
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
เรื่อง  รายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  1  และ 

มีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  2 

 
 ตามที่ไดมีประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 3    ลงวันที่   14   พฤษภาคม   2551  
 เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  ในตําแหนงนักวิชาการเกษตร  และ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  ไดดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่  1  เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2551  
ไปแลว  นัน้ 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ  คร้ังที่  1  
และมีสิทธิเขารับการประเมนิสมรรถนะ  คร้ังที่  2  ตามหลักเกณฑที่กาํหนดในขอ 6  แหงประกาศ
รับสมัครฯ  ฉบับดังกลาว  ดงัมีรายช่ือตอไปนี้ 
 
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

0001 น.ส.ศศิมา เจกนอก   

0002 น.ส.ทิพรัตน ลอยมา   

0004 นายเพยีงพนธ วานิช   

0007 นายอนณ เกิดเอก ี   

0010 นายสุธนัย ตระกูลวงษ   

0012 น.ส.มนทิรา ภักดพีุดซา   

0013 น.ส.ปวีณา ปานนอก   

0018 นางอุษณษี ตนัยพุฒ ิ   

0020 น.ส.อรอุมา ลิยี่เก   

0021 นายธวิทย ขวัญเมือง   

0022 นายกัมพล ลุนไธสง   

0026 น.ส.นภา มมประโคน   



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

0028 นายทวิทัศน บุญแตง   

0029 น.ส.ฐาปน ี ไชยสุวรรณ   

0031 นายวิเชียร แกวดอนร ี   

0032 น.ส.สิริทรัพย เลิศปรัชญานันท   

0036 นายดํารงค ศรีเมือง   

0037 น.ส.วิมลมาศ บูรณะโสภณ   

0038 น.ส.ลัดดาวัลย ปนรัมย   

0042 น.ส.นิพารัตน ทมินทร   

0043 นายสุรศักดิ ์ สมอทอง   

0044 นายวิทูรย วงษอามาตย   

0045 น.ส.บัณฑิตา ทนงสําโรง   

0046 น.ส.อัจฉรียา แจมใส   

0048 นายอภเิชษฐ บูรณสิงคิ์   

0049 น.ส.นงลักษณ พลทองสถิตย   

0053 น.ส.ปณิดา ประทุมคํา   

0056 นายเจษฎา สุทธิประภา   

0057 นายโยธิน สีคํา   

0058 น.ส.สุชญา รามตะคุ   

0059 น.ส.สงวน ภูมิลา   

0060 นายปรีชา วงศคําจันทร   

0063 น.ส.ชีวรัตน ชํ่าชอง   

0065 น.ส.ปรียนันท ศิริกาญจนวงค   

0066 นายธีรเดช กร่ึมพิมาย   

0068 นายอัครเดช ทรัพยปทุมสิน   

0070 น.ส.กานดา วิบูลอรรถ   

0074 น.ส.รัตนากร แซบวง   

0075 นายอุเทน ศรีดาว   

0077 นายวิทวัส ปาประโคน   



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

0080 น.ส.ศิริพัฒน ธงสันเทียะ   

0091 น.ส.เยาวนิตย พลอยกระโทก   

0092 น.ส.ปทมา ตาไล   

0093 น.ส.ธนิตา หอมกระโทก   

0097 นายพฤฒิพงศ ปุณิกา   

0099 นายบุญโส รัตนเกื้อ   

0100 วาที ่ร.ต.เกียรติศักดิ ์ ฟนเพ็ง   

0101 นายทนงศกัดิ ์ ตั้งอุทัยกูล   

0106 น.ส.ธนวรรณ สิทธิรัชนีวรรณ   

0108 น.ส.อารีรัตน พยุงธรรม   

0110 น.ส.ชนิกา  บรรจงปุ  

0111 นายอนุช แกวเนตร   

0113 น.ส.สุพรรณิการ สุวรรณคด ี   

0114 นายพิเชษฐ เงินประโคน   

0118 น.ส.มนัสว ี ฤกษด ี   

0119 น.ส.นริศรา พุมพวง   

0121 นายเกรียงศักดิ ์ กาศกอง   

0123 น.ส.สายฝน ซอพิมาย   

0124 น.ส.อรทัย แยมเศยีร   

0125 น.ส.อุษา ทั่งกลาง   

0131 น.ส.เรวด ี ปาทา   

0132 น.ส.รัตยา ราชจันทร   

0137 นายชาตร ี อุดมศิลป   

0139 น.ส.ยุพิน ประทัด   

0141 น.ส.เรณ ู สามเณร   

0144 น.ส.ศิวพร ประดิษฐวงศ   

0146 น.ส.ขนิษฐา เข็มทอง   

0148 น.ส.สายรุง สอนบุญชู   



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

