
 
 
 

 

 
 
 

ประกาศจังหวัดนครปฐม 
       เรื่อง  รายช่ือผู้มสีทิธิเข้ารบัการประเมิน และก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

-------------------------------- 
  ตามที่ ได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยส านักงานประมงจงัหวัดประสงค์จะรับสมคัรบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดส านักงานประมง
จังหวัดนครปฐม จ านวน 5 อัตรา ก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ผู้สนใจและ
ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่ เ ว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com  
ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  นั้น 

  บัดน้ี การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏ
ว่ามีผู้สมัครที่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตภายในวันและเวลาที่ก าหนด 
ในประกาศรับสมัครดังกล่าว ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ  
(ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา) ภายในวันที่
ปิดรับสมัครคือวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  ถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิและขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น  
  ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และก าหนด
วันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะหน์โยบายและแผน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
  ก)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
       ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ข)  ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
       ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสัมภาษณ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะผ่านระบบ Application Line (VDO Call) ตามวันเวลาดังนี้ 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

ต าแหน่ง 
และวิธีการประเมินสมรรถนะ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เวลาประเมินสมรรถนะ 

เวลารายงาน
ตัว 

 
 
 
9  สิงหาคม 2564 

 
 
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 31810001 - 31810005 09.00 น .- 10.00 น 08.30 น. 
31810006 - 31810010 10.01 น. – 11.00 น. 09.30 น. 
31810011 - 31810015 11.01 น. – 12.00 น. 10.30 น. 
31810016 - 31810020 13.01 น. – 14.00 น. 12.30 น. 
31810021 - 31810025 14.01 น. – 15.00 น. 13.30 น. 
31810026 - 31810030 15.01 น. -  16.00 น 14.30 น. 

 
 
10  สิงหาคม 2564 

 
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

31810031 - 31810035  09.00 น. - 10.00 น 08.30 น. 
31810036 - 31810040 10.01 น. – 11.00น. 09.30 น. 
31810041 - 31810045 11.01 น. – 12.00 น. 10.30 น. 
31810046 - 31810050 13.01 น. – 14.00 น. 12.30 น. 
31810051 - 31810053 14.01 น. – 15.00 น. 13.30 น. 

หมายเหตุ  เวลาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในการสอบ            /โดย... 
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  โดยส านักงานประมงจงัหวัดนครปฐม จะด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และ
การพิจารณาแฟ้มผลงาน (Portfolio) คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียดดังนี้ 

1. การสมัภาษณ์รายบุคคล (คะแนนเตม็ 80 คะแนน) 
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจาณาความเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร โดยประเมินจาก 

ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม ความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เ พื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

2. การพิจารณาแฟ้มผลงาน (Portfolio)  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
เป็นการพิจารณาจากแฟม้ผลงาน ของผู้เข้ารับการประเมิน จ านวนไม่เกิน 5 หน้า ซึ่ง 

อย่างน้อยประกอบไปด้วย 
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติการศึกษา 
3. ประวัติกจิกรรมหรอืประสบการณ์ท างานที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกบัต าแหนง่ทีส่มัคร 
4. ผลงานหรือรางวัลทีเ่คยได้รับทั้งในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่หรอืในขณะท างาน 
5. เหตผุลและความสนใจที่เลือกสมัครในต าแหน่งที่สมัครเข้ารบัการประเมิน 
๖.  ความสามารถพเิศษ เช่น การขับรถ หรอืทกัษะต่างๆ ทีม่ีความช านาญเปน็พเิศษ เป็นต้น 
7.  ใบรบัรองผลงานจากที่ท างานเดิม (ถ้ามี) 

  ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  
      ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังนี ้

1. ต้องแต่งกายชุดให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบจะต้องทราบ วัน เวลา รูปแบบและข้ันตอนในการประเมินสมรรถนะ 
3. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ท่ีมีรูปถ่ายและเลข

ประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน แสดงในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  

4. ผู้เข้าสอบต้องรายงานตัวสอบผ่าน Application line ก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 
30 นาที แต่จะเข้าระบบสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

5. ผู้เข้าสอบที่รายงานตัวสอบหลังเวลาที่ก าหนดให้รายงานตัวไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

6. ผู้เข้าสอบต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 

7. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริต อาจจะพิจารณาสั่งงดการสอบได้ทันที 

8. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้
ประธานกรรมการด าเนินการสอบเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของประธานกรรมการด าเนินการสอบให้เป็นที่สุด 

9. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ในการประเมิน
สมรรถนะ 

          
 

                  /10…. 
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10. ให้ผู้เข้าประเมินสมรรถนะทุกคนปฏิบัติตามข้ันตอนการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ 

Application Line (VDO Call) โดยส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะแจ้งข้ันตอนการสอบสัมภาษณ์ใน
ภายหลังผ่านทางเว็ปไซต์ https://4.fisheries.go.th 

11. ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินการ    
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของกรมประมง 
  ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

กรมประมง โดยส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 หน่วยงานสังกัดกรมประมงและหรือทาง
เว็บไซต์ https://4.fisheries.go.th 

   ทั้งนี้ กรมประมงโดยส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วย
ความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการ 
หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเช่ือและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย รวมทั้งให้เป็น
หน้าที่ของผู้สมัครเข้ารบัการเลือกสรรทีต่้องติดตามประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของกรมประมง
และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

 
             (นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง) 
             ประมงจงัหวัดนครปฐม ปฏิบัตริาชการแทน 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการเอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องยื่นก่อนวันประเมินสมรรถนะ ดังน้ี 
  (1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร ที่ระบุ ช่ือ – สกุล ตรงตามบัตรประจ าตัว
ประชาชน  
  (2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง จ านวน 1 ฉบับ 
 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  (5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ดังนี ้
       - วัณโรคในระยะแพรก่ระจายเช้ือ 
       - โรคเท้าช้างในระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจแก่สงัคม 
       - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       - โรคพิษสรุาเรือ้รงั 
       - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  (6) ส าเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ ดังนี้ 

(6.1) ส าเนาหนังสือส าคัญ (แบบ สด. 8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือ 

(6.2) ส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
(แบบ สด. 43) หรือ 

(6.3) ส าเนาใบส าคัญ (แบบ สด. 9) ส าหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 
เฉพาะผู้สมัครซึ่งได้ข้ึนทะเบียนทหารกองเกินแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ ที่มีอายุระหว่าง 17 – 20 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น อนึ่ง กรณีผู้ที่มีอายุเกินกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
ต้องยื่นส าเนาหลักฐานทางทหารที่ก าหนดตามข้อ (6.1) หรือ (6.2) แล้วแต่กรณี 
  (7) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงช่ือก ากับไว้ด้วยทุกแผ่น 
และการใช้เอกสารหลักฐานในการสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่ทางราชการมิได้ออกให้จริง มีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมายเหตุ 1. ก าหนดให้ผู้สมัครส่งแฟ้มผลงาน (Portfolio) และส าเนาหลักฐานที่ยื่นประกอบใบสมัครทุกแผ่นให้
ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันที่ และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมล่างด้านขวาของ
ส าเนาเอกสารทุกแผ่น และรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
fpo.nakhonpathom@gmail.com หรือทางไปรษณีย์โดย บรรจุซองขนาดซี 4 (ขนาด 229 x 324 
มิลลิเมตร) พร้อมเขียนรายการหลักฐานในซองไว้ที่หน้าซองตามจ านวนที่บรรจุในซอง ส่งให้ส านักงานประมง
จังหวัดนครปฐม ช้ัน 1 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ต าบลถนนขาด อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยถือวันประทับตราทางไปรษณีย์หรือ
วันส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส าคัญ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
บัญชีแนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม  ลงวันที ่ 23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธิเข้ารับการประเมิน และก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหต ุ
31810001 นาย ชิษณุพงศ์ ค าพระ   

