
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกไดในการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง 

บุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)  

 
   

ตามท่ีไดมีประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2565 เรื่อง การข้ึนบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกไดในการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง 
นักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) โดยแจงเลื่อนประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนักสํารวจดิน
ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) เนื่องจากมีผูสมัครสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
จึงสงวุฒิการศึกษาของผูสมัครสอบไปยังสํานักงาน ก.พ. เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณวุฒิ  นั้น 

  บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดแจงผลการพิจารณาตรวจสอบคุณวุฒิมายังกรมพัฒนาท่ีดินแลว  
จึงขอประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดและข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ 
(วุฒิปริญญาโท) ดังตอไปนี้  

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ              ช่ือ - สกุล 

1 641110048 นางสาวพิมพอัปสร พนมคํา 

2 641110008 นายพรชัย อุปพันธพงศชัย 

3 641110011 นางสาวธีรนุช โอภาชาต ิ

4 641110031 นายสุวชิา ผลฟกแฟง 

5 641110039 นางสาวอภิชญา ธรรมรุงโรจน 

6 641110002 นางสาวมัชฌิมา คําลอย 

7 641110012 นางสาวกาญจนา สรอยทอง 

8 641110021 นางสาวธมลวรรณ คงไชย 

9 641110018 นางสาวซิตีฮาวา นุวันนา 
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  ท้ังนี้  ขอแจงใหผูสอบคัดเลือกไดทราบวา 
1. บัญชีผูสอบคัดเลือก ใชไดจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2566 แตถามีการสอบคัดเลือก 

ในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
2. ผูสอบคัดเลือกไดผูใดไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดดังกลาวขางตน ถามีกรณีอยางใด 

อยางหนึ่งดังตอไปนี้  ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบคัดเลือกได  คือ 
2.1 ผูนั้นไดขอสละสิทธิการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได 
2.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาท่ีกําหนด 
2.3 ผูนั้นมีเหตุท่ีไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและ

แตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได 
2.4 ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกไดโดยการโอน

แตสวนราชการท่ีจะบรรจุไมรับโอน โดยแจงใหทราบไวลวงหนาแลว ผูนั้นจงึไมประสงคจะรับการบรรจุ 
2.5 ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงใดท่ีสอบไดไปแลว ใหยกเลิกการข้ึน

บัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
 3. หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติท่ัวไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิท่ียื่นสมัคร
สอบ ก.พ. มิไดรับรองวาเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแมวาผูสมัครสอบรายนั้นจะเปน 
ผูสอบคัดเลือกไดก็จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 
 4. ผูไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานภายใน 
กรมพัฒนาท่ีดินเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอ่ืน เวนแตลาออกจากราชการ 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี   9    มีนาคม  พ.ศ. 2564 

    (ลงนาม)                                     เบญจพร  ชาครานนท 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

สําเนาถูกตอง 
 

 
(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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หมายเหตุ ท้ังนี้  ตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)  ลําดับท่ี 1 - 4  ใหไปรายงานตัว
เพ่ือรับการบรรจุในวันท่ี 28 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมกองการเจาหนาท่ี (อาคาร 1 
ชั้น 2) กรมพัฒนาท่ีดิน และขอใหเตรียมเอกสารหลักฐานขอ 1 – 3 และขอ 4 - 6 (ถามี) ไปในวันรายงาน
ตัวเพ่ือประกอบการพิจารณาใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจุ (ตั้งแต 17,500 - 19,250) โดยจะใหไดรับเงินเพ่ิม
คิดเปนรอยละของชวงเงินเดือน (1,750)  ดังนี้ 

 1. รูปถายหนาตรงเครื่องแบบปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 1 ป จํานวน 1 รูป และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 
 2. ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.  
วาดวยโรค พ.ศ. 2553  จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงไดแก 

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค

ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
3. ใหผู เขารายงานตัวนําหลักฐานแสดงผลการตรวจท่ียืนยันวาไมเปนผูติดเช้ือ 

โควิด 19 ในระยะเวลาไมเกิน 24 ช่ัวโมง กอนวันรายงานตัว โดยวิธี RT-PCR หรือการใชชุดตรวจ ATK 
ของสถานท่ีตรวจ (โรงพยาบาล คลินิก หรือสถานประกอบการท่ีออกใบรับรองผลการตรวจ 
ท่ียืนยันวาไมเปนผูติดเช้ือโควิด 19) ท้ังนี้ ผลตรวจผาน Application หมอพรอม จะตองมีตราประทับ
ของสถานท่ีท่ีไดรับการตรวจ  มาแสดงเพ่ือรายงานตัว โดยเปนหนาท่ีของผูมารายงานตัวตองติดตาม
ประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด เกี่ยวกับขอกําหนดหรือมาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกําหนดดวย 

 4. มีสําเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน (ปริญญาตรี) เพ่ิมเติมจากคุณวุฒิท่ี
ใชในการบรรจุและแตงตั้ง (ใหไดรับเงินเพ่ิม 20 %) 
 5. มีสําเนาใบรับรองผลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต 500 คะแนนข้ึนไป หรือผลคะแนนอ่ืน 
ท่ีเทียบกันได เชน IELTS หรือมีความรูดานภาษาทองถ่ินท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน เชน ภาษายาวี ภาษา 
ชนเผา (ใหไดรับเงินเพ่ิม 20 %) 
 6. มีหนังสือรับรองการทํางานท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุ โดยมีการระบุ
ตําแหนงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหนวยงานราชการและภาคเอกชน  
(กรณีไมระบุลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะไมรับพิจารณา)  ท้ังนี้ หากทํางาน
หนวยงานราชการผูลงนามรับรองจะตองมีฐานะระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง  และหากทํางานในภาคเอกชน
จะตองเปนหนวยงานท่ีมีการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย ผูลงนามรับรองจะตองมีฐานะ 
เปนผูบังคับบัญชาในหนวยงาน ซ่ึงมีอํานาจในการประทับตรา หรือผูอํานวยการ/ผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ  
ท่ีมีอํานาจสูงสุดของฝายบุคคลของหนวยงานนั้น (ประสบการณ 3 ปข้ึนไป ใหไดรับเงินเพ่ิม 30%  2 – 3 ป
ใหไดรับเงินเพ่ิม 20%  1 - 2 ป ใหไดรับเงินเพ่ิม 10%) 
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 ท้ังนี้  หากตรวจพบวาเอกสารขางตนนี้ ปลอมข้ึนท้ังฉบับ หรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือ
ตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารท่ีแทจริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อ
ปลอมในเอกสารท่ีนํามายื่นตอกรมพัฒนาท่ีดิน จะถือวาทานกระทําผิดทางอาญาฐานปลอมเอกสาร 

 อนึ่ง  หากทานไมไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวจะถือวาทานสละสิทธิ์ 
โดยไมประสงคจะรับการบรรจุเขารับราชการตามท่ีสอบได และหากไมนําเอกสารหลักฐานตามขอ 1 – 3 และ
ขอ 4 – 6 (ถามี) ไปในวันรายงานตัวจะถือวาสละสิทธิ์การไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจ ุ
ของชวงเงินเดือน  ท้ังนี้ กรมพัฒนาท่ีดินจะบรรจุทานในวันท่ี 1 เมษายน 2565 

 ใหผูประสงคท่ีจะเขารับรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการ ตองทําการจองคิว
พิมพลายนิ้วมือออนไลน ของศูนยบริการตรวจสอบประวัติบุคคล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ลวงหนา 
กอนวันรายงานตัว 1 – 3 วัน โดยเลือกระบุวันท่ีจองคิวพิมพลายนิ้วมือในระบบเปนวันท่ี 28 มีนาคม 2565 
รอบเวลา 13.30 น. ถึงรอบเวลา 15.30 น. เทานั้น ท่ีเว็บไซต https://www.crdqonline.com/t1.php  
หรือ QR Code ท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


