
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง  รายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑                                                  
และมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 

ในตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร นักวิชาการพัสดุ  
นักวิทยาศาสตร (ดานเทคโนโลยีชีวภาพ) นักวิทยาศาสตร และเจาพนักงานธุรการ 

 
    

 ตามท่ีไดมีประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
นักวิชาการพัสดุ นักวิทยาศาสตร (ดานเทคโนโลยีชีวภาพ) นักวิทยาศาสตร และเจาพนักงานธุรการ  
ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี 12 
พฤษภาคม 2562 ไปแลว  นั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ                    
และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒            
ดังมีรายชื่อแนบทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ขอใหผูมีรายชื่อขางตนเขารับการประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒              
ตามวัน เวลา และสถานท่ี ในตารางสอบ ดังนี้ 

ความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานท่ีประเมิน 
ผูมีสิทธิเขาทดสอบเพ่ือวัดความ

เหมาะสมกับตําแหนงตามประกาศ
บัญชีแนบทายเลขประจําตัวสอบ 

ความเหมาะสมกับตําแหนง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 

 
 

 
 

ตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ภายใน  
 
 

วันพุธ ท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.๐๐ น. 

ณ หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 
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ความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานท่ีประเมิน 
ผูมีสิทธิเขาทดสอบเพ่ือวัดความ

เหมาะสมกับตําแหนงตามประกาศ
บัญชีแนบทายเลขประจําตัวสอบ 

ความเหมาะสมกับตําแหนง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 
ตําแหนงเจาหนาท่ีระบบงาน
คอมพิวเตอร 
 

 
 

วันพุธ ท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

วันพุธ ท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

ตําแหนงนักวิทยาศาสตร  
(ดานเทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

วันพุธ ท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

ตําแหนงนักวิทยาศาสตร  
 

วันพุธ ท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ วันพุธ ท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 



สําเนาถูกตอง 

 

(นายศุภากร  รอดเรืองศักดิ์) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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หลักฐานท่ีตองยื่นในวันเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ) 
(1)   ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม

แวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถายไมเกิน 6 เดือน พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
(2)  สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัครสอบ 
จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 
คือ วันท่ี 18 เมษายน 2562  

(3)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(4)  สําเนาหลักฐานอ่ืน  ๆเชน ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  

(ในกรณี ชื่อ–ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ             
ลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา  

หมายเหตุ  ผูท่ีไดข้ึนบัญชีเม่ือจะไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการจะตองนํา
ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค                 
พ.ศ.2553  

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการ
สมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใด ๆ 
ท้ังสิ้น 

 ผูที่ไมนําหลักฐานมาตาม (1) – (4) ในวันทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนงหรือนํามาไมครบ เจาหนาที่อาจพิจารณาไมใหเขาทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนง 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี     16    พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

(ลงนาม)                     เบญจพร ชาครานนท 

 
 

 
      

(นางสาวเบญจพร ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
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