกาวรรณ ดําเนินงาม
660311132 นางสาว ภัสสร สิทธิวงศ
660311133 นางสาว พัทธธีรา ตาชูชาติ
660311134 นางสาว เบญจวรรณ ขันธุแกว
660311135 นางสาว อิสริยาพร สุมงคล
660311136 นางสาว ธนพร รัตนเสนีย
660311137 นางสาว อชิรญา อัครเศรษฐาสุข
660311138 นางสาว วิภาพรรณ ลอมกลาง
660311139 นางสาว ธันยนิษฐ ทองจํารูญ
660311140 นาย ภัทรพงษ กิตติเวทยานุสรณ
660311141 นางสาว พัชรีญา พิมพา
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