
ประกาศสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๔
เรือ่ง รายซือ่ผูส้มคัรเขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ 
กำหนดวัน เวลา สถานที' ในการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑

ในตำแหนง่เจา้หนา้ทีแ่ผนทีภ่าพถา่ย
และขอ้ปฎปิตใิบการสอบเพือ่เปน็การเฝาืระวงัและปอ้งกบัการแพรร่ะบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

«ะ0ป11>๑๙)

ตามทไีดม้ปีระกาศสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๔ ลงวนัที ่ ๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๕ เรอืง รบัสมคัรบคุคลเพือ่ 
เลอืกสรรเปน็พนกังานราชการทัว่ไปในตำแหนง่เจา้หนา้ทีแ่ผนทีภ่าพถา่ย ซืง่จะประกาศรายซือ่ผูส้มคัร เขา้รบั 
การประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ในวันท่ี ๑๓ กบัยายน ๒๕๖๕ น้ัน 
สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๔ จงึขอประกาศรายซือ่ผูส้มคัรเขา้รบัการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และ 
สมรรถนะ คร้ังที, ๑ กำหนด วัน เวลา และสถานทีใ่นการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
และระเบยีบปฎปิตเิกีย่วกบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะดังต่อไปน้ี

(ก) รายซือ่ผูส้มคัรเขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ปรากฏตาม 
เอกสารแนบทา้ยประกาศนี้

(ข) กำหนดวนั เวลา และสถานทปีระเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ให ้
ผูส้มคัรเขา้รบัการประเมนิความรูค้วาม สามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานท่ี ใบตารางสอบ 
ดังนี้

ตำแหนง่เจา้หนา้ทีแ่ผนทีภ่าพถา่ย
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ 

สมรรถนะ
และวิธีการประเมนิคร้ังที ่๑

วัน เวลา และสถานทีป่ระเมิน เลขประจำตวัผูส้มคัร
อุปกรณท่ี์ใข้ 
ใบการสอบ

ค วาม ร ูค้ วาม ส าม ารถ ท พั เฉ พ าะ
สำหรับตำแหน่ง
โดยวธีิการสอบขอ้เขยีน

วนัอาทติยท์๒ี๕ กนัยายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๑.๓๐ บ.
ณ สำนกังาบพฒันาทีด่นิเขต ๔ 
ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม 
อำเภอเมอืง จังหวัดอุบลราชธานี

๖๕๐๔๒๑๐๐๑ 

๖๕0๔๒๑๐๑๗

- ปากกรนาเงิน
- ยางลบหมึก
- นัา้ยาลบคำผดิ



- ๒ -

(ค) ระเบยีบปฏบิตั เิก ีย่วกบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ใหผู้ส้มคัรปฏบิต้ติามระเบยีบ ดงันี้

๑. แตง่กายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ยตามประเพณนียิม กลา่วคอื สุภาพสตรี สวมเส้ือ กระโปรงหรือ 
กางเกง สวมรองเทา้หุม้สน้ สภุาพบรุษุสวมเสือ้กางเกง โดยสอดขายเสือ้ไวใบกางเกง สวมรองเทา้หุม้สน้และ 
ประพฤติตนเนินสุภาพซน

๒. เนนิหนา้ทีข่องผูส้มคัรจะตอ้งทราบวนัเวลา สถานทีใ่นการประเมนิความรูค้วามสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ตอ้งนำบตัรประจำตวัสอบผูส้มคัร และบตัรประจำตวัประขาชน หรอืบตัรทีท่างราขการ 
ออกใหใ้ปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกคร้ัง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ีง กรรมการ 
หรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ อาจพจิารณา ไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ 
รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. การเขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ โดยวธิกีารสอบ 
ขอ้เขยีน ต้องปฏบิตัดัิงนี้

๔.® หา้มนำเคร่ืองมอืและอุปกรณสีือ่สารอเิล็กทรอนกิสท์กุชนดิเขา้หอ้งสอบ
๔.๒ ควรไปถงึสถานทปีระเมนิกอ่นเริม่เวลาประเมนิไมน่อ้ยกวา่ ๑ ช่ัวโมง เพือ่คดักรอง 

ตรวจวดัอณุหภมูแิละใหป้ฏบิตัติบตามขอ้ปฏบิตัใินการสอบเพือ่เนนิการเฝาืระวงัและบอีงกนัการแพรร่ะบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (C0VI□ -๑๙) แตจ่ะเขา้หอ้งสอบไตก้ต็อ่เมือ่ใตรั้บอนญุาตจากกรรมการหรือ 
เจา้หนา้ทีค่วบคมุการประเมนิแลว้

๔.๓ ตอ้งเชือ่พงิ และปฏบิตัติามคำสัง่และคำแนะนำของกรรมการ หรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุ 
การ ประเมนิโดยเคร่งครัด

๔.๔ ตอ้งเขา้ประเมนิกบักรรมการตามทีเ่จา้หนา้ทีด่ำเนนิการประเมนิกำหนดใหเ้ทา่นัน้
๔.๕ ผูเ้ขา้สอบ ทีไ่ปถงึหอ้งสอบหลงัจากเวลาทีก่ำหนดเริม่สอบในตารางการประเมนิไป 

แล้ว ๓๐ นาท ี จะไมใต้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ผูม้าสอบจะตอ้งเขา้รบัการประเมนิตามตำแหนง่ทีส่มคัร และตามวบั เวลา ทีก่ำหนด 

ในตารางการประเมนิ ผูท้ ีเ่ขา้รบัการประเมนิผดิตำแหนง่จะถกูปรบั ใหต้กและไมม่ ี สทิธเิขา้รบัการประเมนิ 
ตำแหน่งท่ีสมัครอีก

๔.๗ ผูเ้ขา้รับการประเมนิจะตอ้งนัง่ประเมนิตามทีน่ัง้และหอ้งประเมนิ ท่ีกำหนดให้ ผู้ใดน่ัง 
ผดิท ีใ่นการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะใดจะใม,ใต ้ รบัคะแนนสำหรบัความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะน้ัน

๔.๘ เขยีนเลขประจำตวัสอบแทบชือ่ใบทกุกรณทีเีกีย่วขอ้งกบัการตอบขอ้สอบ และให ้
เขยีนเลขประจำตวัสอบเฉพาะในทีท่ีก่ำหนดใหเ้ทา่นัน้ หา้มเขยีนชือ่ลงบนกระดาษคำตอบโดยเดด็ขาด
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๔.๘ เมอือยูใ่นหอ้งประเมนิขณะประเมนิตอ้งไมพ่ดูหรอืตดิตอ่กบัผูเ้ขา้รบัการประเมนิ อ่ืน 
หรอืบคุคลภายนอก และไมอ่อกจากหอ้งประเมนิ เวน้แตจ่ะไตร้บัอนญุาต และอยูไ่นความดแูลของกรรมการ 
หรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุการประเมนิๆ

๔ .๑ 0 ถา้สอบเสรจ็กอ่นเวลาและสง่กระดาษคำตอบใf นแลว้ ตอ้งไตร้บัอนญุ าตจาก 
คณะกรรมการหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุการประเมนิกอ่น จึงจะออกจากหอ้งประเมนิไต้

๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบทีใ่ขไ้นการประเมนิจะนำออกจากหอ้งประเมนิไมไ่ด ้เว้น 
แต่ คณะกรรมการหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุการประเมนิอนญุาตเทา่นบ

๔.๑๒ เมือ่หมดเวลาและคณะกรรมการหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุการประเมนิใหห้ยดุทำ คำตอบ 
จะตอ้งหยดุทนัท ี แตจ่ะออกจากหอ้งประเมนิไตต้อ่เมือ่คณะกรรมการหรอืเจา้หนา้ทคีวบคมุการประเมนิ ไต้ 
อนุญาตแล้ว

๔.๑๓ เมือ่สอบเสรจ็ ต้องไปจากสถานท,ีประเมนิโดยพลนั หา้มตดิตอ่กบัผูท้ ีย่งัไมใตเ้ขา้รบั 
การประเมนิและต้องไมก่ระทำการใดๆ อันเปน็การรบกวนผูท้ียั่งประเมนิอยู่

๔. ผูใ้คไมป่ฎบิต้ติามระเบยีบเกีย่วกบัการประเมนินี ้หรอืขอ้ปฏบิตัใินการสอบเพือ่เปน็ การเผาิระวงั 
และบอีงกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเขือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-ffl ๙) หรอืผูใ้ดทจุรติ หรอืพยายาม 
ท จุรติอาจไมไ่ตร้บั อน ญุ าตให เ้ขา้รบั การป ระเมนิ ความร ูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ และ 
คณะกรรมการดำเนนิการสรรหาและเลอืกสรรอาจจะพจิารณาสัง่งดการใหค้ะแนนกไ็ต้

๖. ผู้ใดไมม่าภายในกำหนด รนั เวลา และสถานทีต่งักลา่ว ถอืวา่สละสทิธีเ้ขา้รบัการประเมนิ ความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังนี้

(ง) สำนกังานพฒั นาทดีนิเขต ๔ จะประกาศรายชอีผ ู'้ผ า่นการประเมนิความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี e  ในรันพุธท่ี ๒๘ กันยายน ๒๔๖๔ ทางเว็บไซต์ 
กรมพัฒนาท่ีดิน h ttpy/www.Ldd.go.th เลือกเมน ู “ข่าวรับสมัครงาน ” หรือเข้าท่ีเว็บไซต์ 
httpsr/Addc^. thaijobjob.com  เลอืกหวัขอ้ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ี'วไป 
ในสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๔” หรื่อเข้าทีเ่ว็บไซต์ httpy/ro^ ldd .go.th  เลือกหวัข้อ “สมัครงาน”

ข้อปฏบิตัใินการสอบเพือ่เปน็การเฝา็ระวงัและบอีงกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVI0-๑๙)

เพือ่ใหเ้ปน็การเฝา็ระวงัและบอีงกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-®^ เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเพือ่มใิหส้ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของผูเ้ขา้สอบทกุทา่น รวมทัง้ 
คำนงึถึงความรับผิดขอบต่อสังคมส่วนรวม กรมพฒันาท่ีดินจึงกำหนดข้อปฏบัิติในการสอบ ตงันี้

๑. ผูเ้ขา้สอบตอ้งตรวจวดัอณุหภมู ิ ณ จดุคดักรอง กอ่นเขา้อาคารทีใ่ขจ้ดัสอบ หากพบวา่ 
อณุหภมูเิกนิ ๓๗.๔ องศาเซลเซยีส เจา้หนา้ทีจ่ะใหท้ำการนัง่พกัและตรวจวดัใหมอ่กีครัง้ หากพบวา่อณุหภมู ิ
ของร่างกายไม่ลดลงจะใหผู้เ้ข้าสอบทำการสอบในสถานทีท่ีจั่ดไว้ใหเ้ปน็การ เฉพาะ

๒. ผูเ้ขา้สอบทีม่อีาการ เขน่ อาการไข ้ไอ จาม มี'นามูก เจบ็คอ ใหแ้จง้เจา้หนา้ที ่ ณ จุดคดั 
กรอง โดยจะใหผู้เ้ขา้สอบทีม่อืาการตงักลา่วทำการสอบในสถานทีท่ีจ่ดัไว้ใหเ้ปน็การเฉพาะ

http://www.Ldd.go.th


๓. ผู้เขา้สอบตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรอืหนา้กากผา้ตลอดเวลาขณะอยูใ่นสถานที่จัดสอบ 
หากไมส่วมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้จะ,น!อนญุาตใหเ้ขา้อาคารทีใ่ขจั้ดสอบหรือหอ้งสอบเดด็ขาด

๔. ผูเ้ขา้สอบตอ้งคำนงึถงึสขุภาพของตบเองและผูอ้ืน่ตลอดเวลาใบขณะอยูใ่นสถานที ่ จัดสอบ 
โดยการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) จากบคุคลอืน่  ๆ อยา่งนอ้ย © -๒  ฒตร

๕. ผูเ้ขา้สอบควรหมัน่ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลต์ามจดุบรกิารตา่ง  ๆ ทีจ่ดัเตรยีมไวใ้ห ้หรือ 
ลา้งมอืดว้ยนํา้และสบูบ่อ่ย ๆ

๖ . ใหผ้ ูเ้ขา้ศอบน0าหลกัฐานผลการตรวจทีย่บีอนัว,าไมเ่ปน็ผ ูต้ดิ เช ือ้โดวดิ©๙ ใน  
ระยะเวลาไมเ่กนิ ๔๘ ช่ัวโมง กอ่นการลอบ โดยวธิกีารใชข้ดุตรวจ ATK ของสถานทีด่รวจ (โรงพยาบาล 
คลินิก หรอืลถานประกอบการทีอ่อกใบรบัรองผลการตรวจทีย่นีอบัวา่โมเ่ปน็ผูต้ดิเชือ้ โควดิ ©๙) ท้ังน้ีผล 
การตรวจผา่น Application หมอพร้อม จะตอ้งมดีราประทบัของสถานททีีใ่ตร้บัการตรวจ มายนืตอ่ 
เจา้หนา้ทีเ่พีอ่เขา้สอบ

ผูใ้ดไมป่ฏนิตัติามระเนยึบเกีย่วกบัการสอบนีห้รอืขอ้ปฏบิตัใิบการสอบเพือ่เปน็การเฝา็ระวงั 
และปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ ไวรัสโควิด ๑๙ (COVID -  ๑๙) หรือ ผู้ไดทุจริต หรือ พยายามทจุรติ 
อาจไมไ่ดรั้บอนญุาตใหเ้ขา้สอบ และคณะกรรมการดำเนนิการสอบจะพจิารณาสัง่งดการใหค้ะแนนเฉพาะวซิา 
ใดวิชาหนึง่หรือทุกวิชาก็ได้

ประกาศ ณ วันท่ี ©๓ เดือน กบัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยทุธสง่ค ํ บามลาย)
ผูเ้ชีย่วชาญคา้นวางระบบการพฒันาทีต่บิ 

รกัษาราชการแทบ ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๔

หมายเหต ุ ผูเ้ขา้สอบหากใมน่ํๆ หลกัฐานแสดงพลการดรวจทียี่นอนัวา่ไมเ่ปน็ผูต้ดิเชือ้ โควดิ ๑๙ มาแสดง 
จะไม่อนุญาพไห้เข้าสอบ



รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สำทับท่ี เลขประจำทัวสอบ ชื่อ - สกุล

๑ บางสาวมณีจันทร์ สุนทรา
๒ ๖๕0๔๒๑00๒ บางสาวชิดชนก รัชพันธ์
๓ ๖๔0๔๒๑00๓ บายสมคิด สาลี
(ร!. ๖๔0๔๒๑00๔ นางสาวปียากร พรบุตร
๔ ๖๔0๔๒๑0 0๔ บายเจษฎางค์ อินธิศร
๖ ๖๔0๔๒๑00๖ นายสุรวุฒิ ศรีทอง
๗ ๖๔0๔๒๑00๗ บางสาววิมลรัตน์ อะปะหัง
๘ ๖๔0๔๒๑00๘ นายทีปกร มูลมี
๙ ๖๔0๔๒๑00๙ นายอัครพล สิทธิสวนจิก

๑0 <D(S?o <ste (ร)0(5)0 นายบุญญฤทธ เอกศรี
๑๑ (รฟ้รร) o  ร) <5) นายภาราดา นนท์ลือชา
๑๒ ๖๔0๔๒๑0๑๒ บางสาวจุฑามาศ ภ ูม ิค ำ

๑๓ ๖๔0๔๒๑0๑๓ นางสาวศคิธร ชินคำ
๑ (รี!. ๖๔0๔๒๑0๑๔ นายคณิศร โสภาพันธ์
๑ ๔ ๖๔0๔๒๑0๑๔ นายศุภวิชญ์ เล้าวาลิต
๑๖ ๖๔0๔๒๑0๑๖ นางสาวคิริลักษณ์ เจริญเฃต
๑๗ ๖๔0๔๒๑0๑๗ นางสาวมณฑาทิพย์ ล ีด ำ


