
 
 
 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                                                  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร   
และข้อปฏิบัติในการสอบเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและปองกันการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ซ่ึงสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ไปแล้ว  
นั้น 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังมีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒              
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ตามเวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่ง เวลา 

ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัด 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ตามประกาศบัญชีแนบท้าย 

เลขประจำตัวสอบ 

สถานที่สอบ 

เจ้าพนักงานการเกษตร 09.00 น. 
 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม 
กับตำแหน่ง 

650411003 - 650411004 
 
 

ห้องประชุม สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 4 
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หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
(1)   ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
(2)  สําเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวนอย่างละ 
2 ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 4 มีนาคม  
2565 

(3)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 
(4)   สําเนาหลักฐานอื ่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี ่ยนชื ่อ – ชื ่อสกุล (ในกรณี  

ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน อย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี ้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า  

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องนำใบรับรอง
แพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553  
มายื่นด้วย 

  หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน  เวลา 
และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่สอบได ้

อนึ่ง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการ
สมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จะถือว่า
ผู้ สมัครสอบเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั ้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

  ผู้ที่ไม่นำหลักฐานมาในวันทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือนำมา
ไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
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ข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เพื่อใหการเฝ้าระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิใหส่งผลกระทบตอสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้งคำนึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม กรมพัฒนาที่ดินจึงกำหนดข้อปฏิบัติในการสอบ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าสอบต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารที่ใช้จัดสอบ หากพบว่า
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะให้ทำการนั่งพักและตรวจวัดใหม่อีกครั้ง หากพบว่าอุณหภูมิ
ของร่างกายไม่ลดลงจะให้ผู้เข้าสอบทำการสอบในสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ  

2. ผู้เข้าสอบที่มีอาการ เช่น อาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง 
โดยจะให้ผู้เข้าสอบที่มีอาการดังกล่าวทำการสอบในสถานที่ท่ีจัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ  

3.ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานที่จัดสอบ 
หากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารที่ใช้จัดสอบหรือห้องสอบเด็ดขาด 

4. ผู้เข้าสอบต้องคำนึงถึงสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนตลอดเวลาในขณะอยู่ในสถานที่จัดสอบ 
โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอื่น ๆ อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 

5. ผู้เข้าสอบควรหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือ
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ 

6. ให้ผู้เข้าสอบนำหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
กำหนด 

7. ให้ผู้เข้าสอบแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 72 
ชั่วโมง ก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจเท่านั้น ไม่ใช่การตรวจด้วย
ตนเอง 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่    21  มนีาคม  พ.ศ. 2565 
       
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 

  

(นายศรจิตร  ศรีณรงค)์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

 



1 

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
ลงวันที ่ 21  มีนาคม  2565 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตร 

     

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
 

650411003 นาย ศรเพชร ศรีณรงค์    

650411004 นาย ธนดล คูนาดี    

           


