ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ ในตําแหนง นักวิทยาศาสตร และ เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย

ตามที่ไดมีประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 3 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงนักวิทยาศาสตร และ เจาหนาทีแ่ ผนที่ภาพถาย และจะ
ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 นั้น
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสทิ ธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข) กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ใหผูมีสิทธิ เขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบดังนี้
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
ความรูความสามารถเฉพาะที่ใช ตําแหนง เจาหนาที่แผนทีภ่ าพถาย
เฉพาะสําหรับตําแหนง
สอบวันที่ 17 พฤษภาคม 2552
ประเมินโดยการ
สอบขอเขียน เวลา 9.30 -12.00 น.
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ สอบสัมภาษณ เวลา 13.00 เปนตนไป
ณ อาคารฝกอบรม สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 3
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เลขที่ 64 หมูที่ 7
ถ.สุรนารายณ ต.จอหอ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30310

เลขประจําตัว
ผูมีสิทธิเขาสอบ
001-010

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
ความรูความสามารถเฉพาะที่ใช ตําแหนง นักวิทยาศาสตร
เฉพาะสําหรับตําแหนง
สอบวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
ประเมินโดยการ
สอบขอเขียน เวลา 9.30 -12.00 น.
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ เวลา 13.00 เปนตนไป
ณ ตึกอาคารวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 3 เลขที่ 64 หมูที่ 7
ถ.สุรนารายณ ต.จอหอ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30310
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

เลขประจําตัว
ผูมีสิทธิเขาสอบ
001

ค) ประกาศรายชื่อผูผ านการประเมินสมรรถนะ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 โทรศัพท 044-371432, 044-371354 ตอ 11 ทาง www.ldd.go.th และทาง
http://r03.ldd.go.th
ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะใหผูสมัครปฏิบตั ิตามระเบียบ ดังนี้
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง
สวมรองเทาหุม สน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและ
ประพฤติตนตามสุภาพชน ( หามใสกางเกงยีนสมาในวันสอบ )
2. เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองทราบ วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหไป
ในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมบี ัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาทีค่ วบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได
4. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียนตองปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 หามนําเครือ่ งมืออุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบไดก็
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมสอบ
โดยเครงครัด
4.4 ถาผูเขาสอบไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มทําขอสอบในตารางสอบไปแลว
30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ

4.5 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัครและตามวัน เวลาที่
กําหนดในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก
4.6 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบสมรรถนะ จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนัน้
4.7 เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาํ หนดใหเทานัน้
4.8 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบเวนแตไดรับอนุญาตและอยูใ นความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาทีค่ วบคุม
การสอบ
4.9 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจาหนาทีค่ วบคุมการสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
4.10 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาทีค่ วบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
4.11 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบ
จะตอง หยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาทีค่ วบคุมการสอบไดอนุญาต
แลว
4.12 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ
และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูทยี่ ังสอบอยู
4.13 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนีห้ รือผูใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
4.14 ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิและไมมีสิทธิเขา
รับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2552
(นายมโน พงษสามารถ)
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

เอกสารแนบทายประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในตําแหนง เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

1

001

นางสาวกองทรัพย

กุมไธสง

2

002

นายวัฒนศักดิ์

พันธวิศิษฏ

3

003

นางสาวมะลิวลั ย

เครือคํา

4

004

นางสาวสุภาวดี

หอจันทึก

5

005

นางสาวโสริตา

ทิพยสันเทียะ

6

006

นายมนตรี

แสงสุวรรณ

7

007

นางสาวชฎารัตน

สงคืน

8

008

นางสาวพรพรรณ

การนา

9

009

นางสาววัชระพร

ชูไธสง

10

010

นางสาวรสสุคนธ

คูณสันเทียะ

หมายเหตุ

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในตําแหนงนักวิทยาศาสตร
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูสมัคร

1

001

ชื่อ - นามสกุล
นายกริชพงษ

ศิริโภคานนท

หมายเหตุ

