
(สํานา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง  รายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑                                                  
และมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 

ในตําแหนงนักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร (ดานผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย) นักวิชาการเกษตร 
(ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา) นักวิชาการเผยแพร นักวิชาการ

คอมพิวเตอร นักวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร (ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา) เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร นิติกร และเจาหนาท่ีธรุการ 

(ปฏิบัติงานศูนยวิจยัการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา) 
 

    

 ตามท่ีไดมีประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในตําแหนงนักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร (ดานผลิตและเก็บรักษา
จุลินทรีย) นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา) 
นักวิชาการเผยแพร นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร (ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษ
ดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา) เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
นิติกร และเจาหนาท่ีธุรการ (ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา) 
ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี 9 
สิงหาคม 2563 ไปแลว  นั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ                    
และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒            
ดังมีรายชื่อแนบทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้  ขอใหผูมีรายชื่อขางตนเขารับการประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒              
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ หรือวิธีการสอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติ ในวันอังคาร ท่ี 25 สิงหาคม 2563 
ตามเวลา และสถานท่ี ดังตอไปนี้ 
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ตําแหนง เวลา 

ผูมีสิทธิเขาทดสอบเพ่ือวัด 
ความเหมาะสมกับตําแหนง 
ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

เลขประจําตัวสอบ 

สถานท่ีสอบ 

นักวิชาการเกษตร 

09.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

631210001 - 631210112 
 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

13.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

631210114 - 631210317 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

นักวิชาการเกษตร  
(ดานผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย) 

09.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

นักวิชาการเกษตร  
(ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษ
ดินและน้ํา อําเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา) 

09.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

631230001 - 631230200 
 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

13.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

631230201 - 631230415 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

นักวิชาการเผยแพร 
 

09.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 

09.00 น. 
(สอบสัมภาษณ) 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

10.30 น.
(สอบปฏิบัติ) 

 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

ทดสอบความรูเกี่ยวกับ Network 
Database และความรูเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรม 

หองปฏิบัติการ
ฝกอบรม

คอมพิวเตอรและ 
ภูมิสารสนเทศ 

ชั้น 1 อาคาร 6 ชั้น 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ตําแหนง 

เวลา 

ผูมีสิทธิเขาทดสอบเพ่ือวัด 
ความเหมาะสมกับตําแหนง 
ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

เลขประจําตัวสอบ 

สถานท่ีสอบ 

นักวิทยาศาสตร  09.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

นักวิทยาศาสตร  
(ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษ
ดินและน้ํา อําเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา)  

09.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย 

09.00 น. 
(สอบสัมภาษณ) 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

13.00 น.
(สอบปฏิบัติ) 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

ทดสอบความรูเกี่ยวกับการใช
โปรแกรมดานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

หองปฏิบัติการ
ฝกอบรม

คอมพิวเตอรและ 
ภูมิสารสนเทศ 

ชั้น 1 อาคาร 6 ชั้น 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
 

09.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

นิติกร  09.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

เจาหนาท่ีธรุการ 
(ปฏิบัติงานศูนยวิจยัการอนุรักษ
ดินและน้ํา อําเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา) 

09.00 น. 
 

ผูมีสิทธิเขาสอบความเหมาะสม 
กับตําแหนง ทุกราย 

ตามประกาศบัญชีแนบทาย 

หองประชุม 801 
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
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หลักฐานท่ีตองยื่นในวันเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ) 
(1)   ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม

แวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถายไมเกิน 6 เดือน พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
(2)  สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัครสอบ 
จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 
คือ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 

(3)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(4)  สําเนาหลักฐานอ่ืน  ๆเชน ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  

(ในกรณี ชื่อ–ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ             
ลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา  

หมายเหตุ  ผูท่ีไดข้ึนบัญชีเม่ือจะไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการจะตองนํา
ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค                 
พ.ศ.2553  

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการ
สมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใด ๆ 
ท้ังสิ้น 

 ผูที่ไมนําหลักฐานมาตาม (1) – (4) ในวันทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนงหรือนํามาไมครบ เจาหนาที่อาจพิจารณาไมใหเขาทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนง 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    19   สงิหาคม  พ.ศ. 2563 

    (ลงนาม)                    เบญจพร  ชาครานนท 
 
 
     

 
 

(นางสาวเบญจพร ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน สําเนาถูกตอง 

 

(นายสันธษิณ  ดิษฐอําไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 


	(สำนา)
	ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
	เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                                                  และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


