ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดชัยนาท
เรื่อง รายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ก้าหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
.....................................................
ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป และคาสั่งกรมประมง ที่ 20/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยกาหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน
2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดชัยนาท นั้น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าจืดชัยนาท ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว จึง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิท ธิเ ข้า รับ การประเมิน สมรรถนะ(สอบข้อ เขีย น) กาหนด วัน เวลา
สถานที่ และระเบียบในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
001
นางสาวภคิณี รอดแก้ว
002
นายชินวัตร วัฒนะโชติ
003
นางธัญญรัตน์ บัวเพชร
004
นายวิวัฒน์ เสือใย
005
นางสาวอัมพร แก้วนิล
006
นางพรรณรมณ บุญศรี
007
นายธิรานนท์ ก๋งจุ้ย
008
นายภาณุพงศ์ ใยระย้า
010
นายธีรศักดิ์ หาญทอง
011
นายสมเกียรติ ทาบุญยิ่ง
012
นายกฤติเดช หินแก้ว
013
นายอรรถพล บุญเสริม
014
นายมงคล ฉัตรเพ็ชร์
015
นายพงศ์ทวี สุนิมิตร
016
นายอานนท์ เหลืองอภิชาตกุล
017
นายเทวัญ มั่นนวม
018
นายกฤตวิทย์ ศรีบวรประเสริฐ
019
นางสาวศันสนีย์ บุญรัตน์
020
นายณัชพล หนูฉ่า
021
นายปิยพนธ์ คุ้มทรัพย์
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022
023
024
025
026
027
028
029
031
032
033
034
035
036
037
038
039

ชื่อ – สกุล
นายสิริพงษ์ อินทรกาแหง
นางสาวโศรญา อินพักทัน
นางสาวระวีวรรณ วรรณกูล
นายอชิระวุทธิ์ โชคบุณยสิทธิ์
นางจิรวัฒน์ กล่าทวี
นางสาวณกัญญา กลมจีน
นางสาววิมลรัตน์ มูลสนธิ์
นายชัยมงคล พินทอง
นางสาวนันฑิชา คงเหลี่ยม
นางสาวกัลย์สุดา สุขคล้าย
นางสาวนันทฌา นาคประเสริฐ
นางสาวสุปาณี ภู่สิน
นางสาวอารยา คาเจียม
นายจิรภัทร จักรใจวงค์
นายนันทพร มหาเทพ
นายกิตติภพ กระแหน่
นายพงศกร ปั่นยวง

ข. กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดชัยนาท และบริเวณอาคารจอดรถยนต์ของศูนย์วิจัยและพัฒ นาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าจืด
ชัยนาท รายละเอียด วันและเวลาในตารางสอบ ดังนี้
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่ ในการ
ประเมินสมรรถนะ
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

1.สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา 09.00 – 12.00 น.
1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

-ปากกา

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน (ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์)
/ 2. เป็นหน้าที่ ...

-32. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ต้องน าบัตรประจาตัวผู้สมัครและบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียน ทดสอบตั วอย่างงานและสอบสัมภาษณ์
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง และคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
โดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมสอบกาหนดให้เท่านั้น.
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
4.7 เขียนชื่อ นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่
ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.8 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้
กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ ที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอกและไม่ออก
จากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.10 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.11 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
4.12 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ ใช้ ใ นการสอบจะน าออกจากห้ อ งสอบไม่ ไ ด้ เว้ น แต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบอนุญาตเท่านั้น
4.13 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ สั่งให้หยุดทาคาตอบจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
4.14 เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ าสอบและ
ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
4.15 ไม่นาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่กรรมการ
ออกข้อสอบประจาสมรรถนะได้กาหนดให้นาเข้าห้องสอบได้และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบแล้ว
4.16 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
/ 4.17 ผู้ใดไม่มา ...

-44.17 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ
4.18 ผู้ ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น สมรรถนะนี้ ห รือ ผู้ ใ ดทุ จ ริต หรื อ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งหรือทุกสมรรถนะก็ได้
4.19 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติ ตามข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องการเกี่ยวกับ การแร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด ดังนี้
4.19.1 ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) หรือหน้ากากผ้า ชนิดที่
ไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งใด ๆ ไว้ตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสนามสอบและในห้องสอบ
4.19.2 ผู้ เข้ าสอบทุ ก คนต้ อ งวัด อุ ณ หภู มิ ร่ างกายและล้ างมื อ ก่ อ นเข้ าห้ อ งสอบ ในกรณี
ที่ผู้เข้าสอบมีไข้ ร่วมกับไอ จาม มีน้ามูก เจ็บคอ หรืออุณหภูมิร่างการมากกว่า 37 องศา ทางศูนย์ฯ จะจัด ห้อง
สอบพิเศษ แยกจากห้องสอบปกติ
4.19.3 หากผู้เข้าสอบพบว่ าตนเองป่วย หรือเริ่มป่วย หรือมีอาการของโรคระบบทางเดิน
หายใจ ควรเข้ารับ การตรวจรักษาตามขั้นตอนก่อนวั นสอบข้อเขียน และในวันสอบข้อเขียนให้ แจ้งเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบด้วย
ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกข้างต้นนี้ ศูนย์ฯ ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นและ
รับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือก ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตรงตามประกาศ
รับสมัครคัดเลือก ดังนี้ หากปรากฏภายหลังว่ าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับ ตาแหน่ งไม่ต รงตามประกาศรั บ สมัครคัดเลื อก หรือคุณ วุฒิ ที่ยื่น สมั ครคั ดเลื อก ก.พ. มิ ได้ รับ รองว่า
เป็นคุณวุฒิ ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้น ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับกา ร
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ง. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้าจืดชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมิน สมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์ ) กาหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบีย บในการประเมินสมรรถนะ
ในวั น พุ ธ ที่ 28 เมษายน 2564 ณ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าจื ด ชั ย นาท หรื อ ทาง
www.fisheries.go.th/if-chainat
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นายวรวิทย์ พรหมปากดี)
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดชัยนาท

