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หมายเหต ุ  ทั้งน้ี  ใหผู้้ขึ้นบัญชีตําแหน่งดังต่อไปน้ี 

 หน่วยที่ 1 ตําแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 
  ตําแหน่งที่  1.1   ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  ลําดับที่ 1 - 4  

 หน่วยที่ 2 ตําแหน่งในสาํนักงานพฒันาทีด่นิเขต 2   
 ตําแหน่งที่  2.1   ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  ลําดับที่ 1  
 ตําแหน่งที่  2.2   ตําแหน่งเศรษฐกร  ลําดับที่ 1 

หน่วยที่ 3 ตําแหน่งในสาํนักงานพฒันาทีด่นิเขต 7 
 ตําแหน่งที่  3.2   ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ลําดับที่ 1 - 2 
 ตําแหน่งที่  3.3   ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ลําดับที่ 1 - 2 

หน่วยที่ 4 ตําแหน่งในสาํนักงานพฒันาทีด่นิเขต 8 
 ตําแหน่งที่  4.1  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  ลําดับที่ 1 
 ตําแหน่งที่  4.2   ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ลําดับที ่1    

หน่วยที่ 5 ตําแหน่งในสาํนักงานพฒันาทีด่นิเขต 10 
 ตําแหน่งที่  5.1   ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  ลําดับที่ 1 
 ตําแหน่งที่  5.2   ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ลําดับที่ 1 

หน่วยที่ 6 ตําแหน่งในสาํนักงานพฒันาทีด่นิเขต 11 
 ตําแหน่งที่  6.1   ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ลําดับที่ 1 

หน่วยที่ 7  ตําแหน่งในสาํนักงานพฒันาทีด่นิเขต 12 
ตําแหน่งที่  7.1   ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ลําดับที่ 1 - 2 
ตําแหน่งที่  7.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร  ลําดับที่ 1 
ตําแหน่งที่  7.3   ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร  ลําดับที่ 1 

 
ไปรายงานตัว เ พื่อรับการจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั ่ว ไป  ณ  ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่  
กรมพัฒนาที่ดิน ในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 8.30 น. และขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานข้อ 
1 – 2  ไปในวันรายงานตัว 

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 
ปี จํานวน 1 รูป  

2. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  จํานวน 1 ฉบับ 

อนึ่ง  หากไม่มารายงานตัวตามกําหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะ
ได้รับการจัดจ้าง 

       

 
 


