ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการประมง
ตามที่ ได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยสำนักงานประมงจังหวัด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จำนวน
1 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2564 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป สามารถขอยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่
ศาลากลางจังหวัดนครนปฐม ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นั้น
บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามี
ผู้สมัครที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารภายในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศรับสมัครดังกล่าว ทั้งนี้ หาก
ปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตรง
ตามสาขาที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง) ภายในวันที่ปิดรับสมัครคือวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จะถือว่า
ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิและขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมิ น และกำหนดวั น เวลา และสถานที่ ในการประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั กษะและสมรรถนะ
(สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
1) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบออนไลน์ โดย
ใช้ Google forms ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบออนไลน์ เข้ารายงานตัวผ่านระบบ Application Zoom และทำการสอบข้อเขียน
แบบออนไลน์โดยใช้ Google forms
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วันที่ เวลา และสถานที่ ในการ
ประเมินสมรรถนะ
(1) ประเมินโดยการสอบข้อเขียน (100 คะแนน)
9 กันยายน 2564
ดังต่อไปนี้
เวลา 08.00 – 08.40 น.
- ความรู้ด้านการประมง
ผู้เข้าสอบรายงานตัวผ่านระบบ
- ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Application Zoom
- ความรู้ด้านโรคสัตว์น้ำ
เวลา 09.00 เริ่ม ทำการสอบ
- มาตรฐานและการรั บ รองมาตรฐานฟาร์ ม ใช้เวลา 2 ขั่วโมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/สัตว์น้ำสวยงาม
และให้ ผู้ เ ข้ า สอบส่ ง คำตอบ
-พ.ร.ก การประมง
ภายในเวลาที่กำหนด
- กฎระเบียบและความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำควบคุม

เลขที่ประจำตัว
ผู้สมัคร
001-048

/โดย...

-2โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดวิธีการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีสอบข้อเขียน
และวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนดเงื่อนไข “ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่จะสามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์”
3) ระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบัติในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังนี้
1. ต้องแต่งกายชุดให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็น หน้าที่ของผู้เข้าสอบจะต้องทราบ วัน เวลา รูปแบบและขั้นตอนในการประเมิน
สมรรถนะ
3. ต้ อ งนำบั ต รประจำตั ว ประชาชน บั ต รประจำตั ว ผู้ ส มั ค รสอบ แสดงในวัน ประเมิ น
สมรรถนะ หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ
4 . ผู้ เข้ า ส อ บ ต้ อ ง ร า ย ง า น ตั ว ส อ บ ผ่ า น Application Zoom ห ม า ย เล ข
9600940947 รหัส Meeting Passcode 090964 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ตัง้ แต่เวลา 08.00 น.
เป็นต้นไป แต่จะเข้าระบบสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับ Link รหัส เพื่อทำการสอบ จากเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
5. ผู้เข้าสอบที่รายงานตัวสอบหลัง เวลาที่กำหนดให้รายงานตัวไปแล้ว 40 นาที จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบ
6. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
7. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้
ประธานกรรมการดำเนินการสอบเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของประธานกรรมการดำเนินการสอบให้เป็นที่สุด
8. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ในการประเมิน
สมรรถนะ โดยผู้ เข้ า สอบต้ อ งเตรี ย มเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส ำหรั บ ประมวลผล (เครื่ อ ง PC) หรื อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล เพื่อใช้สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Google forms
9. ให้ ผู้ เข้ าประเมิ น สมรรถนะทุ ก คนปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการสอบข้ อ เขี ย นผ่ า นระบบ
ออนไลน์โดยใช้ Google forms
10. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเปิดกล้อง ลำโพง และไมโครโฟน ตลอดระยะเวลาทำ
การสอบ และไม่อนุญ าตให้ ออกจากหน้าจอในการสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต กรรมการอาจจะพิจารณาสั่งงดการสอบได้ทันที
11. ให้ เป็ น หน้ าที่ข องผู้ ส มั ครที่จะต้ องติด ตามประกาศต่างๆ เกี่ย วกับ การดำเนิน การ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของกรมประมง
12. กรณี เกิดเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถจัดการสอบได้ คณะกรรมการผู้ควบคุมการสอบ พิจารณา
ปรับ วัน เวลา ในการสอบ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบตามที่กำหนด
4) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมประมง โดยสำนั กงานประมงจังหวั ด นครปฐม จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการประเมิน
สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 13 กันยายน 2564
ทางเว็บไซต์ https://4.fisheries.go.th
/ทั้งนี้....

-3ทั้งนี้ กรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัด นครปฐม ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วย
ความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการ
หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย รวมทั้งให้เป็น
หน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของกรมประมง
และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
(นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง)
ประมงจังหวัดนครปฐม
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ สำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม
ลงวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2564
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
ในตำแหน่งนักวิชำกำรประมง
ลำดับที่
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

ชื่อ - สกุล
นางสาวฐิติมา
พลูขวัญ
นายฐิติภัทร์
ทองดอนเกรื่อง
นายประพล
ทองดอนอ่่า
นายธีระเดช
หลงสมบุญ
นายนาวา
ปัญเศษ
นายภานุเดช
สถิรพันธุ์
นางสาวอธิตญา
ดวงงาม
นายโกวิท
ศรนุวัตร
นางสาวภัทรวดี
ศรีทอง
นางสาวศศิธร
ภควันต์
นางสาวนภา
รุ่งเรือง
นางสาวชัญญานุช
ช้างทอง
นางสาวสุพรรษา
เติมธนะศักดิ์
นางสาวณัชชา
รื่นแสง
นางสาวอวสรา
กงศรี
นายศุภณัฐ
สงกา
นางสาวกรรณิการ์
บุญอ่อน
นางสาวนิศารัตน์
ลี่เส็ง
นางสาวศิรินันท์
อ่วมด้วง
นางสาวธนัชพร
ถิ่นวงษ์เย็น
นางสาวณัฏฐา
ชโลมกลาง
นางสาวอรพิชาช์
สุวรรณมัลลีกุล
นางสาวนฤมล
เชื้อน้อย
นายตรัย
ประภาวิทย์
นายพงศ์บดี
ไผ่แสง
นางสาวธิติสุดา
ศรีสุขอร่าม

หมำยเหตุ

ลำดับที่
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฏฐา
ศรีเหรา
นางสาวธัญวรัตน์
บุญฤทธิ์
นายธีรวุฒิ
ชุ่มนาเสียว
ว่าที่ ร.ต.หญิง บุณยาพร แสงภาพ
นางสาวละอองฝน
ธิราชรักษ์
นางสาวกัญญารัตน์
ขวัญทอง
นางสาวจีรนันท์
ขวัญทอง
นายเอกณัฐ
พงศ์ศิรฐาบุตร
นางสาวณัฐชยา
เจตะบุตร
นายกิตติพัฒน์
ประโคทะสิง
นายปิยวรรณ
วัชรอาภาไพบูลย์
นางสาวจิตรา
ตั้งศิริเสถียร
นางสาวณัฐกมล
เจตบุตร
นางสาววันวิสา
เอียดประพาล
นางสาววริศรา
สุรภักดี
นางสาวมณีนุช
ชมภูพงษ์
นางสาวภชรวรรณ
ซาคฮารอฟ
นางสาวสุกสกาว
รอดปั้น
นางสาวภัทราพร
วิชาเงิน
นางสาวรังสิมา
พร้อมปัจจุ
นางสาวดิษวิมล
สงฆ์ปรีดา
นางสาวสโรชินี
ตันติรถานนท์

หมำยเหตุ

