
(สําเนา) 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขาทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง  

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 
(ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชางสํารวจ

ปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

 

ตามท่ีไดมีประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ี
ภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบตัิงาน และไดดําเนินการทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงไปแลว  นั้น 

บัดนี้   ไดรวมคะแนนสอบความรูความสามารถท่ีใช เฉพาะตําแหนงเรียบรอยแลว 
ปรากฏวาผูสอบไดตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 10 แหงประกาศรับสมัครสอบแขงขันของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ฉบับดังกลาวท่ีกําหนดใหผูสมัครสอบจะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในแตละหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ 60   
จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ตามลําดับเลขประจําตัวสอบ   
ดังบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

 ท้ังนี้  ขอใหผูมีสิทธิเขาทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงดังกลาวขางตน มาเขารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  ในวันพฤหัสบดี ท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ตามเวลา
ดังตอไปนี้  

ตําแหนง เวลา 

ผูมีสิทธิเขาทดสอบเพ่ือวัด 
ความเหมาะสมกับตําแหนง 
ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

เลขประจําตัวสอบ 

สถานท่ีสอบ 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ  
 

09.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

นักวิชาการแผนท่ีภาพถาย
ปฏิบัติการ  
 

09.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

 
/ ตําแหนง... 
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ตําแหนง เวลา 

ผูมีสิทธิเขาทดสอบเพ่ือวัด 
ความเหมาะสมกับตําแหนง 
ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

เลขประจําตัวสอบ 

สถานท่ีสอบ 

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 
(ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน)  

09.00 น. ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 

09.00 น. ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 

09.00 น. ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง (ภาค ค.)  

631150001 - 631150162 

หองประชุม 801  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

13.00 น. ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง (ภาค ค.)  

631150163 - 631150397 

หองประชุม 801  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

นายชางสํารวจปฏิบัติงาน  
 

09.00 น. ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

เจาพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน  
 

09.00 น. ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง (ภาค ค.) ทุกราย 
ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

09.00 น. ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง (ภาค ค.)  

631180003 - 631180101 

หองประชุม 801  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

13.00 น. ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง (ภาค ค.)  

631180110 - 631180267 

หองประชุม 801  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

 

/ หลักฐาน... 
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หลักฐานท่ีตองย่ืนในวันทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง 

 1. ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม 
แวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน 6 เดือน พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 

2. สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript 
of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัครสอบแขงขัน  
โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 

ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปด
รับสมัครสอบแขงขัน คือวันท่ี 3 เมษายน 2563 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาว 
มายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จ
การศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับ
สมัครมายื่นแทน 
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
 4. สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ – 
ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
 5. สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานความรูความสามารถท่ัวไป ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับท่ีสมัครสอบข้ึนไป จํานวน 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ 
ลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา  

หมายเหตุ  ผูท่ีไดข้ึนบัญชีเม่ือจะไดรับการบรรจุเขารับราชการจะตองนําใบรับรองแพทย  
ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553  
มาตรา 36 ข (2) มายื่นดวย 

  หากผูใดไมมารายงานตัวเพ่ือเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงตามวัน เวลา 
และสถานท่ีดังกลาว หรือปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
ถึงแมวาผูสมัครสอบรายนั้นจะเปนผูมีรายชื่อข้ึนทะเบียนเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ
ตําแหนง ตามประกาศกรมพัฒนาท่ีดินฉบับนี้ ก็จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการ 
ในตําแหนงท่ีสอบแขงขันได 

 

 

 

 

 

/ อนึ่ง... 
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อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการ
สมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบ 
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรอง
ใดๆ ท้ังสิ้น 

  ผูที่ไมนําหลักฐานมาในวันทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงหรือนํามา
ไมครบ เจาหนาที่อาจพิจารณาไมใหเขาทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    21    กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

    (ลงนาม)                    เบญจพร  ชาครานนท  

 

 

 
 
 
 
หมายเหตุ ขอปฏิบัติในการสอบเพ่ือเปนการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
1. ผูเขาสอบตองตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง กอนเขาอาคารท่ีใชจัดสอบ หากพบวา

อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจาหนาท่ีจะใหทําการนั่งพักและตรวจวัดใหมอีกครั้ง  
2. ผูเขาสอบตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาขณะอยูในสถานท่ีจัดสอบ 

หากไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาจะไมอนุญาตใหเขาอาคารท่ีใชจัดสอบหรือหองสอบเด็ดขาด 
3. ผูเขาสอบตองคํานึงถึงสุขภาพของตนเองและผูอ่ืนตลอดเวลาในขณะอยูในสถานท่ี 

จัดสอบ โดยการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอ่ืน ๆ อยางนอย 1 – 2 เมตร 
4. ผูเขาสอบควรหม่ันลางมือดวยเจลแอลกอฮอลตามจุดบริการตาง ๆ ท่ีจัดเตรียมไวให 

หรือลางมือดวยน้ําและสบูบอย ๆ  

 
 
 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

สําเนาถูกตอง 

 

(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 


	ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