0152 นายนพดล การด ี   

0154 น.ส.บุษด ี มาน้ําเที่ยง   

0155 น.ส.รุจิรา รังกระโทก   

0158 น.ส.วิลาวณัย สุขกลาง   

0160 นาวสุจิตรา อนันตนมณ   

0162 นางปทมาภรณ อําไพกูล   

0167 น.ส.นิภาวัลย แหมไธสง   

0171 น.ส.วรันธร แกวมงคล   

0181 น.ส.สุกัญญา กรานโต   

0193 นายธนิต พงษอินทรวงศ   

0198 นายบุญธรรม คําเลิศ   

0199 นายวุฒ ิ พิทยานุรักษ   

0203 น.ส.พนมไพร ภิญโญยาง   

0208 น.ส.ศิริหทัย บุญกําเนิด   

0211 น.ส.จารุภา สังขสระนอย   

0213 น.ส.ณัฒิยา พวงยี่โถ   

0214 นายพะณิช ธัญญเชียงพิณ   

0215 นายสมพงษ เนื่องโคตะ   

0217 น.ส.วารุน ี ยืนยง   

0218 น.ส.อารีรัตน สงกูล   

0230 นางชลณภัทร บริบูรณ   

0234 น.ส.รัชดา อ่ิมเกต ุ   

0237 น.ส.กัลญา แสงโพดา   

0238 น.ส.ขวัญยืน เล่ียมสําโรง   

0242 นายอภิศกัดิ ์ พันธวิเศษศักดิ์   

0246 น.ส.วลัยกร นครไธสง   

0252 น.ส.ดวงธิดา อุดมพร   

0257 น.ส.พรรณวภิา บุตรสุด   



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

0258 น.ส.จารุวรรณ เกี๋ยงมะนา   

0259 นายมนูญ แกลวกลา   

0261 น.ส.นุฐทรานนัท ศรีมุกดา   

0263 นายวสันต ลาขุมเหล็ก   

0273 นายประสิทธ ิ มากกลาง   

0276 นางนุชุตา บาดงูเหลือม   

0278 นายรัชชกร กรกําจายฤทธิ์   

0288 น.ส.กรรณิการ บุญจันทัย   

0290 นายจกัรี ปฏสัตย   

0293 น.ส.รินทรดา ศิริมงคล   

0301 นายเชิดชยัชนะ ยุทธกลา   

0306 นายอภนิันท โนนทอง   

0315 น.ส.สายฝน คงมี   

0330 น.ส.กัญญารัตน นิตยวัน   

0331 นายวีรภัทร เกษมศกัดิ์ไพศาล   

0340 นายณรงค อวมรัมย   

0342 นายวรินทร สลักคํา   

0349 น.ส.สมปอง เชิญกลาง   

0350 น.ส.นิภาพร ปุริธรรมเม   

0356 นายธนธรณ ประมวล   

0358 น.ส.กิตติยาภรณ ช่ืนศรี   

0360 นายสําเรียง นาพุดซา   

0370 น.ส.ประนอม สิมละคร   

0374 นายสรวิศ นะรินรัมย   

0375 น.ส.ดาราพันธ อังกระโทก   

0386 น.ส.อนงลักษณ ละเอียด   

0387 นายกิตติศักดิ ์ สุวรรณปฐาว ี   

0389 น.ส.วราพร จงสันเทียะ   



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

0391 น.ส.ปยภรณ ปติสุรเดช   

0399 น.ส.พรทิวา คลายเดช   

0402 นายทิพเวชย กลางรัตน   

0403 น.ส.ลําไพ สันทาลุนัย   

0405 นายศตพร บิงกระโทก   

0408 น.ส.ภัสจิรา นาศรี   

0410 นายสมโภช มนอยูพะเนา   

0416 น.ส.อิษฎาพร ศรีบุญ   

0420 นายอนุชา สามุงคุณ   

0422 น.ส.ประวณีา บุญโยธา   

0424 น.ส.ขวัญลดา อินทา   

0430 นายสุเชาว ออยอินทรนิล   

0432 นายสุจิต เพ็งพูน   

0435 นายสมชาย เล่ียมทา   

0438 น.ส.ปารวีกรณ พื้นดอนเค็ง   

0440 นายศักรินทร กําจิตเอก   

0443 นายเวชยนัต พันธุ   

0444 นายศภุฤกษ เทพวงศ   
 
 
 

 ทั้งนี้  ขอใหผูมีรายช่ือขางตนเขารับการประเมินสมรรถนะ  คร้ังที่  2  ในสมรรถนะเกี่ยวกับ  
คุณสมบัติสวนบุคคล  โดยการสอบสัมภาษณ  ในวนัที่  25  กรกฎาคม  2551  ตั้งแตเวลา  09.00 น.  
ณ  หองประชมุ  อาคารฝกอบรม  สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 3  ผูใดไมมาภายในกําหนดวนั  เวลา  
และสถานที่ดงักลาวจะถือวาสละสิทธิ์  และไมมีสิทธิ์เขารับการประเมนิครั้งนี้ 
 

                                         ประกาศ  ณ  วนัที่     15      กรกฎาคม  2551 
                                                                                 
 

           ( นายมโน   พงษสามารถ ) 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 


