
 
 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก้าหนดวัน เวลา สถานที่  

ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป 
..................................................... 

 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่  13 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  รับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และค าสั่งกรมประมง ที่ 269/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  โดยก าหนดรับสมัครระหว่าง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 9 (ชัยนาท)  นั้น  
 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนด วัน เวลา สถานที่   
และระเบียบในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 

ก. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน) 
ต าแหน่งนักวิชาการประมง 
  เลขประจ าตัวสอบ    ชื่อ – สกุล 

 001  นางสาวหนึ่งฤทัย  นนพิภักดิ์ 
 002  นายอนิรุธ  เอมใจ 
 003  นางสาวภัทมาศ  อ่ าทอง 
 004  นายปรีชา  นทีมณฑล 
 005  นางสาวสุภาวดี  โพธิ์งาม 
 006  นางสาวศิริพร  ชอบเจริญ 
 007  นายชนาธิป  ศรีสว่างสุข 
 008  นางสาวมลัลิกา  ตันธีระพงศ์ 
 009  นางสาวพิมพ์พิไล  วินทะชัย 
 010  นางสาวศศิวรรณ  เฉลิมชัยเจริญกิจ 
 011  นายวีรยุทธ  ปานผึ้ง 
 012  นายกมล  อบอินทร์ 
 013  นายสุพร  ชัยมงคล 
 014  นางวรณัน  คดคง 
 015  นางสาววิมลรัตน์  พ่อปัญญา 
 016  นายวาทิน  พันธะวงค์ 
 
      / 017 … 
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 017  นางสาวพิสุทธินี  สังข์ข า 
 018  นางสาวนวรัตน์  โข่ข้างพลู  

 019   นายนิรันดน์  อ่วมสัมฤทธิ์ 
 020  นายสุเมธ  คงฤทธิ์ 
 021  นายสันติภาพ  ศรีแก้ว 
 022  นางสาวนิสารัตน์  เรืองพงษ์ 
 023    นางสาวชนิดา  เทศผล 
 024  นางสาวดวงกมล  สุขเกษม 
 025  นางสาวณัฐชยา  พ่ึงลออ 
 026   นายพงศ์เทพ  จันทรมณี 
 027  นายวิวัฒน์  เสือใย 
 028  นายอภิสิทธิ์  สัจจะบุตร 
 029  นางสาวมัสยา  เกิดสกุล 
 030  นายณรงค์ฤทธิ์  ดีสุด 
 031  นางสาวกชนันท์  จั่นตอง 
 032  นางสมัชชา  มหาวิจิตร 
 033  นางสาวนิศากร  พูลเกษม 
 034  นางสาวรัชนีพร  ศรีชุม 
 035  นายกสิรัฐ  นาคศรี 
 036  นายเฉลิมพงศ์  แสงสว่าง 
 037  นางสาวอาจรีย์  ทับเจริญ 
 038  นางสาวสวลักษณ์  เพ็งเทศ 
 039  นางสาวธาริณี  ลิมาคม 
 040  นางสาวขวัญเรือน  สัจธรรม 
 041   นายธีระพงษ์  ผึ้งบ ารุง 
 042  นายชาคริต  กลิ่นดอกแก้ว 
 043  นางสาวกัญญาวีร์  ศรีเกตุ 
 044  นางสาวปิยพรรณ  แม้นกลิ่นเนียม 
 045  นางสาวประภากร  บ่ายเที่ยง 
 046  นายชโลธร แก้วประเสริฐ 
 047  นายอธิราช  เอ่ียมส าอาง 
 048  นายวุฒิชน  พรหมโชต ิ
 049  นางสาวณัฐชยา  ตระกูลสว่าง 
 050  นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ศรี 
 051  นายวิทวัส  ผูกรักษ์ 
 052  นางสาวปภัสรา  อ่อนตา 
 
 
      / 058 … 
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 053  นายภานุวัฒน์  อ่องมี 
 054  นายวชิรพงษ์  แก้วเกตุ 
 055  นางสาวจิตรา  ดวงแก้ว 
 056  นายชัชวาล  อินสนธิ์ 
 057  นายธนายุทธ์  แกมแก้ว  

