
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง   กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล 

เขารับราชการในตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  และขอปฏิบัติในการสอบเพ่ือเปนการ 
เฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ ของหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแขงขัน การข้ึน
บัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแขงขันของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗  
ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และขอ 7 ของประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 
กรมพัฒนาท่ีดิน จึงกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ดังตอไปนี้ 

(ก) กําหนดวัน  เวลา และสถานท่ีสอบ ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  

๑.  ใหผูสมัครสอบเขาสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน   
ถาผูใดสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง สําหรับวัน 
เวลา และสถานท่ีสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง จะประกาศใหทราบในภายหลัง 

๒.  ใหผูสมัครสอบเขาสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีสอบ ดังนี้ 

วัน  เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณท่ีใช       
ในการสอบ 

วันอาทิตย ท่ี 7 สิงหาคม 2565      
เวลา  09.00 – 11.30 น. 

 
 

ความรูความสามารถ       
ท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
 

651110001 -  
651110081 
(ผังท่ีนั่งสอบ 

แนบทายประกาศ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อาคารศูนยเรียนรวม 2 
ถนนงามวงศวาน 
แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 

- ปากกาน้ําเงิน 
- ยางลบหมึก 
- น้ํายาลบคําผิด 
 

 

 

 

 

 



- 2 – 

 (ข)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 ๑. การสอบแขงขัน จะใชวิธีสอบขอเขียนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและวิธีการ
สอบแขงขัน  ท้ังนี้ ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบของแตละวิชาอยางเครงครัด 
  2. ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
 ๒.๑ แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  
   ๒.๒  เปนหนาท่ีของผูเขาสอบท่ีจะตองทราบวัน เวลา สถานท่ีสอบและหองสอบ 
   ๒.๓ ตองนําบัตรประจําตัวสอบ ซ่ึงพิมพจากระบบท่ีมีรูปถายหนาตรง ขนาด 
1 x 1.5 นิ้ว ไปแสดงควบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมี 
รูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถท่ีมีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปในวันสอบ หรือบัตรประจําตัวขาราชการกลาโหม 
หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ ฉบับจริง ไปแสดงแทนในวันสอบทุกครั้ง ท้ังนี้หากเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลักไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ   

2.4 หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ
ตําแหนง 

(1) ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครให
ครบถวน 

(2) สํ า เนาปริญญาบัตร  และสํ า เนาระเบี ยนแสดงผลการ ศึกษา 
(Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 

ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับ
สมัครสอบแขงขัน คือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่น
พรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 
และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

(3) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  
(ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

ท้ั งนี้   ใน สํา เนา เอกสาร ทุกฉ บับให ผู ส มัคร เ ขี ยนคํ า รั บรองว า  
“สําเนาถูกตอง” และลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของ
สําเนาเอกสารทุกหนา โดยหลักฐานและเอกสารขอ 2.4 (1) – (3) ใหนําใสซองสีน้ําตาล ขนาด A4 
(9 x 12 นิ้ว) ปดผนึกพรอมท้ังเขียนเลขประจําตัวสอบ ช่ือ – ช่ือสกุล และใหระบุวาในซองประกอบดวย
เอกสารอะไรบาง ท่ีหนาซองใหชัดเจน 
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 ๒.5 การสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (การสอบขอเขียน) 
 (๑)   ผูสมัครสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบแตละวิชาไมนอย
กวา ๑ ชั่วโมง เพ่ือคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและใหปฏิบัติตนตามขอปฏิบัติในการสอบเพ่ือเปนการเฝาระวัง
และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 (๒) ผูสมัครสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบไปแลว ๓๐ นาที  จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 
 (๓) ผูสมัครสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ และหองสอบท่ีคณะกรรมการ 
ดําเนินการสอบฯ กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดท่ีนั่งสอบหรือผิดหองสอบในวิชาใดจะไมไดรับการตรวจ
กระดาษคําตอบ 
 (๔) ผูสมัครสอบตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ซ่ึงประกาศไวใน
ตารางสอบไปเอง  
 (๕) ไมนําตํารา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณอ่ืนใดเขาไปในหองสอบ
เวนแตวัสดุอุปกรณ ซ่ึงกําหนดใหจัดหาเองในขอ (๔)  
 (๖) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาท่ี
คุมสอบโดยเครงครัด 
 (๗) ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะ
ออกจากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ 
 (๘) เขียนเลขประจําตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีท่ีเก่ียวของกับการตอบ
ขอสอบ และใหเขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น  หามเขียนชื่อลงบนกระดาษคําตอบ 
โดยเด็ดขาด 
 (๙) เม่ืออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอก และไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการ หรือ
เจาหนาท่ีคุมสอบ 
 (๑๐) ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ 
 (๑๑)   ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา หรือไมประสงคจะสอบตอไป เม่ือสง
คําตอบแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได 

(12) หามผูสมัครสอบคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษ 
คําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถือวากระทําการทุจริต 

(๑3) เม่ือหมดเวลา และกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบสั่งใหหยุดทํา
คําตอบตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบไดอนุญาตแลว 

(๑4) เม่ือออกจากหองสอบไปแลว ตองไมทําการใดๆ อันเปนการรบกวน
แกผูท่ียังสอบอยู 
 ๒.6   หามนําเครื่องมืออุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
และใหปดเครื่องมือสื่อสาร  
 2.7 หากพบวาผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบ จะตองถูกยุติการทําตอบ
รวมท้ังจะไมไดรับการตรวจใหคะแนนสําหรับบุคคลนั้น 
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 ๒.8   การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
 (๑) ไปถึงสถานท่ีสอบตามเวลาท่ีกําหนดไว ผูใดไปถึงสถานท่ีสอบภายหลัง
ท่ีการสอบไดดําเนินไปแลว กรรมการหรือเจาหนาท่ีดําเนินการสอบอาจพิจารณาไมใหเขาสอบก็ได 
 (๒) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีดําเนินการสอบโดยเครงครัด 
 (๓) ตองเขาสอบกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดให
เทานั้น 
 (๔) เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน หามติดตอกับผูท่ี
ยังไมไดเขาสอบ  และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 

ขอปฏิบัติในการสอบเพ่ือเปนการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เพ่ือใหการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของผูเขาสอบทุกทาน รวมท้ังคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม กรมพัฒนาท่ีดินจึงกําหนดขอปฏิบัติในการสอบ ดังนี้ 

1. ผูเขาสอบตองตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง กอนเขาอาคารท่ีใชจัดสอบ หากพบวา
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจาหนาท่ีจะใหทําการนั่งพักและตรวจวัดใหมอีกครั้ง หากพบวาอุณหภูมิ
ของรางกายไมลดลงจะใหผูเขาสอบทําการสอบในสถานท่ีท่ีจัดไวใหเปนการเฉพาะ  

2. ผูเขาสอบท่ีมีอาการ เชน อาการไข ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ ใหแจงเจาหนาท่ี ณ จุดคัดกรอง 
โดยจะใหผูเขาสอบท่ีมีอาการดังกลาวทําการสอบในสถานท่ีท่ีจัดไวใหเปนการเฉพาะ  

3. ผูเขาสอบตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยูในสถานท่ีจัดสอบ หากไมสวม
หนากากอนามัยจะไมอนุญาตใหเขาอาคารท่ีใชจัดสอบหรือหองสอบเด็ดขาด 

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

5. ผูเขาสอบควรหม่ันลางมือดวยเจลแอลกอฮอลตามจุดบริการตาง ๆ ท่ีจัดเตรียมไวให 
หรือลางมือดวยน้ําและสบูบอย ๆ  

6. ให ผู เ ข าสอบนํ าห ลักฐานแสดงผลการตรวจ ท่ี ยืน ยันว า ไม เป น ผู ติ ด เ ช้ื อ 
โควิด 19 ในระยะเวลาไมเกิน 48 ช่ัวโมง กอนการสอบ โดยวิธีการใชชุดตรวจ ATK ของสถานท่ีตรวจ 
(โรงพยาบาล คลินิก หรือสถานประกอบการท่ีออกใบรับรองผลการตรวจท่ียืนยันวาไมเปนผูติดเช้ือโควิด 
19) ท้ังนี้ ผลตรวจผาน Application หมอพรอม จะตองมีตราประทับของสถานท่ีท่ีไดรับการตรวจ   
มาแสดงเพ่ือเขาสอบ  
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ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบนี้ หรือขอปฏิบัติในการสอบเพ่ือเปนการเฝาระวัง
และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผูใดทุจริตหรือพยายาม

ทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจะพิจารณาสั่งงดการให
คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี   26   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 (ลงนาม)         เบญจพร  ชาครานนท 
 

                  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หมายเหตุ ผูเขาสอบหากไมนําหลักฐานแสดงผลการตรวจท่ียืนยันวาไมเปนผูติดเชื้อโควิด 19  
มาแสดงจะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

สําเนาถูกตอง 

 

(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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