
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการประเมนิสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

สมรรถนะ ในตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 
 

ตามที่ไดมีประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 3  ลงวันที่  29  มิถุนายน  2552  เร่ืองรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  และจะประกาศ
รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในวันที่  27  กรกฎาคม  2552  นั้น 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  กําหนดวัน
เวลา  สถานที่ในการประเมนิสมรรถนะ  และระเบยีบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้  

 
ก) รายชื่อผูมีสทิธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้
 
ข) กําหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   
ใหผูมีสิทธิ  เขารับการประเมนิสมรรถนะ  ตามวัน  เวลาและสถานที่ในตารางสอบดังนี้ 

 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน วัน  เวลาและสถานที่ 
ในการประเมนิสมรรถนะ 

เลขประจําตัว 
ผูมีสิทธิเขาสอบ 

 

ความรูความสามารถเฉพาะที่ใช
เฉพาะสําหรับตําแหนง 
ประเมินโดยการ   
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
 

 

ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
สอบวันท่ี  3  สิงหาคม  2552 
สอบขอเขียน  เวลา  9.30 -12.00 น.   
สอบสัมภาษณ  เวลา  13.00  เปนตนไป 
ณ อาคารฝกอบรม สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 3 
เลขที่  64  หมูที่  7  ถ.สุรนารายณ  ต.จอหอ     
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30310 
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ค) ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ   
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  10  สิงหาคม  2552 

ณ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  โทรศัพท   044-371432, 044-371354  ตอ 11  ทาง   www.ldd.go.th  และทาง
http://r03.ldd.go.th  

 
 ง) ระเบียบปฏบิัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะใหผูสมัครปฏิบตัิตามระเบียบ  ดังนี ้
 1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณนีิยม  กลาวคือ  สุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรงหรือกางเกง 
สวมรองเทาหุมสน  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสนและ
ประพฤติตนตามสุภาพชน ( หามใสกางเกงยีนสมาในวนัสอบ ) 
 2. เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองทราบ วนั เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบตัรอื่นที่ทางราชการออกใหไป
ในวนัประเมนิสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได 
 4. การเขารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวธีิการสอบขอเขียนตองปฏิบตัิ  ดังนี ้
  4.1 หามนําเครือ่งมืออุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนดิเขาไปในหองสอบ 
  4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา  30  นาที  แตจะเขาหองสอบไดก็
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว 

4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมสอบ 
โดยเครงครัด 
  4.4 ถาผูเขาสอบไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มทําขอสอบในตารางสอบไปแลว 
30 นาที  จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
  4.5 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัครและตามวนั  เวลาที่
กําหนดในตารางสอบ  ผูที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรบัใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก 
  4.6 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให  ผูใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบสมรรถนะ  จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนัน้ 
  4.7 เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาํหนดใหเทานัน้ 
  4.8 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบตองไมพูดหรือติดตอกบัผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก 
และไมออกจากหองสอบเวนแตไดรับอนุญาตและอยูในความดแูลของคณะกรรมการหรือเจาหนาทีค่วบคุม
การสอบ 
  4.9 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบแลว  ตองไดรับอนญุาตจากคณะกรรมการ
หรือเจาหนาทีค่วบคุมการสอบกอน  จึงจะออกจากหองสอบได 
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             4.10 แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได  เวนแต

คณะกรรมการหรือเจาหนาทีค่วบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น 
  4.11 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยดุทําคําตอบ 
จะตอง  หยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาทีค่วบคุมการสอบไดอนุญาต
แลว 
  4.12 เมื่อสอบเสร็จแลว  ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ  
และตองไมกระทําการใด ๆ  อันเปนการรบกวนผูทีย่งัสอบอยู 
  4.13 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบยีบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมนิสมรรถนะนีห้รือผูใดทุจริต  หรือ 
พยายามทจุริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการดําเนนิการสอบจะ 
พิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 
  4.14 ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิและไมมีสิทธิเขา
รับการประเมนิสมรรถนะครั้งนี้ 
 
  

                                            ประกาศ  ณ  วนัที่   27   กรกฎาคม 2552 
 

 
 

                                          (นายมโน  พงษสามารถ) 
                                          ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
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เอกสารแนบทายประกาศ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
ลงวันท่ี  27  กรกฎาคม  2552 

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
    

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
1 001 นางสาวชลธิชา สันกลาง   
2 002 นางสาวทาริกา ภูมิไสล   
3 003 นางสาวสุนีย กริบกระโทก   
4 004 นางสาวนัฐศวรรณ แวนเพชร   
5 005 นางสาวกรวรรณ ศิริมาลกุล   
6 006 นางสาวสิริรัตน แซเตีย   
7 007 นางกฤษณาพร  สุขเต็ม   
8 008 นางสาวอรวรรณ วงษบุญมาก   
9 009 นายณัฐวุฒ ิ มาลาศรี   
10 010 นางสาวปยฉัตร เภสัชชา  
11 011 นางสาวพรวลญัช พนาภิรัตนกุล  
12 012 นายณัฐวุฒ ิ กองเจริญพาณชิย  
13 013 นายวาทิกร แพงแซง  
14 014 นางสาวศรีแพร จําปกลาง  
15 015 นางสาวกุลปริยา บํารุงเกาะ  
16 016 นางสาวอรุณรัตน อินทรภิรมย   

 


