
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินสมรรถนะ กาํหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
ใน ตําแหน่งวิศวกร จํานวน  1  อัตรา,  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  อัตรา , 

ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  จํานวน  2 อัตรา  และตําแหน่งเศรษฐกร  จํานวน  1  อัตรา    

 
 

ตามประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3   ลงวันที่  26  มีนาคม  2555  เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตําแหน่งวิศวกร จํานวน  1  อัตรา,  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  อัตรา , ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  จํานวน  2 อัตรา  และตําแหน่ง
เศรษฐกร  จํานวน  1  อัตรา   และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่   18  
เมษายน  2555  นั้น 

 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กําหนดวัน
เวลา  สถานทีใ่นการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปน้ี  

 
ก) รายชื่อผู้มีสทิธเิขา้รบัการประเมินสมรรถนะ 
    ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ข) กําหนด  วัน  เวลา  และสถานทีใ่นการประเมนิสมรรถนะ   
    ใหผู้้มีสทิธิ  เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ตามวัน  เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

 
 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน  เวลา และสถานที ่

ในการประเมินสมรรถนะ 
เลขประจําตัว 
ผู้มีสิทธิเข้าสอบ 

 

ความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ประเมินโดยการ สอบข้อเขียน 
 

 

ตําแหน่ง  วิศวกร 
ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์ 
ตําแหน่ง  นกัวิชาการเกษตร (จ.นครราชสีมา) 
ตําแหน่ง  นกัวิชาการเกษตร (จ.ชัยภูมิ) 
ตําแหน่ง  เศรษฐกร 
สอบวันที่    25   เมษายน  2555 
สอบข้อเขียน  เวลา  09.30 – 11.30 น.   
ณ อาคาร 4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์   
ต.โคกสูง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา   

 

5511001-5511006 
5521002-5521019 
5531001-5531039 
5532001-5532018 
5541001-5541017 
 
 
 
              

 
 



 2
 
ค) ประกาศรายชื่อผูผ้่านการประเมินสมรรถนะ   
     สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  30  เมษายน  

2555  ณ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  โทรศัพท์  044-371432  ทาง  www.ldd.go.th  และทาง 
http://r03.ldd.go.th  

 
 ง) ระเบียบปฏบิตัเิกี่ยวกบัการประเมินสมรรถนะใหผู้ส้มัครปฏบิตัติามระเบียบ  ดังนี ้
     1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรสีวมเสื้อ  กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนตามสุภาพชน (ห้ามใส่กางเกงยีนส์มาในวันสอบ) 
     2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบ วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
     3. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไป
ในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพจิารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 
     4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
  4.1 ห้ามนําเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
  4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบกอ่นเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า  30  นาท ี  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 

4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคาํแนะนําของกรรมการหรือเจา้หน้าที่ควบคมุสอบ 
โดยเคร่งครัด 
  4.4 ถ้าผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มทําข้อสอบในตารางสอบไปแล้ว 
30 นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  4.5 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตําแหน่งที่สมัครและตามวัน  เวลาที่
กําหนดในตารางสอบ  ผู้ที่เขา้สอบผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มสีทิธิเข้าสอบในตําแหน่งที่สมัครอีก 
  4.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กําหนดให้  ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบสมรรถนะ  จะไม่ได้รับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น 
  4.7 เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่านั้น 
  4.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่ได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบ 
  4.9 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคําตอบแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน  จึงจะออกจากห้องสอบได้             

          4.10 แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบที่ใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบไม่ได้  เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
  4.11 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรอืเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทําคําตอบ 
จะต้อง  หยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต
แล้ว 
  4.12 เมื่อสอบเสร็จแล้ว  ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ  
และต้องไม่กระทําการใด ๆ  อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
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  4.13 ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนีห้รือผู้ใดทุจริต  หรือ 
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารบัการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ 
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
  4.14 ผู้ใดไมม่าภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไมม่ีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะครัง้นี้ 
 
  

                                         ประกาศ  ณ  วันที่  18  เมษายน  2555 
 
 
 
 

                                           (นายสรุชัย  หมื่นสังข์) 
                                           ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 3 

ลงวันที ่ 18  เมษายน  2555 
รายชื่อผู้มีสทิธิเขา้รบัการประเมินสมรรถนะในตําแหน่ง วิศวกร 

    
ลําดบัที ่ เลขประจาํตัวผู้สมคัร ชื่อ – นามสกลุ หมายเหต ุ

1 5511001 นายชานนท์ ทับสุข  

2 5511002 นายวัชรพล ทับสุข  

3 5511003 นายปฏิพัทธ์ แขดอน  

4 5511004 นายประกอบ งามเลิศ  

5 5511005 นายวัฒนพงศ์ ภูมิโคกรักษ ์  

6 5511006 นายสมเกียรติ หอมจันทึก  
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 3 

ลงวันที ่ 18  เมษายน  2555 
รายชื่อผู้มีสทิธิเขา้รบัการประเมินสมรรถนะในตําแหน่ง เจ้าหนา้ที่ระบบงานคอมพวิเตอร ์

    
ลําดบัที ่ เลขประจาํตัวผู้สมคัร ชื่อ – นามสกลุ หมายเหต ุ

1 5521002 น.ส.ปรีดาภรณ์ คุ้มยา  

2 5521003 น.ส.อัญชิสา บุตรเทศ  

3 5521004 นางจินตนาพร สาตรา  

4 5521005 นายธนพล วิลาวรรณ  

5 5521006 น.ส.อรุณี แป้นนอก  

6 5521007 น.ส.รุ่งนภา ชัยสนาม  

7 5521008 น.ส.กนกวรรณ แสนด ี  

8 5521009 นายกิตติพงษ์ คําดี  

9 5521010 นายเตชทัต เจริญยิ่ง  

10 5521011 น.ส.สุมิตรา กุ้งมะเริง  

11 5521012 น.ส.พรพิมล ไพศาลธรรม  

12 5521013 น.ส.ฐปนีย์ อรุณสิริกุลธวัช  

13 5521014 น.ส.สายรุ้ง เวียงสีมา  

14 5521015 น.ส.ปิยะพร เอ็มประโคน  

15 5521016 นายมารุต เชาว์โคกสูง  

16 5521017 นายณรงค์ฤทธ์ิ เจริญชัย  

17 5521018 น.ส.นิตยา จงยาว  

18 5521019 นายอฏวี กฤษสุวรรณ  
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 3 

ลงวันที ่ 18  เมษายน  2555 
รายชื่อผู้มีสทิธิเขา้รบัการประเมินสมรรถนะในตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร (จังหวดันครราชสีมา) 

    
ลําดบัที ่ เลขประจาํตัวผู้สมคัร ชื่อ – นามสกลุ หมายเหต ุ

1 5531001 น.ส.อรพร เรืองไทย  

2 5531002 นายธีระวัฒน์ จันทะกา  

3 5531003 นายอุดมพร ทับทิมกลาง  

4 5531004 นางลักขณา ขว้างสาหัส  

5 5531005 น.ส.จันทร์เพ็ญ ไชยบัง  

6 5531006 น.ส.ลัดดารัตน์ ขาวสระ  

7 5531007 น.ส.เสาวณี ชาติเพชร  

8 5531008 น.ส.กนิษฐา โอนนอก  

9 5531009 น.ส.สุพัตรา เจียวรัมย์  

10 5531010 น.ส.วิภาลัย พุตจันทึก  

11 5531011 นายนครินทร ์ มารสูตร  

12 5531012 น.ส.พัชรี วีระมิตร  

13 5531013 นายจักรพันธ์ โสวะพันธ์  

14 5531014 น.ส.ชุตินัน ปณิธิฐานิต  

15 5531015 นายเกรียงศักด์ิ ณรงค์ชาญชัยกุล  

16 5531016 น.ส.มินทร์ฐิตา บุญเลี้ยง  

17 5531017 นายเสกสรร พินเขียว  

18 5531018 น.ส.มณฑิตา ชะเทียนรัมย์  

19 5531019 น.ส.วารุณี วงศ์สูงเนิน  

20 5531020 นายสุรชัย จันทสนิทศร ี  

21 5531021 นายสุพัฒนกุล เลือดสุรินทร ์  

22 5531022 นายเทพพิทักษ์ มุ่งปั่นกลาง  
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 3 
ลงวันที ่ 18  เมษายน  2555 

รายชื่อผู้มีสทิธิเขา้รบัการประเมินสมรรถนะในตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร (จังหวดันครราชสีมา) 