 058  ว่าที่ร้อยตรีอธิษฐาน  ครุธพันธ์ 
 059  นายเดชณรงค์  โพธิ์ศรี 
 060  นายคุณากร  ศรีลอย 
 061  นายภานุวัฒน์  พูลคล้าย 
 062  นางสาวรุ่งนภา  บุญคง 
 063  นายบุญรัฐ  อินทรทัศน์ 
 064   นางสาวชิษณุชา  จ าปาเงิน 
 065  นางสาวสุวรรณี  จันทร์ทอง 
 066  นายวิทพันธ์  พันธ์สุข 
 067  นายรังสฤษฎ์  ไชยจริม 
 068  นายทศพล  เจริญวัย 
 069  นายอนุชา  สุขประเสริฐ 
 070   นายอนวัช  เรือนทอง 
 071  นางสาวกรกมล  ศิริพิน 
 072  นายจาตุรงค์  ฉัตรอินทร์ 
 073  นายด ารงศักดิ์  ประสงค์ 
 074  นายวีรภัทร  พุ่มพระภา 
 075  นายวรรณพงษ์  ศรีพุกทอง 
 076  นายโพธิ์ทอง  ภูมิเสิศ 
 077  นางสาวปิยธิดา  สนธิกุล 
 078  นายวิจักริน  สุ่มมาตย์ 
 079  นายเจตจ านง  จงใจงาม 
 080  นายวุฒิพนธ์  ศรีจินดา 
 081  นางสาวรัตนาภรณ์  โลบุญ 
 082  ว่าที่ร้อยตรีกลวัช  บัวลอย 
 083  นางสาวศรัญญา  ชาญฉัตร 
 084  นางสาวพัชราภรณ์  สองสีโย 
 085  นายชัยมงคล  แดงแย้ม 
 086  นายพงษ์นรินทร์  พริพล 
 087  นายวุฒินันต์  สงใย 
 088  นางสาวกัญญารัตน์  ฟักนุช 
 089  นางสาวศศิวรรณ  พิมพ์พะยอม 
 
      / ต าแหน่ง ... 
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ต าแหน่งเจ้าพนักงานประมง 
  เลขประจ าตัวสอบ    ชื่อ – สกุล 

 001  นางสาวศิริพร  ชอบเจริญ 
 002  นายธราเทพ  บุญเย็น 
 003  นายวีรยุทธ  ปานผึ้ง 
 004  นายปัทมากร  ทับทิมทอง 
 005  นายวาทิน  พันธะวงค์ 
 006  นายนพดล  จันทร์อ่ า 
 007  นายภูมรินทร์  มาบจะบก 
 008  นายพงศ์เทพ  จันทรมณี 
 009  นายชาคริต  กลิ่นดอกแก้ว 
 010  นางสาวนารีรัตน์  ศรีชัย 
 010  นายกมล  สีฟัก 
 012  นางสาวกุมารี  วีระสกุล 
 013  นายสันติภาพ  ศรีแก้ว 
 

ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 
  เลขประจ าตัวสอบ    ชื่อ – สกุล 

 001  นางสาวอิสริยาภรณ์  ปานยิ้ม 
 002  นายสุรสรรค์ พรหมทอง 
 003  นายณธีพัฒน์  กิตติอมรพัฒน์ 
 004  นายธงชัย  จ้อยชู 
 005  นางสาวอนงค์นาฏ พุตชง 
 006  นางสาวพิมกมล  ชื่นชม 
 007  นายธีรพร  คุ้นเคย 
 008  นายวัชรพงษ์  พลยางนอก 
 009  นายอรรถพร  สอนทรัพย์ 
 010  นายณัฐวุฒิ  อยู่โต 
 011  นายบุญเลิศ  ทองกรุบ 
 012  นางสาววรรณณะภา  คุ้มเปรม 
 013  นายชินวัตร  วัฒนะโชต ิ
 014  นางสาวกิตติยาพร  รอบคอบพรมราช 
 015  นายปฐวี  ชังค า 
 016  นายภาณุพงศ์  เครือภู่ 
 017  นายณัฐพร หมีหริ่ง 
 018  นายสัญชัย  วัฒนพงษ์ 
 019  นายกฤษฎา  พันธุ์เกตุ 
 020  นายสุเมธ  คงฤทธิ์ 
 
