
 
 
 

ประกาศส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ 
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1                               
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
 

    

 ตามที่ได้มีประกาศส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓   ลงวันที่ ๑๙  มิถุนายน  256๓  เรื่อง รับ
สมั ค รบุ คคล เ พ่ื อ เลื อกสรร เป็ นพนั กงานราชการทั่ ว ไป ในต าแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่ แผนที่ ภ าพถ่ าย 
ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๐  
กรกฎาคม  ๒๕๖๓  นั้น 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

(ก) รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

(ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามวัน เวลา 
และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน ครั้งที่ 1 
วัน เวลา และสถานที่ประเมิน เลขประจ าตัวผู้สมัคร อุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการสอบ 

ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

   

1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่
ภาพถ่าย 

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕6๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 

ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

631001–631006 
631008-631019 
631021-631024 

631026 
631028-631030 
631032-631062 
631064-631089 
631091-631094 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- น้ ายาลบค าผิด 
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(ค)  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
๑.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 

กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒.  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

๓.  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

๔.  การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

 ๔.๑   ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ  
 ๔.๒   ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง เพ่ือ

กรองตรวจวัดอุณหภูมิและให้ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 

 ๔.๓   ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 

 ๔.๔   ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้
เท่านั้น 

 ๔.๕   ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการ
ประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

      ๔.๖   ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา 
ที่ก าหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มี สิทธิเข้ารับการ
ประเมินต าแหน่งที่สมัครอีก 

 ๔.๗   ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องนั่ งประเมินตามที่นั่ งและห้องประเมิน 
ที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนน
ส าหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น 

 ๔.๘   เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ 
ต าแหน่งที่สมัครและเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 

  ๔.๙   เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการ
ประเมินอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 

 ๔.๑๐  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 
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631001 นางสาว วมิลรัตน์ อะปะหัง
631002 นางสาว ศิริญาภรณ์ ช่างปลูก
631003 นางสาว พิชญา จานฉิมพลี
631004 นางสาว ชาลินี ไกรโพธิ์
631005 นางสาว วนัวสิาข์ สิงห์ตุ้ย
631006 นางสาว สุนิสา โยธาจันทร์
631008 นางสาว ภทัราวดี เสาวโค
631009 นางสาว นิภาพร วงัหอม
631010 นาย ธรีะพงษ์ สุ่มมาตย์
631011 นาย วชัรพันธ์ พงษ์ชัยนิล
631012 นาย กฤษดา ธนาคุณ
631013 นางสาว นันทนา บอกขุนทด
631014 นางสาว เมศิญา แสนใจวฒิุ
631015 นาย วศิวฒัน์ เกิดถาวร
631016 นางสาว กรรณิกา มีสถาน
631017 นางสาว ฐิติวรดา ดีเหลือ
631018 นาย ชาคริส พิทักษ์รัตนสกุล
631019 นางสาว นราทิพย์ ค าหงษา
631021 นางสาว รัชดา หารชนะชัย
631022 นางสาว สุจิตรา ขะจัดโรคา
631023 นางสาว ปรียารัตน์ ยศฉิมพลี
631024 นางสาว ชนันท์กานต์ มณีสุข
631026 นางสาว ภทัทิยา วฒิุปรีดี
631028 นาย สุรวธุ แก้วประสงค์
631029 นาย จักรกฤษ กองรัมย์
631030 นาย สมรัตน์ อินส าราญ
631032 นางสาว เมธาวี จิตไธสง
631033 สิบเอก เจษฐา ค าแก้ว
631034 นางสาว ขวญัเรียม เมินดี
631035 นางสาว อิสราภรณ์ ไชยวงศ์
631036 นางสาว ปรียาภรณ์ ศรีลาศักด์ิ
631037 นางสาว ปาณิสรา แสงโทโพ

เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต ๓
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง  รายชื่อผู้สมคัรเขา้รบัการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
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631038 นาย กษิด์ิเดช ชูหมื่นไวย
631039 นางสาว อัยดา แก้วระวงั
631040 นาย สารินทร์ มะพารัมย์
631041 นาย ณพวงศ์ พิมพ์โคตร
631042 นางสาว อภญิญา แย้มประโคน
631043 นางสาว หนึ่งฤทัย ลาดจันทึก
631044 นางสาว ยุภาภรณ์ ธนูชาญ
631045 นางสาว กมลพร บริบูรณ์
631046 นาย เอกราช ถิน่วงศ์พิทักษ์
631047 นางสาว สารินีย์ ศรีฤทธิ์
631048 นางสาว เกศฎา พลศรีพิมพ์
631049 นางสาว แสงอรุณ ศรีสุข
631050 นาย เอกอนันต์ พาพันธ์
631051 นางสาว พรรณิษา ปล้ืมใจ
631052 นางสาว ทิตยา ปัดทุม
631053 นาย นันทปรีชา ดิเรกโภค
631054 นาย สุทธรัิกษ์ มานะงาน
631055 นางสาว พรรณทิพย์ ฤทธิจ์ีน
631056 นาย ประเสริฐศิริ สาสีดา
631057 นาย วายุ ตะสาริกา
631058 นางสาว จริยา นิโรรัมย์
631059 นางสาว สุทธดิา มหาวนั
631060 นางสาว กานต์ธดิา เกษมพงษ์
631061 นางสาว ศิรินทรา นิมารัมย์
631062 นางสาว สุรีนาถ บุตรสระน้อย
631064 นางสาว สัจจา ช่างท า
631065 นางสาว เก็จมณีศิลป์ อินทะเสน
631066 นาย นัฐพงษ์ ทิพมล
631067 นาย เฉลิมชัย ทิพอาราม
631068 นางสาว เปมิกา พบกระโทก
631069 นางสาว ชมภนูุช วรพรมราช
631070 นางสาว จงรักษ์ ขันตี
631071 นาย พงศธร เพ็ญสุริยา
631072 นางสาว พิกุล สมรูป
631073 นางสาว จุฑาทิพย์ เสตะพยัคฆ์
631074 นางสาว ธนวฤนท์ ยางเครือ
631075 นางสาว กนกกานต์ สิทธิรั์มย์
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631076 นางสาว นิภาพร วรรณพันธ์
631077 นางสาว ปรีชยา แดนนารัตน์
631078 นางสาว กาญจนาถ เผือกพังเทียม
631079 นางสาว บุญพิทักษ์ มุมขุนทด
631080 นาย ปกรณ์ ทาพลกรัง
631081 นางสาว มาริสา เทพรัตน์
631082 นาย ภมูิภทัร พันธอ์ินป้อ
631083 นาย อานนท์ แก้วเมืองกลาง
631084 84 ขวญัจิรา ถนอมพลกรัง
631085 นาย วทิยา ทองภบูาล
631086 นาย นัฐพล ยิม้รัมย์
631087 นาย อัธพล เตียงจันทร์
631088 นางสาว เบญจวรรณ ตรีพัฒนาสุวรรณ
631089 นางสาว รสชรินทร์ เรืองเจริญ
631091 นางสาว ปวณีา ธรรมอินทร์
631092 นาย ชาคร จันทร์ไทย
631093 นางสาว สุนิษา เจริญทรัพย์
631094 นางสาว ลลิตา บินรัมย์

หมายเหตุ 631007 นางสาวเพ็ญพักตร์   คืนชัยภมูิ  วฒิุการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
631020 นางสาวกีรติภรณ์  รัตนะดี       วฒิุการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
631025 นายผาสุข  เผือดจันทึก           วฒิุการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
631027 นายธนวฒัน์  สมรักษ์              วฒิุการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
631031 นางสาวภณัฑิรา  จันชา           ไม่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านที่อยูใ่นพื้นที่รับผิดชอบ

             ของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓  (จังหวดั
             นครราชสีมา  บุรีรัมย์  ชัยภมูิ  และสุรินทร์)

931063 นางสาวนิศารัตน์  พรมมะนัง    หลักฐานวฒิุการศึกษาไม่สมบูรณ์
631090 นายพงษ์ศักด์ิ  มุ่งสมบูรณ์       วฒิุการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ




