
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                              
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรและข้อปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

------------------------------ 
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัคร

บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  ๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะดังต่อไปนี้ 

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความ สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางสอบ 
ดังนี้ 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร  

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน ครั้งท่ี 1 

วัน เวลา และสถานที่ประเมิน เลขประจำตัวผู้สมัคร อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการสอบ 

ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม ๒๕65 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 

ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  

ถนนแจ้งสนิท  ตำบลแจระแม 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 650411001 – 650411007 

 
 (ตามผังที่นั่งสอบแนบท้ายประกาศ) 

 

- ปากกาน้ำเงิน 
- ยางลบหมึก 
- น้ำยาลบคำผิด 
 

    

 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fthai-tech.ac.th%2FTBC.html&ei=i4WcVe7HFMOyuASploK4DA&usg=AFQjCNEkheXND8Hcwo0VhvThNIIDjy1yjg&bvm=bv.96952980,d.c2E
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(ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณา ไม่อนุญาตให้เข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

๔.  การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

 ๔.๑  ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ  
 ๔.๒  ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง เพ่ือคัดกรอง

ตรวจวัดอุณหภูมิและให้ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 

 ๔.๓  ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งครัด 

 ๔.๔  ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น 
 ๔.๕  ผู้เข้าสอบ ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 

๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๔.๖  ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา 
ที่กำหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตำแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มี

สิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งที่สมัครอีก 
 ๔.๗  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมิน 
ที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้

รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น 
 ๔.๘  เขียนเลขประจำตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตอบข้อสอบ และให้เขียน

เลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ท่ีกำหนดให้เท่านั้น ห้ามเขียนชื่อลงบนกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด 
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 ๔.๙  เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมิน  อ่ืน 
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 

 ๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 

 ๔.๑๑  แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการประเมินจะนำออกจากห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 

  ๔.๑๒  เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทำ
คำตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
ได้อนุญาตแล้ว 

 ๔.๑๓  เมื่อสอบเสร็จ ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินและต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมิน อยู่ 

๕.   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือข้อปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็น
การเฝ้าระวังและป?องกันการแพร?ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือผู้ใดทุจริต 
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์เข้ ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

 (ง)  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่  ๑ ในวันศุ กร์ ที่  ๒๕ มี นาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ กรมพั ฒนาที่ ดิ น 
http://www.ldd.go.th เลื อ ก เมนู  “ข่ า ว รับ ส มั ค รงาน ”  ห รื อ เข้ าที่ เ ว็ บ ไซ ต์  https://ldd๐ ๔ .
thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ๔ ” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://r๐๔.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” 

ข้อปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

เพ่ือให้เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้ง
คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม กรมพัฒนาที่ดินจึงกำหนดข้อปฏิบัติในการสอบ ดังนี้ 

๑. ผู้เข้าสอบต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารที่ใช้จัดสอบ หากพบว่า
อุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะให้ทำการนั่งพักและตรวจวัดใหม่อีกครั้ง หากพบว่าอุณหภูมิ
ของร่างกายไม่ลดลงจะให้ผู้เข้าสอบทำการสอบในสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นการ เฉพาะ  
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๒. ผู้เข้าสอบที่มีอาการ เช่น อาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่  ณ จุดคัด
กรอง โดยจะให้ผู้เข้าสอบที่มีอาการดังกล่าวทำการสอบในสถานที่ท่ีจัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ  

๓. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานที่จัดสอบ 
หากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารที่ใช้จัดสอบหรือห้องสอบเด็ดขาด 

๔. ผู้เข้าสอบต้องคำนึงถึงสุขภาพของตนเองและผู้อื่นตลอดเวลาในขณะอยู่ในสถานที่ 
จัดสอบ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอื่น ๆ อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร 

๕. ผู้เข้าสอบควรหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือ
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ 

๖. ให้ผู้เข้าสอบนำหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวัด
กำหนด และหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด ๑๙ ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการสอบ 
โดยวิธี RT-PCR หรือ การใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจมาแสดงเพ่ือเข้ารับการสอบ  

                
        

    ประกาศ ณ วันที่ {BookDate} 
 

{Rank} {Signature} 
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{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายศรจิตร ศรีณรงค์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔



1

650411001 นางสาว เสาวลักษณ กุมชาด
650411002 นางสาว ศิริญาภรณ แสวง
650411003 นาย ศรเพชร ศรีณรงค
650411004 นาย ธนดล คูนาดี
650411005 นางสาว พัฒนนิดา ไชยรัตน
650411006 นางสาว จรีรัตน ไชยรัตน
650411007 นางสาว อรทัย มาจาด

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ลงวันที่   11 มีนาคม 2565

เรื่อง  รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ



ตําแหนง สถานที่สอบ แถวที่

เจาพนักงานการเกษตร อาคารฝกอบรม 1 650411001 - 650411003

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 2 650411004 - 650411007

เลขประจําตัวสอบ

ผังที่นั่งสอบวิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ในการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4   กรมพัฒนาที่ดิน

ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตร

สอบวันอาทิตย ที่ 20 มีนาคม ๒๕65  เวลา 09.00 - 11.30 น.  

สถานที่สอบ อาคารฝกอบรม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
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