      / 021 … 
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 021  นายรพีพงศ์ จันทร์เรือง 
 022  นายพงศ์ทวี  สุนิมิตร 
 023  นางสาวอาวีณา  หริ่งรอด 
 024  นางสุภาวิดา  เล็กฉลาด 
 025  นายอิทธิพร  ส าเภาเงิน 
 026  นายปริญญา  โตนวม 
 027  นางสาวสินี  เร้าวงษ์ 
 028  นายธีรพงษ์  เอ่ียมพุ่ม 
 029  นางนิภาพร  อ่อนส าลี 
 030  นายดนุสรณ์  ม่วงกล่อม 
 031  นายนพดล  จันทร์อ่ า 
 032  นางสาวกันต์ชิสา  แสนทวีสุข 
 033  นายชัญญะ  พุ่มยิ้ม 
 034  นายวิวัฒน์  เสือใย 
 035  นายเฉลิมวุฒิ  นุ่มละมัย 
 036  นางศิรินทร  สงเขียว 
 037  นางสาวธนัชชา  ด้วงชนะ 
 038   นายกิติศักดิ์  อยู่สุข 
 039  นางสาวชาลินี  มั่นปาน 
 040  นายธนายงค์  แก้วมานพ 
 041  นางสาวพรสวรรค์  สุวรรณ์นอง 
 042  นายอ านาจ  อุดมเกตุ 
 043  นางสมัชชา  มหาจิตร 
 044  นางสาวเรณู  ขาวเงิน 
 045  นางอมรรัตน์  พัดสาริกรณ์ 
 046  นางจิรวัฒน์  กล่ าทวี 
 047  นางสาวทิพวัลย์  บุญศรีวงษ์ 
 048  นางสาวชนิตา  คุ้มปรางค์ 
 049  นายศิริชัย  อ่วมแก้ว 
 050  นายพงศธร  บัวงาม 
 051  นางสาววิมลรัตน์  พ่อปัญญา 
 052  นางสาวอารีรัตน์  วงค์ทิม 
 053  นางสาวณฐัชนก  วงศ์สกุลเกียรติ 
 054  นายสุชาติ  วรรณกูล 
 055  นางสาวพิไลพร  อุดอามาตย์ 
 056  นางสาวขวัญแก้ว  ขลิบเทศ 
 057  นายสมพร  สอนปัน 
 058  นายชายภูมิ  เปี่ยมทรัพย์ 
 059  นายเทวัลย์  ทิพย์จ้อย 
      / 060 … 
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 060  นายปิยพนธ์  คุ้มทรัพย์ 
 061  นางสาวศิรพิร  ชอบเจริญ 
 062  นางสาวสมลักษณ์  กลิ่นพงษ์ 
 063  นางสาวมนทกานต์  แตงศรี 
 064  นางสาวอทิติญา  รักษาวังสันต์ 
 065  นายสุดที่รัก มั่นอ่วม 
 066  นางสาวสุวดี  ทองเทพ 
 067  นายขจร ชูขวัญ 
 068  นางสาวฤทัย  หนูเมือง 
 069  นางสาวศุภญา  กล่อมยงค์ 
 070   นายราชพฤกษ์  เขียวผึ้ง 
 071  นางสาวสุธาทิพย์  เถื่อนสุข 
 072  นางเรไร  พรมสบุตร 
 073  นายพรเทพ  แสงโพธิ์วงษ์ 
 074  นางสาวภมร  ชูเกษร 
 075  นางสาวสโรชา  แจ้งใบ 
 076  นางสาวสุกัญญา  นิลโชติ 
 077  นางสาวฐิติมา  โตยอด 
 078  นายไกรสร  โฉมฉาย 
 079  นางสาวสุพรรษา  เหมหงส์ 
 080  นางสาวกนกอร  มณฑา 
 081  นางสาวอ าภา  บุญจู๋ 
 082  นายอภิวัฒน์  ดีสนิท 
 083  นายอนุรักษ์  พูลทรัพย์ 
 084  นางวิภานุช  มงคงชัย 
 085  นางสาวอมรรัตน์  ยังแหยม 
 086  นางสาวสุปราณี  ภู่สิน 
 087  นายค ารณ  มณีฤทธิ์ 
 088  นายสันติภาพ  ศรีแก้ว 
 089  นางสาวรัตนาภรณ์  โลบุญ 
 090  นางสาวเกษราภรณ์  เกตุมาก 
 091  นายอารยะ  ศรีสุวรรณ 
 092  นางสาวอารยา  ค าเจียม 
 093  นางสาวสุนิสา  สัตย์ซื่อ 
 094  นายบัณฑิต  หนูเมือง 
 095  นางสาวศิริกาญจน์  จันทร์อ านวย 
 096  นางสาววรัชญ์ชญา  คงทอง 
 097  นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์เอ้ียง 
         
