ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๒) (สอบสัมภาษณ์)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่างสารวจ และนายช่างสารวจ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ได้ดาเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(ครั้งที่ ๑) (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จานวน ๑ อัตรา
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๑ อัตรา ตาแหน่งช่างสารวจ จานวน ๑ อัตรา และตาแหน่ง นายช่างสารวจ
๑ อัตรา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
กรมป่าไม้ โดยสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ครั้งที่ ๒ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ดังต่อไปนี้
๑) รายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ (ครั้ ง ที่ ๑)
(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(ครั้งที่ ๒) (สอบสัมภาษณ์)
ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้
๒) กาหนด วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ (ครั้งที่ ๒) (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ตามรายชื่อข้างต้น เข้ารับการประเมิน (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่
ปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศนี้
ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเ ข้า
รับการประเมิน ครั้งนี้
๓) ระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๓.๑ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ใน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
๓.๒ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี
สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ

๒
กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน
๓.๓ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลารายงานตัวไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ นาที
๓.๔ ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง และค าแนะน าของกรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่
ดาเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๓.๕ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๓.๖ เมื่อสอบเสร็ จ แล้ ว ต้องไปจากสถานที่ส อบโดยพลั น ห้ ามติดต่อกับผู้ ที่ ยัง ไม่ ไ ด้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๓.๗ ห้ามผู้เข้าสอบนาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๓.๘ ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ ๒
(สอบสัมภาษณ์) ต้องดาเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ ปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ ท้ายประกาศนี้
๔) หลักฐานที่นามาต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ดังต่อไปนี้
๑. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือ
ชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และ
เลขประจาประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) พร้อมสาเนาจานวน ๑ ฉบับ
๒. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจาตัวสอบ ให้ติดรูปถ่ายหน้ าตรง
ไม่ใส่หมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว แล้วลงลายมือชื่อในใบสมัครให้
ครบถ้วน
๓. ประกาศนี ย บั ต ร สาขาวิช าตรงตามคุณสมบั ติเ ฉพาะตาแหน่ ง ตามประกาศ
รับสมัครฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาฉบับจริง
พร้ อ มส าเนา จ านวน ๑ ฉบั บ และส าเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา ( Transcript of Records)
จานวน ๑ ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
๔. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕. สาเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น
ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ
๖. สาเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน
๑ ฉบับ

เอกสารแนบ ๑
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
๑
12020001 นายนฤเบศ มาสิงห์
๒
12020002 นางสาวขนิษฐา ศรีสุข
๓
12020007 นายวีรณัฐ ศรีโสภา
๔
12020010 นายธนเพชร จิตตวีระ
๕
12020012 นายศุภณัฐ ศักดิ์ศรีศิริกุล
๖
12020014 นางสาวสุธิดา กิ่งโพธิ์
๗
12020022 นางสาวนันท์นภัส เจริญกุล
๘
12020024 นางสาวศิริวรรณ บัวแก้ว
๙
12020034 นายทนงศักดิ์ โพชนะ
๑๐
12020045 นายเจษฎา สืบกระพันธ์
๑๑
12020086 นายดลธธร ศรีรักษา
๑๒
12020089 นายธีระยุทธ เดินช่วยกิจ
๑๓
12020097 นางสาวทิพรดา ทองร่วง
๑๔
12020135 นายเจนณรงค์ พิกุลทอง
๑๕
12020148 นายจรูญ รอนนงค์
๑๖
12020195 นายวิทวัส รัตนอรุณ
๑๗
12020209 นายอุกฤษฎ์ บุญฤทธิ์
๑๘
12020238 นางสาวเมษนี อุดรพันธ์
๑๙
12020249 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธีรวรรณ วิเชียรวงค์
๒๐
12020259 นางสาวตรรชนี เหมรัตน์
๒๑
12020311 นางสาวขวัญชนก พัฒนประดิษฐ์
๒๒
12020326 นายชัยณรงค์ เขียวคดี
๒๓
12020362 นายธนวัฒน์ ทัพเมือง
๒๔
12020405 นายเนติกาญจน์ พงษ์พานิช

-๑-

เอกสารแนบ ๑
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
๑
12040002 นางสาววรรณศิธร ช่างจักสาน
๒
12040006 นายนพรัตน์ แซ่ตี๋
๓
12040015 นางสาวนภาภรณ์ ภักดีราช
๔
12040016 ว่าที่ร้อยตรี เจตริน แก้วไทรหงวน
๕
12040018 นางสาวจุฑามาศ บุญชูวงศ์
๖
12040020 นางสาวสุชาดา พรหมทุ่งฆ้อ
๗
12040030 นางสาวปฏิญญา มั่นหมาย
๘
12040035 นายอนุวัฒน์ วิวัชชนะ
๙
12040036 นางสาวนิสากร วรรณพงษ์
๑๐
12040038 นางสาวรัสวรรณ พนังแก้ว
๑๑
12040051 นางสาววรรณวิศา เขมวงค์
๑๒
12040053 นางสาววณิชชา เรศประดิษฐ์
๑๓
12040055 นางสุนะพร เมืองแก้ว
๑๔
12040056 นางสาวสุประวีณ์ วิวัฒนศิริสุนทร
๑๕
12040075 นางสาวชญาณี ภูมิไชยา
๑๖
12040093 นางสาวฐนาวดี หนูคง
๑๗
12040097 นางสาวจิราภรณ์ รักณรงค์
๑๘
12040102 นางสาวจารุวรรณ เดชเกิด
๑๙
12040110 นางสาวสุกัญญา เม่งบุตร
๒๐
12040117 นางสาวสุทธินี วชิระปกรณ์
๒๑
12040127 นางสาววิลาสินี แก้วขวัญเพขร
๒๒
12040132 นายวิศรุต นุ้ยแก้ว
๒๓
12040135 นางสาวอภินิตา วิไลพิษ
๒๔
12040140 นายอนุพงศ์ ทองฤทธิ์

