
 

(สําเนา) 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน 
เรื่อง   กําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคล 
เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  นักสํารวจดินปฏิบัติการ  และเจา้พนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕  ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ และข้อ 7 ของประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2555  เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักสํารวจดินปฏิบัติการ และเจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน จึงกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเก่ียวกับการสอบ  ดังน้ี 

(ก) กําหนดวัน  เวลา และสถานที่สอบ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักสํารวจดินปฏิบัติการ และ 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน   

๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน 
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  สําหรับวัน  
เวลา  และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะประกาศให้ทราบในภายหลัง 

๒. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ตามวัน  
เวลา  และสถานที่สอบ  ดังน้ี 

  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   

วัน  เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ 
อุปกรณ์ที่ใช้    
ในการสอบ 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2555 
เวลา  9.00 – 11.00 น. 

 
 

ความรู้ความสามารถ       
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
(ภาค ข.) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

ตามผังที่น่ังสอบ 
แนบท้ายประกาศ 

 

โรงเรียนหอวัง 
ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

- ปากกา 
- ยางลบ 

 

 

 

 

/ ตําแหน่ง... 



- ๒ - 

ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักสํารวจดินปฏิบัติการ และ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 

วัน  เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ 
อุปกรณ์ที่ใช้    
ในการสอบ 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2555 
เวลา  13.00 – 15.00 น. 

 
 

ความรู้ความสามารถ       
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
(ภาค ข.) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

ตามผังที่น่ังสอบ 
แนบท้ายประกาศ 

 

โรงเรียนหอวัง 
ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

- ปากกา 
- ยางลบ 

 

๓. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเร่ิมสอบ ๓๐ นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้า
ห้องสอบก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการสอบและจะให้ผู้เข้าสอบ 
นําอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นน้ีเท่าน้ันเข้าห้องสอบ  ส่วนกระดาษคําตอบจะต้องใช้
กระดาษคําตอบที่กรมพัฒนาที่ดินจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

(ข)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

  ๑. การสอบแข่งขันจะใช้วิธีสอบข้อเขียน  ทดสอบการปฏิบัติงาน หรือวิธี
ทดสอบอย่างอ่ืนก็ได้ ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  ทั้งน้ี ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคําสั่ง 
ระเบียบ และวิธีการสอบของแต่ละวิชา 

๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังน้ี 
    ๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี
สวมเสื้อ กระโปรง กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
    ๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ห้องสอบ 
    ๒.๓  ต้องนําบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการไปในวันสอบ
ทุกครั้ง เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงในการสอบวิชาใดกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบวิชาน้ัน 
   ๒.๔  การสอบข้อเขียน 
    ๒.๔.๑  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อย
กว่า ๓๐ นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
    ๒.๔.๒  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเร่ิมสอบ
ภาคเช้า หรือภาคบ่ายในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที  จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
    ๒.๔.๓  ผู้เข้าสอบจะต้องน่ังสอบตามท่ีน่ังสอบและห้องสอบท่ี
คณะกรรมการดําเนินการสอบฯ กําหนดให้ ผู้ใดน่ังสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบในวิชาใดจะไม่รับการตรวจให้
คะแนนสําหรับวิชาน้ัน 

/ ๒.๔.๔ ต้องจดัหา... 
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    ๒.๔.๔  ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ใน
ตารางสอบไปเอง นอกน้ันจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่กรมพัฒนาที่ดินจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
    ๒.๔.๕  ไม่นําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด
เข้าไปในห้องสอบเว้นแต่ตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งกําหนดให้จัดหาเองในข้อ ๒.๔.๔  
และที่กรรมการออกข้อสอบประจําวิชาได้กําหนดให้ นําเข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจาก 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
    ๒.๔.๖  เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
    ๒.๔.๗  ภายในเวลา ๓๐ นาที  นับต้ังแต่เวลาที่กําหนดเร่ิมสอบ
ภาคเช้า หรือภาคบ่ายในตารางสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแล
ของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
    ๒.๔.๘  เขียนเลขประจําตัวสอบแทนช่ือทุกกรณีที่เก่ียวข้องกับการ
ตอบข้อสอบ และให้เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่ กําหนดให้เท่าน้ัน  ห้ามเขียนช่ือลงบน
กระดาษคําตอบโดยเด็ดขาด 
    ๒.๔.๙  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบ
อ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
    ๒.๔.๑๐  ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
    ๒.๔.๑๑  ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป
ในวิชาใด เมื่อส่งคําตอบวิชาน้ันแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออก
จากห้องสอบได้ 
    ๒.๔.๑๒  แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ 
ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจําวิชา หรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบอนุญาตเท่าน้ัน 
    ๒.๔.๑๓  เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้
หยุดทําคําตอบจะต้องหยุดทันที่  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
ได้อนุญาตแล้ว 
    ๒.๔.๑๔  เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว  ต้องไม่ทําการใดๆ อันเป็น
การรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
     ๒.๕  ห้ามนําเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปใน
ห้องสอบ 
     ๒.๖  การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
      ๒.๖.๑  ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่
สอบภายหลังที่การสอบได้ดําเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบ
ก็ได้ 
      ๒ .๖ .๒  ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
 

/ ๒.๖.๓ เข้าสอบ... 
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      ๒.๖.๓  เข้าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ
กําหนดให้เท่าน้ัน 
      ๒ .๖ .๔  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  
ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ  และต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบน้ีหรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใด
วิชาหน่ึงหรือทุกวิชา 

       ประกาศ  ณ  วันที่    27    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 

    (ลงนาม)                 อรนาฏ  โอวาทตระกูล 
               
   

    
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล) 
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 

ประธานกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ 

สําเนาถูกต้อง 

สมศักด์ิ  ศรีปัญญาชาญ 

(นายสมศักด์ิ  ศรีปัญญาชาญ) 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 


