
ประกาศกองประมงต่างประเทศ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

กำหนดวัน เวลา สถานทีส่อบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 
       ครั้งที่ 1 

------------------------------------------------- 

ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองประมงต่างประเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง โดยกำหนดรับ
สมัครระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563  นั้น 

กองประมงต่างประเทศ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 

เลขประจำตัวสอบ 
ของผู้สมัคร 

ตำแหน่งนักวิชาการประมง 
วิธสีอบข้อเขียน  (100 คะแนน) 
   - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประมง  
   - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
   - มีความรู้ด้านประมงต่างประเทศ 
   - มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น.   
ณ ห้องประชุมอานนท์  
กรมประมง 

แถวที่ 1   
เลขที่ 0001 – 0012 
แถวที่ 2  
เลขที่ 0013 – 0024
แถวที่ 3 
เลขที่ 0025 – 0036 
แถวที่ 4   
เลขที่ 0037 – 0048 
แถวที่ 5  
เลขที่ 0049 – 0060 
แถวที่ 6 
เลขที่ 0061 – 0072 
แถวที่ 7 
เลขที่ 0073 – 0084 

3. ประกาศ...
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 

เลขประจำตัวสอบ 
ของผู้สมัคร 

ตำแหน่งนักวิชาการประมง 
วิธสีอบข้อเขียน  (100 คะแนน) 
   - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประมง  
   - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
   - มีความรู้ด้านประมงต่างประเทศ 
   - มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น.   
ณ ห้องประชุมอานนท์  
กรมประมง 

แถวที่ 8   
เลขที่ 0085 – 0096 
แถวที่ 9 
เลขที่ 0097 – 0108
แถวที่ 10 
เลขที่ 0109 – 0120
แถวที่ 11 
เลขที่ 0121 – 0132 

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 

     กองประมงต่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ กองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 อาคารกองประมง
ต่ างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจั กร ก รุง เทพฯ และทางเว็บ ไซต์  
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/foreign 

4. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจนไปในวันประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนิน
สอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได ้

4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.1 ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ

ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ 
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่

ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการ ตามท่ีเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 

     4.5 ผู้เข้าสอบ… 














