
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการประเมนิสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

สมรรถนะ ในตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

 
 

ตามที่ไดมีประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 3  ลงวันที่ 28  ตุลาคม  2551  เร่ืองรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  ตําแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการประเมนิสมรรถนะในวันที่  21 พฤศจิกายน  2551  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 

ความเหมาะสมกับตําแหนง 
ประเมินโดยการ สอบสัมภาษณ 
  -บุคลิกภาพ ทวงทีวาจาและวุฒภิาวะ 
    ทางอารมณ                            
  - ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 
  - มนุษยสัมพนัธ 
  - ทัศนคติและแรงจูงใจ 
 

วันที่  3  ธันวาคม  2551 เวลา  10.00 น. 
ณ  อาคารฝกอบรม  สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 3  

ตามเอกสารแนบทาย
ประกาศชุดที่ 1 

 
 
 
 

 



  

 
ค) ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ  

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะในวันที่  9 ธันวาคม   
2551   ณ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  , สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา  โทรศัพท    044- 371659   และ   
ทาง  http://r03.ldd.go.th   
 
 ง) ระเบียบปฏบิัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะใหผูสมัครปฏิบตัิตามระเบียบ  ดังนี ้
 1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณนีิยม  กลาวคือ  สุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรงหรือกางเกง 
สวมรองเทาหุมสน  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสนและ
ประพฤติตนตามสุภาพชน ( หามใสกางเกงยีนสมาในวนัสอบสัมภาษณ ) 
 2. เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองทราบ  วนั  เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมคัร  และบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหไป
ในวนัประเมนิสมรรถนะทุกครั้ง  หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได 
 4. การเขารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวธีิการสอบสัมภาษณตองปฏิบัติ  ดังนี ้
  4.1 ปดเครื่องมืออุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนดิ 
  4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบสัมภาษณไมนอยกวา  30  นาที   
  4.3 ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ดังกลาว  ถือวาสละสิทธิ 
  

                                            ประกาศ  ณ  วนัที่     20   พฤศจิกายน  2551 
 
 
 

                                          (นายมโน  พงษสามารถ) 
                                          ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

 
   
 
 
   
 
 
 



  

 

เอกสารแนบทายประกาศชดุท่ี 1  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 

ลงวันท่ี  21  พฤศจิกายน  2551 

เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 
     

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 0001 นางสาวจิราภา พึ่งสระนอย   

2 0002 นางสาวโชติกา กฐินใหม   

3 0003 นางสาวยุรีวรรณ สุพรรณกลาง   

4 0004 นางสาวกันธิชา บุญแตง   

5 0005 นางสาววิลาสนิี แตะจอหอ   

6 0006 นางสาวหฤทัย พวงสิริภควตั   

7 0007 นางสาวสุกฤตา แกวพะเนา   

8 0008 นางสาวนฤมล พรอมขุนทด   

9 0009 นางวันด ี ศรีสังบุญ   

10 0010 นางสาววรญา ดิษฐวรกุล   

11 0011 นางประทีป อยูภักด ี   

12 0013 นางสาวนฤมล  อาจทวีกุล   

13 0014 นางสาวรัชนีวรรณ มรกต   

14 0015 นางสาวชไมพร ไทยศิริ   

15 0017 นางสาวทัชชา ดุงโคกกรวด   

16 0019 นางสาวพัชรี คําคลาย   

17 0020 นางสาวณฐัชยา รักษากุล   

18 0021 นางสาวพุทธมาศ ตูนสันเทียะ   

19 0022 นางสาวปริยากร ศรีทอง   

20 0023 นางสาวมยุรา บุตรจันทร   

21 0024 นางศิรัญญภัฏ   บุตรไทย   

22 0025 นางสาววนัด ี ฝกระโทก   

23 0026 นางสาวปทมา ไชยบุรี   

24 0027 นางสาวสุธีรัตน ชัยศิริ   

25 0031 นางสาวชุติมา วุฒิสิงหชัย   



  

