
 

ประกาศส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
   _______________ 

ตามประกาศส านักพัฒนาอาหารสัตว์  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕6๔  เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ สังกัดส านักพัฒนา
อาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร  ไปแล้วนั้น 

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เลือกสรรฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

ก.) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ 
     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
     อนึ่ ง  การตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรรตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ กรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบและประกาศข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้  
รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครการ
เลือกสรรฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศท่ีรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

ข.) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธี 
การสอบ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

     ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณี กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง    
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน 

     ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
     ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง 

หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้ 
     ๔. การเข้ารับการสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างและสอบสัมภาษณ์   

ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๔.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง

สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว  
 
 

                   ๒/ ๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติ... 
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 ๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด   
 ๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
 ๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว     

๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๔.๖ ผู้เข้ารับการสอบจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่

ก าหนดในตารางสอบผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิสอบในต าแหน่งที่สมัครไว้ 
 ๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่สอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่

ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
 ๔.๘ เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขที่ประจ าตัว

สอบเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
 ๔.๙ เมื่ ออยู่ ในห้องสอบขณะสอบไม่ พูดหรือติดต่อกับผู้ เ ข้ าสอบ อ่ืนหรือ

บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

 ๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

 ๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้เว้น
แต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 

 ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท า
ค าตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบได้   
อนุญาตแล้ว 

 ๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยฉับพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

 ๔.๑๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้หรือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้อนุญาตให้เข้ารับการสอบ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้ 

 ๔.๑๕ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่
มีสิทธิเข้ารับการสอบครั้งนี้ 

 
 
 
 
                         ๓/  ค.) ก าหนด เวลา... 
     
 
 
 

  



- ๓ - 
 

ค.) ก าหนด เวลา สถานที่ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
     ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบตามวันเวลา สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ หมายเหตุ 
วันที่  
29 

พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕6๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ความรู้ความสามารถทั่วไป 
  (๒๐๐ คะแนน) 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะ 
  ต าแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) 
 ศูนย์วิจัย 

และพัฒนา 
อาหารสัตว์

บุรีรัมย์ 

เวลาสอบ 
อาจปรับ 
เปลี่ยนได้ 
ตามความ 
เหมาะสม 

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
- บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษย์สัมพันธ์ 
- ทัศนคติ แรงจูงใจ 
 

  
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ  
  ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่  2 ธันวาคม ๒๕6๔  ตามสถานที่ที่เปิดรับสมัคร (ศูนย์วิจัยและพัฒนา   
อ า ห า ร สั ต ว์ บุ รี รั ม ย์  โ ท ร . 089 -5689464)  ห รื อ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  ส า นั ก พั ฒ น า อ า ห า ร สั ต ว์ 
http://nutrition.dld.go.th  หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”  หรือเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th 
หัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์  หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”  

  ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  มาเข้ารับการเลือกสรรโดยการสอบ
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป (กรุณามาก่อน
เวลา 30 นาที)  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบครั้งนี้ 

        ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕6๔ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ กรมปศุสัตว์ 

ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕6๔ 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
 
 

 เลขประจ าตัวสอบ     ชื่อ - สกุล 
 

 00๑ นายนิวัฒน์      ตุ้มจงกล    

 002 ว่าที่ ร.ต.ศุภฤกษ์ ศรีแก้ว   

 003 นายพัชระพงษ์   ศรีนาคนาวา   

 00๔ นายทรัพย์   ประจักษ์   

 005 นายกวี    ใจจรงิด ี  

 006 นายสุนทร   ทองน า   

 007 นายจารุวัฒน์   เผ่าเวียงค า   
 

            ____________________________  


