
(สําเนา) 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง  

ตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  และกําหนดวัน เวลา และสถานทีส่อบ 
 

ตามท่ีได้มีประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายช่างสํารวจ
ปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และได้ดําเนินการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ไปแล้ว  น้ัน 

บัดน้ี  ได้รวมคะแนนสอบความรู้ความสามารถที่ ใ ช้เฉพาะตําแหน่งเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่าผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 10 แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมพัฒนาที่ดิน 
ฉบับดังกล่าวที่กําหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60   
จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามลําดับเลขประจําตัวสอบ   
ดังบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี 

 ทั้งน้ี  ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)  ในวันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 ตามเวลา
ดังต่อไปน้ี  

ตําแหน่ง เวลา 

ผู้มีสทิธิเข้าทดสอบเพือ่วัด 
ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
ตามประกาศบญัชแีนบทา้ย 

เลขประจําตัวสอบ 

สถานทีส่อบ 

นักสํารวจดินปฏิบัติการ 
(วุฒิปริญญาโท) 

09.00 น. 
 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ห้องประชุม 801  
กรมพัฒนาที่ดิน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

09.00 น. 
 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ห้องประชุม 801  
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
/ ตําแหน่ง... 
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ตําแหน่ง เวลา 

ผู้มีสทิธิเข้าทดสอบเพือ่วัด 
ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
ตามประกาศบญัชแีนบทา้ย 

เลขประจําตัวสอบ 

สถานทีส่อบ 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

09.00 น. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง (ภาค ค.)  

621130004 - 621130376 

ห้องประชุม 801  
กรมพัฒนาที่ดิน 

13.00 น. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง (ภาค ค.)  

621130385 - 621130914 

ห้องประชุม 801  
กรมพัฒนาที่ดิน 

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
ปฏิบัติการ 

09.00 น. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ห้องประชุม 801  
กรมพัฒนาที่ดิน 

นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน 09.00 น. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ห้องประชุม 801  
กรมพัฒนาที่ดิน 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 09.00 น. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ห้องประชุม 801  
กรมพัฒนาที่ดิน 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน 

09.00 น. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ห้องประชุม 801  
กรมพัฒนาที่ดิน 

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 09.00 น. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ห้องประชุม 801  
กรมพัฒนาที่ดิน 

เจ้าพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน   

09.00 น. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

ห้องประชุม 801  
กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

/ หลักฐาน... 
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หลักฐานที่ต้องยื่นในวันทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม 
แว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 น้ิว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 

2. สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript 
of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน  
โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าว 
มาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับ
สมัครมาย่ืนแทน 
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 4. สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณี ช่ือ – 
ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 5. สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับที่สมัครสอบขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า  

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนําใบรับรองแพทย์  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้ามตามกฎ ก.พ . ว่าด้วยโรค พ.ศ .2553  
มาตรา 36 ข (2) มาย่ืนด้วย 

  หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งตามวัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายน้ันจะเป็นผู้มีรายช่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่ง ตามประกาศกรมพัฒนาที่ดินฉบับน้ี ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้เข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

 

 

 

 

 

/ อน่ึง... 



สําเนาถูกต้อง 

 

(นายศุภากร  รอดเรืองศักด์ิ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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อน่ึง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการ
สมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบ 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังนี้ต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเรียกร้อง
ใดๆ ทั้งสิ้น 

  ผู้ที่ไม่นําหลักฐานมาในวันทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งหรือนํามา
ไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

      ประกาศ  ณ  วันที่     25     มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

(ลงนาม)                    เบญจพร  ชาครานนท์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 


