
 
 
 

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

ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และขอ้ปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
    

 ตามท่ีได้มีประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓   ลงวันที่ 8  ตุลาคม  2564  เรื่อง รับ
สมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ซึ่งจะประกาศรายช่ือ
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 12  พฤศจิกายน  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 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ 
      ภาพถ่าย 

วันอาทติย์ที ่21 พฤศจกิายน ๒๕64 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

อาคารฝึกอบรม สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 3  ตําบลจอหอ 

 อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

640311001–640311045 
(ผังที่น่ังสอบติดหน้าห้องสอบ) 

 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 

 

/ (ค) ระเบียบ... 
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 (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 ซ่ึงพิมพ์จากระบบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 
1 x 1.5 นิ้ว ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ 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 

 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 

 
             / 4.10 ถ้าสอบ... 
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 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 ครั้งที่ ๑ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓  และทางเว็บไซต์ http://r0๓.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” หรือเข้าที่
เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” 

ข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพ่ือให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้งคํานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จึงกําหนดข้อปฏิบัติในการสอบ ดังน้ี 

1. ผู้เข้าสอบต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารที่ใช้จัดสอบ หากพบว่า
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะให้ทําการน่ังพักและตรวจวัดใหม่อีกคร้ัง หากพบว่าอุณหภูมิ
ของร่างกายไม่ลดลงจะให้ผู้เข้าสอบทําการสอบในสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ 

2. ผู้เข้าสอบที่มีอาการ เช่น อาการไข้ ไอ จาม มีนํ้ามูก เจ็บคอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุด 
คัดกรองโดยจะให้ผู้เข้าสอบที่มีอาการดังกล่าวทําการสอบในสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ 

3. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานที่จัดสอบ
หากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารที่ใช้จัดสอบหรือห้องสอบเด็ดขาด 

4. ผู้เข้าสอบต้องคํานึงถึงสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนตลอดเวลาในขณะอยู่ในสถานที่จัดสอบ 
โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอ่ืน ๆ อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 

5. ผู้เข้าสอบควรหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือ
ล้างมือด้วยนํ้าและสบู่บ่อย ๆ 
 

          / ผู้ใดไม่… 
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ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบน้ี หรือข้อปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง 
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้ 
คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหน่ึงหรือทุกวิชาก็ได้ 

      ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายชาติชาย  ประสาระวัน) 
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ 



1

640311001 นางสาว ขวัญฤทัย ไชยานุกูล
640311002 นางสาว วิไลพร จันทาอ่อน
640311003 นางสาว พิชญา จานฉิมพลี
640311004 นาย ธีระพงษ์ สุ่มมาตย์
640311005 นางสาว ธนวฤนท์ ยางเครือ
640311006 นางสาว ณัฏฐณิชญา ดลประสิทธ์ิ
640311007 นาย วนัช ดาวไธสง
640311008 นาย ภัสยศ ศรีสม
640311009 นางสาว อัยดา แก้วระวัง
640311010 นางสาว สิรภัทร เพชรจินดา
640311011 นาย ธวัชชัย พงษ์จํานงค์
640311012 นางสาว ปาณิสรา แสงโทโพ
640311013 นางสาว พัสตราภรณ์ กุลนอก
640311014 นางสาว สัจจา ช่างทํา
640311015 นาย สุทธิรักษ์ มานะงาน
640311016 นาย วุฒิชัย ผุดผ่อง
640311017 นาย ภักดี อ้อพิมาย
640311018 นางสาว กัญญารัตน์ บุญขันธ์
640311019 นาย อิสระพล ช้อยจอหอ
640311020 นางสาว ศศิธร เทียมสงวน
640311021 นาย ธนารักษ์ โฮเม
640311022 นางสาว ศิริรักษ์ ห้วยพรมราช
640311023 นาย ศรยุธ มะลิสา
640311024 นาย ชัยสิทธ์ิ เขตจัตุรัส
640311025 นางสาว ธนพร คุ้มวงศ์เจริญ
640311026 นาย เอกอนันต์ พาพันธ์
640311027 นางสาว อลิตา ลาภเงิน
640311028 นางสาว ลลิตา บินรัมย์
640311029 นาย สุธี ยมดี
640311030 นาย อมาญาส์ กาชัย
640311031 นาย วายุ ตะสาริกา

เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
ลงวันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
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640311032 หม่อมหลวง ภาณุพงษ์ ชยางกูร
640311033 นางสาว ชนันท์กานต์ มณีสุข
640311034 นาย วิทวัส ประจวบสุข
640311035 นาย สหภูมิ นาคเจริญ
640311036 นาย ศุภวิชญ์ วิไลมณีวรรณ์
640311037 นางสาว นํ้าฝน พระใหม่งาม
640311038 นาย นันทภพ นมเกษม
640311039 นางสาว วิมลรัตน์ อะปะหัง
640311040 นาย ปฏิวัฒน์ โทแก้ว
640311041 นางสาว เมธาวลัยณ์ ใจรัมย์
640311042 นางสาว รุจิรัตน์ ขันเมืองปัก
640311043 นาย ภาณุวัฒน์ พิเศษฤทธ์ิ
640311044 นางสาว ธิดารัตน์ ศรประสิทธ์ิ
640311045 นางสาว สุธิดา มหาวัน


