
 

 

 
 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
กําหนดวัน  เวลา สถานท่ี ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
 ตามท่ีได้มีประกาศ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันท่ี 25 สิงหาคม 
2557  นั้น 
 สํานักงานพัฒนาท่ีดนิเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดังนี ้
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ 

5771001 นางสาวปิยนุช  ฤกษ์ดี   

5771002 นางสาววรรณษา  เถาวัลย ์   

5731003 นางสาวปัทมา  มิตรเมือง   

5731004 นางสาวโชติมา  ยกซุ่น   

5731005 นางสาวสุชาดา  นิลศรี   
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 ข) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
 ให้ผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2
ตามวัน เวลา  และสถานท่ีในตารางสอบ ดังนี้ 

- ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งท่ี 1  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
โดยการสอบข้อเขียน  วันอาทิตย ์ท่ี 31 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 11 

- ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งท่ี 2  คุณสมบัติส่วนบุคคล โดยการสอบ 
สัมภาษณ์ วันอาทิตย ์ท่ี 31 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 11 
 ค) ระเบียบปฏิบัตเิกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี ้

 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตร ี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มสน้ สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 2. เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
 3. ต้องนําบตัรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้ไป 
ในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 
 4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 4.1 ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 4.2 ควรไปถึงสถานท่ีประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินแล้ว 
  4.3  ต้องเชื่อฟัง  และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุม 
การประเมินโดยเคร่งครัด 
 4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าท่ีดําเนินการประเมินกําหนดให้เท่านั้น 
 4.5  ผู้เข้าสอบท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 4.6 ผูม้าสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหนง่ท่ีสมัคร และตามวัน เวลาท่ีกําหนดใน
ตารางการประเมิน ผู้ท่ีเข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธเิข้าในตําแหน่งท่ีสมัครอีก 
 4.7 ผู้เข้าการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามท่ีนั่งและห้องประเมินท่ีกําหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดท่ีใน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับความรูค้วามสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ นั้น 
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 4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีสอบ ตําแหน่งท่ี
สมัครและเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดให้เท่านั้น 
  4.9 เม่ืออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอ่ืนหรือ 
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินฯ  
  4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลา และส่งคําตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
หรือเจา้หน้าท่ีควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 
  4.11 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใช้ในการประเมินจะนําออกไปจากห้องประเมินไม่ได้
เว้นแตค่ณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 
  4.12 เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินให้หยุดทําคําตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเม่ือคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินได้
อนุญาตแล้ว 
  4.13 เม่ือสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผูท่ี้ยังไม่ได้เข้ารับการ
ประเมิน  และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ท่ียังประเมินอยู่ 
 5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินนี้หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาต  
ให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการเลือกสรร
อาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
 6. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ถือว่าสละสิทธเิข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งนี้ 

 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร ในวันท่ี 5 กันยายน 2557 ณ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 และทาง http://www.ldd.go.th , 
http://r11.ldd.go.th   

ประกาศ   ณ  วันท่ี   25  สิงหาคม  2557 

 
 

(นายชุมพล  คงอินทร)์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 
 


