
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                                
และมีสทิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

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  
ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2516 ไปแล้ว  น้ัน 

กรมพัฒนาที่ดิน จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ                
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒            
ดังมีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ขอให้ผู้มีรายช่ือข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒              
ตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางสอบ ดังน้ี 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ประเมนิ 
ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพ่ือวัดความ

เหมาะสมกับตําแหน่งตามประกาศ
บัญชีแนบท้ายเลขประจําตัวสอบ 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งในส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) 

 
 

 
 

ตําแหน่งที่ 1.1  
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา 09.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ประเมนิ 
ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพ่ือวัดความ

เหมาะสมกับตําแหน่งตามประกาศ
บัญชีแนบท้ายเลขประจําตัวสอบ 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
หน่วยที่ 2 ตําแหน่งใน 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
ตําแหน่งที่ 2.1  
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 
 

 
 
 
 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ตําแหน่งที่ 2.2  
ตําแหน่งเศรษฐกร 
 
 
 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา 13.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
หน่วยที่ 3 ตําแหน่งใน 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 
ตําแหน่งที่ 3.1  
ตําแหน่งนักสํารวจดิน 
 

 
 
 
 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา 13.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ตําแหน่งที่ 3.2 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา 13.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ตําแหน่งที่ 3.3  
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา 13.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ประเมนิ 
ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพ่ือวัดความ

เหมาะสมกับตําแหน่งตามประกาศ
บัญชีแนบท้ายเลขประจําตัวสอบ 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
หน่วยที่ 4 ตําแหน่งใน 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
ตําแหน่งที่ 4.1  
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่
ภาพถ่าย 
 

 
 
 
 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา 13.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ตําแหน่งที่ 4.2 
ตําแหน่งนักวิชาการเงิน 
และบัญชี 
 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 
 
 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
หน่วยที่ 5 ตําแหน่งใน 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
ตําแหน่งที่ 5.1  
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 
 
 
 
 
ตําแหน่งที่ 5.2  
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 

 
 
 
 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 
 
 
 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ประเมนิ 
ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพ่ือวัดความ

เหมาะสมกับตําแหน่งตามประกาศ
บัญชีแนบท้ายเลขประจําตัวสอบ 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
หน่วยที่ 6 ตําแหน่งใน 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
ตําแหน่งที่ 6.1  
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 

 
 
 
 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา 13.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
หน่วยที่ 7 ตําแหน่งใน 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
ตําแหน่งที่ 7.1  
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 
 

 
 
 
 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

 
 

ตําแหน่งที่ 7.2 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 
 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 
 
 

ตําแหน่งที่ 7.3 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 
 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 801 
ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 
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