
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1                           
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ในตําแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสํารวจดิน นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เศรษฐกร  

เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่การเกษตร 
 

    

 ตามท่ีได้มีประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไปในตําแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสํารวจดิน นักวิชาการเงินและบัญชี  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่
แผนที่ภาพถ่าย เศรษฐกร เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่การเกษตร ซึ่งจะประกาศ
รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 น้ัน 

กรมพัฒนาที่ดิน จึงขอประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ     
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปน้ี 

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารบัการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  

(ข) กําหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ   
ให้ผู้สมัครเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามวัน เวลา 
และสถานที ่ในตารางสอบ ดังน้ี 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธกีารประเมิน ครั้งที่ 1 
วัน เวลา และสถานทีป่ระเมิน เลขประจําตัวผู้สมัคร อุปกรณท์ีใ่ช ้

ในการสอบ 

๑. ความรู้ความสามารถทีใ่ช้
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
หน่วยที่ 1 ตําแหนง่ใน
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 

   

ตําแหน่งที่ 1.1  
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

16110001 – 16110783 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธกีารประเมิน ครั้งที่ 1 
วัน เวลา และสถานทีป่ระเมิน เลขประจําตัวผู้สมัคร อุปกรณท์ีใ่ช ้

ในการสอบ 

หน่วยที่ 2 ตําแหนง่ใน
สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 2 
ตําแหน่งที่ 2.1  
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 
 
 
 

 

 
วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 
โรงเรียนสารวิทยา 

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

 

 

 
26110001 – 26110107 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 
 

 

 
- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 
 

ตําแหน่งที่ 2.2  
ตําแหน่งเศรษฐกร 

 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
 

26120001 - 26120071 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 

 

หน่วยที่ 3 ตําแหนง่ใน
สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 7 
ตําแหน่งที่ 3.1  
ตําแหน่งนักสํารวจดิน 

 

 
 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

36110001 - 36110051 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 

 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 

 

ตําแหน่งที่ 3.2 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 
 

36120001 - 36120137 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 

 

ตําแหน่งที่ 3.3  
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา 13.๐๐ – ๑5.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
 

36130001 – 36130584 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธกีารประเมิน ครั้งที่ 1 
วัน เวลา และสถานทีป่ระเมิน เลขประจําตัวผู้สมัคร อุปกรณท์ีใ่ช ้

ในการสอบ 

หน่วยที่ 4 ตําแหนง่ใน
สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 8 
ตําแหน่งที่ 4.1  
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่
ภาพถ่าย 

 

 
 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

46110001 – 46110136 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 

 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 
 

ตําแหน่งที่ 4.2 
ตําแหน่งนักวิชาการเงิน 
และบัญชี 

 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

46120001 – 46120144 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 

 

หน่วยที่ 5 ตําแหนง่ใน
สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 10 
ตําแหน่งที่ 5.1  
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 
 
 
 

ตําแหน่งที่ 5.2  
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 

 
 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา 09.๐๐ – ๑1.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

56110001 – 56110186 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 
 
 

56120001 – 56120098 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 
 

 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธกีารประเมิน ครั้งที่ 1 
วัน เวลา และสถานทีป่ระเมิน เลขประจําตัวผู้สมัคร อุปกรณท์ีใ่ช ้

ในการสอบ 

หน่วยที่ 6 ตําแหนง่ใน
สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 11 
ตําแหน่งที่ 6.1  
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 

 
 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา 13.๐๐ – ๑5.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

 
 

66110001 – 66110267 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 
 

 

 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 
 

หน่วยที่ 7 ตําแหนง่ใน
สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 12 
ตําแหน่งที่ 7.1  
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 
 

 
 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา 13.๐๐ – ๑5.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

76110001 – 76110803 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 
 

 

 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 

ตําแหน่งที่ 7.2 
ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
การเกษตร 
 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา 13.๐๐ – ๑5.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
 

76120001 – 76120021 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 
 

ตําแหน่งที่ 7.3 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 
 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน ๒๕61 
เวลา 13.๐๐ – ๑5.3๐ น. 

โรงเรียนสารวิทยา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
 

76130001 – 76130017 
(ผังที่น่ังสอบแนบท้ายประกาศ) 

 
 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
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(ค)  ระเบียบปฏิบตัเิกี่ยวกบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ใหผู้้สมัครปฏบิตัติามระเบียบ ดังนี ้
๑.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 

กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒.  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

๓.  ต้องนําบัตรประจําตัวสอบผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

๔.  การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังน้ี 

 ๔.๑   ห้ามนําเคร่ืองมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ  
 ๔.๒   ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะ

เข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
 ๔.๓   ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่

ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 
 ๔.๔   ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้

เท่าน้ัน 
 ๔.๕   ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเร่ิมสอบในตารางการ

ประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๔.๖   ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา 

ที่กําหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินตําแหน่งที่สมัครอีก 

 ๔.๗   ผู้ เข้ ารับการประเมินจะต้องน่ังประเมินตามท่ี น่ังและห้องประเมิน 
ที่กําหนดให้ ผู้ใดน่ังผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนน
สําหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะน้ัน 

 ๔.๘   เขียนช่ือ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ 
ตําแหน่งที่สมัครและเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน 

  ๔.๙   เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการ
ประเมินอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 

 ๔.๑๐  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคําตอบน้ันแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 

 ๔.๑๑   แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบที่ ใ ช้ ในการประเมินจะนําออกจาก 
ห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่าน้ัน 
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