ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
เรื่อง รายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ใน
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ตามประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะในวันที่ 30 เมษายน 2555 นั้น
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน
เวลา สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กําหนด วัน เวลา และสถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสทิ ธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน
ความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ประเมินโดยการ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ

เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธิเข้าสอบ

ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
สอบวันที่ 7 พฤษภาคม 2555
สอบข้อเขียน เวลา 09.30 -11.30 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ณ อาคารฝึกอบรม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
เลขที่ 64 หมู่ที่ 7 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

5551003-5551010
และ
5551012-5551015

2

ค) ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการประเมินสมรรถนะ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 10 เมษายน
2555 ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 โทรศัพท์ 044-371432 ทาง www.ldd.go.th และทาง
http://r03.ldd.go.th
ง) ระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผสู้ มัครปฏิบตั ติ ามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนตามสุภาพชน (ห้ามใส่กางเกงยีนส์มาในวันสอบ)
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบ วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไป
ในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนําเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ
โดยเคร่งครัด
4.4 ถ้าผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มทําข้อสอบในตารางสอบไปแล้ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.5 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตําแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลาที่
กําหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มสี ทิ ธิเข้าสอบในตําแหน่งที่สมัครอีก
4.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กําหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบสมรรถนะ จะไม่ได้รับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
4.7 เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาํ หนดให้เท่านั้น
4.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่ได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบ
4.9 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคําตอบแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
4.10 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
4.11 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทําคําตอบ
จะต้อง หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต
แล้ว
4.12 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
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4.13 ผูใ้ ดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนีห้ รือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.14 ผู้ใดไม่มาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะครัง้ นี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

(นายสุรชัย หมื่นสังข์)
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
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เอกสารแนบท้ายประกาศ สํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 3
ลงวันที่ 30 เมษายน 2555
รายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ลําดับที่

เลขประจําตัวผู้สมัคร

ชื่อ – นามสกุล

1

5551003

นายจักรพงษ์

โกฎกลางดอน

2

5551004

นายวีระวัฒน์

สุนทราวิรัตน์

3

5551005

นายนครินทร์

มารสูตร

4

5551006

นายเสกสรร

พินเขียว

5

5551007

นางสาวจันทร์เพ็ญ

ไชยบัง

6

5551008

นายไสว

บุดดีวงษ์

7

5551009

นางสาวสุภัชญา

สิทธิกุล

8

5551010

นายกฤษณะ

พอนโคกกรวด

9

5551012

นางสาววาสนา

พลเสนา

10

5551013

นางสาวดาริกา

โทนหงสา

11

5551014

นางสาวรัตนา

จันทร์นาม

12

5551015

นางสาวปัณฑ์ณัฐมน

เจริญทรัพย์

หมายเหตุ