-๒-

เอกสารแนบ ๑
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
๒๕
12040145 นางสาววรรณวิสา ทองหยู
๒๖
12040156 นางสาววิลาสินี พิลา
๒๗
12040157 นางสาวกนกกาญจน์ กัลพฤกษ์
๒๘
12040161 นางสาวอมราวดี สุยแก้ว
๒๙
12040164 นายจิรายุ เทพทุ่งหลวง
๓๐
12040177 นางสาวอาภาพร ศิริเพชร
๓๑
12040185 นางสาวเปมศยามล สาราณียานนท์
๓๒
12040194 นางอรวรรณ วัยยาวัตน์
๓๓
12040198 นางสาวกณิศา คัณฑศิลานันท์
๓๔
12040209 นางสาวกฤตยาพร หนูคง
๓๕
12040228 นางสาวเรวดี เพ็ชรสุวรรณ์
๓๖
12040274 นางสาววีระยา เพชรมา
๓๗
12040290 นางสาวเนตรนภา แท่นทอง
๓๘
12040304 นางสาวกรกนก พัฒนพงศ์
๓๙
12040309 นายจีรทีปต์ จิตรประเสริฐ
๔๐
12040322 นายอาพล เอียงสวาท
๔๑
12040346 นางสาวธนภรณ์ โมกศึก
๔๒
12040366 นางสาววนิษา อินพรม
๔๓
12040407 นางสาวมุนีรัตน์ จันทร์เพ็ชร
๔๔
12040446 นางสาวภัทรณัฐ บัวขาว

-๓-

เอกสารแนบ ๑
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
ตาแหน่ง ช่างสารวจ
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
๑
12110003 นายชนินทร์ ชัยพรม
๒
12110021 นางสาวเบญจมาส บุญค้าจุน

-๔-

เอกสารแนบ ๑
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
ตาแหน่ง นายช่างสารวจ
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
๑
12120007 นายจักร์กฤษณ์ เพ็ชรหัตถ์
๒
12120036 นายรัชพล ธนาสุนทร
๓
12120046 นายภูวนาท คุ่ยเบี้ยว

-๕-

เอกสารแนบ ๒
กาหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๒ ) (สอบสัมภาษณ์)
แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตาแหน่ง
ผู้เข้ารับการประเมิน
วัน เวลา สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ลาดับที่ ๑-๒๔
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
รอบเช้า
รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ชั้น ๓
สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ชั้น ๒
ช่างสารวจ

ลาดับที่ ๑-๒

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ชั้น ๓
สอบเวลา ๑๔.๐๐ เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ชั้น ๒

นายช่างสารวจ

ลาดับที่ ๑-๓

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ชั้น ๓
สอบเวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ชั้น ๒

รอบบ่าย

เอกสารแนบ ๒
กาหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๒ ) (สอบสัมภาษณ์)
แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตาแหน่ง
ผู้เข้ารับการประเมิน
วัน เวลา สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลาดับที่ ๑-๒๐
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
รอบเช้า
รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ชั้น ๓
สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ชั้น ๒
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลาดับที่ ๒๑-๔๔

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ชั้น ๓

รอบบ่าย

สอบเวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ชั้น ๒

หมายเหตุ ๑. ผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
๒. เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามลาดับเลขประจาตัวผู้สอบ

เอกสารแนบ ๓
แนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ด้วยกรมป่าไม้ โดยสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) จะดาเนินการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไป ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ชั้น ๒ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึ งกาหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ โดยขอความร่วมมือผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๑. เอกสารแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ภายในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit)
จากสถานที่ตรวจ แล้วนามายืน่ ในวันสอบ ที่บริเวณจุดคัดกรอง หรือ
๒. ผลการตรวจเชื้อไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัส โคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม โดยปริ้นมาเป็นเอกสาร หรือแสดงผลในภาพถ่ายหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ หรือ
๓. ภาพถ่ายชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) เขียนวันที่และเวลาตรวจ ภายในระยะเวลา
๗๒ ชั่วโมง ก่อนการสอบ ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แสดงคู่กับบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เข้าสอบ โดยปริ้นมาเป็นเอกสาร หรือแสดงผลในภาพถ่ายหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
๔. กรณีผู้เข้าสอบไม่มีเอกสารตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ มาแสดง ณ จุดคัดกรอง
ในวันสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๕. ผู้เข้าสอบทุกรายต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นก่อนเข้าสถานที่ส อบ
ณ จุดคัดครอง กรณีพบผู้มีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ
จาม อาจจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ าเนินการสอบ
๖. ให้ผู้เข้าสอบทุกรายพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือส่วนตัว เพื่อป้องกันการสัมผัสร่วม
๗. กาหนดให้ผู้เข้าสอบทุกรายสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลาที่อยู่ใน
บริเวณสถานที่สอบ โดยเว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด ยกเว้นการเปิดหน้ากากเพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้า ที่
ดาเนินการสอบ