26 0032 นางสาววัลยา เพียรสันเทยีะ   

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

27 0034 นางสาวนิตยา ชาวพงษ   

28 0036 นายภควะ ศิริฐานนท   

29 0037 นางสาวฤทัยรัตน สุนนทราช   

30 0038 นางสาวณฐัจรรยา ภูตระกูล   

31 0039 นางสาวชุลีกาญจน บาทขุนทด   

32 0042 นางสาวบุณฑกิา สมหงษ   

33 0044 นางสาวจีรวรรณ แคลวสูงเนิน   

34 0046 นางรุงนภา นนทะคําจันทร   

35 0047 นางสาวทิพวรรณ วีระภักด ี   

36 0048  นางสาวแกวตา เจิมขุนทด   

37 0049 นางสาวจงจนิตน สงศรี   

38 0051 นางสาวเกษศนิี โชติทวีศักดิ ์   

39 0052 นางสาวณฐัธิดา ถาวรพรหม   

40 0053 นางสาวขนิษฐา พันธจันทึก   

41 0056 นางสาวยุพนิ พระฉาย   

42 0057 นางสาวสกาญจนรัตน ปนประวัต ิ   

43 0058 นางสาวระวิวรรณ ธรรมชู   

44 0061 นางณัฐกฤตา เสยกระโทก   

45 0062 นางสาววภิาวรรณ ปอมสนาม   

46 0063 นางเมยุรี ประสงค   

47 0064 นางสาวเสาวนีย จันทรสูงเนิน   

48 0065 นายบุญเสริม สุดใจ   

49 0066 นางนงนุช จอมเกาะ   

50 0068 นางสาวสุภาภรณ หีบโคกสูง   

51 0071 นางสาวพนดิา ขอเฉลิมกลาง   

52 0072 นางสาวสุชัญญา กุลสิงห   

53 0073 นางสาวเสาวนี โคกพุดซา   

54 0075 นางสาววาสนา ผินโพธิ์   



  

55 0076 นางสาวจตุพร อยูสวัสดิ ์   

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

56 0077 นางวรินทรพร ชนาวุฒิโรจน   

57 0079 นางสาวสุนีย กริบกระโทก   

58 0083 นางสาวอนุสรา อ่ินสุทธะ   

59 0084 นางสาวชญาน ี พิลาชัย   

60 0085 นายนนัทพจน ผาสุขมูล   

61 0087 นางสาวกุลปริยา  บํารุงเกาะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

เอกสารแนบทายประกาศชดุท่ี 2 สํานักงานพัฒนาทีด่ินเขต 3 

ลงวันท่ี  21  พฤศจิกายน  2551 
เร่ือง  รายชื่อผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 0012 นางสาวขวัญใจ บูรณะธารารัตน  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

2 0016 นางสาวอาริยา ตันมอญ  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

3 0018 นางสาวรติกร กังวานรัตนกุล  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

4 0028 นางสาวชลธิชา นอยวเิศษ  สาขาไมตรงตามประกาศ 

5 0029 นางสาวพันธวดี ชํานาญเชาวน  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

6 0030 นางสาวอัจฉาพรรณ โคตรเนตร  สาขาไมตรงตามประกาศ 

7 0033 นางสาวชลธิชา แตศิริ  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

8 0035 นายนรินทร ผอนกลาง  สาขาไมตรงตามประกาศ 

9 0040 นางสาวสุจินนัท แกนนาคํา  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

10 0041 นางสาวอัญญา ธานี  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

11 0043 นางกุลธิดา ไกรยูรเสน  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

12 0045 นางสาวสุกัลยา ปวนกระโทก  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

13 0050 นางสาววิศัลยศญา ญาติเมืองปก  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

14 0054 นางสาวสุมาลี บาดกลาง  ภูมิลําเนาไมตรงตามประกาศ 

15 0055 นางสุนีย บุตรดี  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

16 0059 นางสาวสุภาวดี ศรีประเสริฐ  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

17 0060 นายฐิติพนัธ เหลาจําปา วุฒิ (ป.ตรี)ไมตรงตามประกาศ 

18 0067 นางสาวฐิตภิา ศรีอาภัย  ภูมิลําเนาไมตรงตามประกาศ 

19 0069 นางสาววรภรณ มาตรนอก  ภูมิลําเนาไมตรงตามประกาศ 

20 0070 นายพลเชษฐ ชํ่าชอง  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

21 0074 นางสาวขวัญนภา สุราพล  ภูมิลําเนาไมตรงตามประกาศ 

22 0078 นางสาวสุปรานี กิ่มนอก  ภูมิลําเนาไมตรงตามประกาศ 

23 0080 นางสาวภัทรวรินทร บัวนาค  ภูมิลําเนาไมตรงตามประกาศ 

24 0081 นางสาวนิตยา แทนผักแวน  วุฒิไมตรงตามประกาศ 

25 0082 นางสาวธันยาภัทร ธนกิจทวีสิทธิ ์  ภูมิลําเนาไมตรงตามประกาศ 



  

26 0086 นางสาวระพพีรรณ มีโภคา  วุฒิไมตรงตามประกาศ 
 

 