       / 097 … 
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 098  นางสาวพิสุทธินี  สังข์ข า  
 099  นางสาวอุษา  แสงม่วงยาง 
 100  นางสาววนิศา  ศรีจันทร์ 
 101  นายฤทธิ์ชัย  คานเพ็ง 
 102  นายสุภาพร  บุญกระโทก 
 103  นายพีระวัฒน์  พงษ์สวัสดิ์ 
 104  นายวันชัย  แซ่โค้ว 
 105  นางสาวกันต์ฤทัย  หมื่นจบ 
 106  นายมนตรี  ทองตะคุ 
 107  นายรัชพล  ศรีม่วง 
 108  นางสาวศิรินภา  ศีลเตช 
 109  นางสาวประภาพรรณ คุ่ยเสด็จ 
     

ข. ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท)  รายละเอียด วัน  และเวลาในตารางสอบ ดังนี้ 
 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ 

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ 

 
1.สอบข้อเขียน (100 คะแนน) 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 
 
1.สอบข้อเขียน (100 คะแนน) 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 
 
1.สอบข้อเขียน (100 คะแนน) 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

ต าแหน่งนักวิชาการประมง 
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560  
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานประมง 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560  
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 

ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 

 
-ปากกาน้ าเงิน 
 
 
 
 
-ปากกาน้ าเงิน 
 
 
 
 
-ปากกาน้ าเงิน 

 

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

/ 2. เป็นหน้าที ่... 
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2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
3.  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครและบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้    

ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง  เพื่อใช้แสดงคู่กัน  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

4.  การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

โดยเคร่งครัด 
4.4  ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมสอบก าหนดให้เท่านั้น. 
4.5  ผู้เข้าสอบท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที  

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ

สมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
4.7  เขียนชื่อ นามสกุล  สมรรถนะที่สอบ  ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่   

ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
4.8  ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้

กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ ที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
4.9  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอกและไม่ออก

จากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
4.10 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจากห้องสอบ

ไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
4.11 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
4.12 แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่

คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบอนุญาตเท่านั้น 
4.13 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ สั่งให้หยุดท าค าตอบจะต้อง

หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
4.14 เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและ

ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู ่       
     4.15 ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่กรรมการ

ออกข้อสอบประจ าสมรรถนะได้ก าหนดให้น าเข้าห้องสอบได้และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบแล้ว 

 4.16 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ  
 4.17 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ

ประเมินสมรรถนะ 
    
          /4.18 ผู้ใด ... 
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 4.18 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เขา้รับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งหรือทุกสมรรถนะก็ได้ 

 

ทั้งนี้  การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก และการประกาศรายชื่อ    
ผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกข้างต้นนี้  ศูนย์ฯ ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นและ
รับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือก ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตรงตามประกาศรับ
สมัครคัดเลือก ดังนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป  หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครคัดเลือก ก.พ.  มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรง
ตามประกาศรับสมคัรคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้น  ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป  

ง. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) จะประกาศรายชื ่อ       
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ     
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) หรือทางเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ดังนี้ 

1. ต าแหน่งนักวิชาการประมง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ        
(สอบสัมภาษณ์) และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ วันที่ 15  ธันวาคม 2560    

2. ต าแหน่งเจ้าพนักงานประมง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ        
(สอบสัมภาษณ์) และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ วันที่ 19  ธันวาคม 2560 

3. ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
(สอบสัมภาษณ์) และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ วันที่ 21  ธันวาคม 2560 
    

       ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2560 
 
     
 
 
      (นายวรวิทย์  พรหมปากดี) 
       ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 
 