    
ลําดบัที ่ เลขประจาํตัวผู้สมคัร ชื่อ – นามสกลุ หมายเหต ุ

23 5531023 นายวีระวัฒน์ สุนทราวิรัตน์  

24 5531024 นายรวมเกียรติ เจริญรุ่งเรืองกิจ  

25 5531025 น.ส.อรชร พูลศิร ิ  

26 5531026 น.ส.เรณู รังคะวัต  

27 5531027 น.ส.พัชรภรณ์ สติยศ  

28 5531028 น.ส.อมรรัตน์ สุกรินทร ์  

29 5531029 น.ส.วันทนา ทองสาย  

30 5531030 นายไสว บุดดีวงษ์  

31 5531031 น.ส.พิรนันท์ แดนจอหอ  

32 5531032 น.ส.กุสุมา ภูมิโสม  

33 5531033 น.ส.กมลทิพย ์ ดอนจังหรีด  

34 5531034 นายปณิธาน ประทีปรัตน์  

35 5531035 นายคเณศร์ อสิกัน  

36 5531036 นายวิทยา ชมโคกสูง  

37 5531037 น.ส.พรรณภา อินทร์ดี  

38 5531038 น.ส.อภิรสา แสดกําปัง  

39 5531039 นายบุญญฤทธิ ์ กรานประโคน  
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 3 

ลงวันที ่ 18  เมษายน  2555 
รายชื่อผู้มีสทิธิเขา้รบัการประเมินสมรรถนะในตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร (จังหวดัชัยภูมิ) 

    
ลําดบัที ่ เลขประจาํตัวผู้สมคัร ชื่อ – นามสกลุ หมายเหต ุ

1 5532001 น.ส.กนิษฐา ชาลีเปลี่ยม  

2 5532002 น.ส.ศิริลักษณ ์ ล้านแก้ว  

3 5532003 นายโกศล นะรินรัมย์  

4 5532004 นางณัฐวิภา นามภักดี  

5 5532005 นายศักรินทร ์ เทศแก้ว  

6 5532006 น.ส.ภัทรา ชัยคิรินทร ์  

7 5532007 น.ส.วิลาสินี ลีทวีทรัพย ์  

8 5532008 น.ส.รพีพรรณ หงษา  

9 5532009 น.ส.ใจแก้ว อ้อชัยภูมิ  

10 5532010 นายพนา วงค์แก้ว  

11 5532011 น.ส.วรรษธรณ์ ในอรชร  

12 5532012 น.ส.สภามาศ แสงฤทธ์ิ  

13 5532013 นายชาติชาย โชติสันต์  

14 5532014 นายคณากร ก้อนเงิน  

15 5532015 นายเฉลิมชาติ มุลทา  

16 5532016 น.ส.ฑิตยา คู่แก้ว  

17 5532017 นายประเวท พลไชยสงค์  

18 5532018 นายปาฏิหาริย์ โฉมหาญ  
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 3 
ลงวันที ่ 18  เมษายน  2555 

รายชื่อผู้มีสทิธิเขา้รบัการประเมินสมรรถนะในตําแหน่ง เศรษฐกร 

    
ลําดบัที ่ เลขประจาํตัวผู้สมคัร ชื่อ – นามสกลุ หมายเหต ุ

1 5541001 น.ส.ศิริพร คงนาคพะเนา  

2 5541002 น.ส.พิมพ์ชนก แยกโคกสูง  

3 5541003 น.ส.ธัณย์จิรา ธนากุลกิตติรัฐ  

4 5541004 น.ส.นิตยา พรโคกสูง  

5 5541005 นายเอกลักษณ์ กระศิริ  

6 5541006 น.ส.นิตยา ดิลกชาติ  

7 5541007 น.ส.อรวรรณ วงษ์บุญมาก  

8 5541008 น.ส.นฤทัย แช่มขุนทด  

9 5541009 น.ส.อัญชล ี พรมพา  

10 5541010 นายราเชนทร์ แสวงดี  

11 5541011 น.ส.พัชรียา คงบุญวาท  

12 5541012 นายพีระวัฒน์ สิงไทยสง  

13 5541013 น.ส.เบญจพร ศุภรทรัพย์  

14 5541014 น.ส.พรรณิภา แทวกระโทก  

15 5541015 น.ส.ปวีณา สุพล  

16 5541016 น.ส.พลอยทิพย์ หอมจันทึก  

17 5541017 นางภารดี อริยเมธปรีชา  
 
 
 
 