31810002 นางสาว วริศรา ศิริรัตน์   

31810003 นางสาว ปุณยวีร์ เนียมพันธ์   

31810004 นางสาว ลักษิกา ผิวงาม   

31810005 นางสาว สาธิตา ภูมี   

31810006 นางสาว สายฤทัย ดอนมูลไพร   

31810007 นางสาว จิรวรรณ เอี่ยมข า   

31810008 นาย เจนภพ ชาวนาวิก   

31810009 นาย เอกณัฐ พงศ์ศิรฐาบุตร   

31810010 นางสาว ฐิติกาญจน ์ พ่วงขวัญ   

31810011 นาย ภาณุเดช สถิรพันธ์ุ   

31810012 นางสาว เมธาวี อินทสุวรรณ์   

31810013 นางสาว นฤมล ชวนอยู ่   

31810014 นาย เทอดศักดิ ์ กิ่งสวัสดิ์   

31810015 นางสาว สิรภัทร อยู่ก าเนิด   

31810016 นาย วันโชค วิมูลชาติ   

31810017 นางสาว สปัณธ์หยก โชคสินสิร ิ   

31810018 นาย พรเทพ ลิ้มศิริวัฒน ์   

31810019 นาย รชต ตัณฑ์ไพบูลย ์   

31810020 นางสาว บุษกร วิโรจน์รัตนกุล   

31810021 นาย สุทธิศักดิ ์ หงส์ธนภัค   

31810022 นางสาว สุชัญญา เช้ือโตหลวง   

31810023 นางสาว สุญดามน แป้นทอง   

31810024 นางสาว ธิติสุดา แก้วคุณ   

31810025 นางสาว ณัฐชยา ศรีขจรวุฒิศักดิ์   

31810026 นางสาว อภิญญา เรืองขจร   

31810027 นางสาว บุษกร เผดิม   



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหต ุ

31810028 นาย ชนินท์ ทองดอนเกรือ่ง   

31810029 นาย ธีรวุฒิ ชุ่มนาเสียว   

31810030 นาย ชัชนันท์ อนุกูลเวช   

31810031 นางสาว ภัทรวด ี ศรีทอง   

31810032 นาย นฤเบศร ์ เด่นจารกุูล   

31810033 นางสาว ศรีประภา เล็กแดงอยู ่   

31810034 นาย กีรภัทร ์ ปิลอง   

31810035 นาย ธีรยุทธ กองตัน   

31810036 นางสาว อรพิชาช์ สุวรรณมลัลีกลุ   

31810037 นางสาว วริศรา สุรภักด ี   

31810038 นางสาว ปนิดา ดิษฐเกิด   

31810039 นางสาว ภาวินี ดิษฐเกิด   

31810040 ว่าที่ร้อยตร ี วีรวิชญ์ เจริญฐิติธนาโชติ   

31810041 นางสาว ภัทราภรณ์ เพ็ชรศร ี   

31810042 นางสาว ธิติมา ประทุมเดช   

31810043 นางสาว ณัฐกมล เจตบุตร   

31810044 นางสาว นิศรา แตงเทศ   

31810045 นางสาว เปรมวดี สระทองเทียน   

31810046 นางสาว กัญญา แป้นเขียว   

31810047 นางสาว อวสรา กงศร ี   

31810048 นาย ณัฐวัตร บุญพิทกัษ์   

31810049 นางสาว ลัดดาวัลย ์ เริกเถ่ือน   

31810050 นาย ปฐมมนตร ี อุ่มอาษา   

31810051 นางสาว อริสรา เที่ยงตรง   

31810052 นางสาว ปิยาภรณ์ พุ่มอ าภา   

31810053 นางสาว ประภาพร ชมเวลา   

 


