
 
ประกาศจังหวัดภูเก็ต 

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลและนายสัตวแพทย์ 
************************** 

 ตามท่ีได้มีประกาศ จังหวัดภูเก็ต ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ในต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลและนายสัตวแพทย์ และประกาศจังหวัด
ภูเก็ต ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ท่ัวไป จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวัน ท่ี 
31 กรกฎาคม 2563 นั้น 

  จังหวัดภูเก็ต จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

  ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
1. นางสาวเจนจิรา  เซ่งเกล่ือน 
2. นายสุกรี  กือแมะ 
3. นางสาวพุธสิริณัฐ นาครอด 
4. นางสาวจรรยพร  แววศรี 
5. นายอัฐศักดิ์  สารานิตย์ 
6. นางสาวลตีฝ๊ะ  หลังจิ   
7. นางสาวเกษสุวรรณ  คงบัน 
8. นายมะซอรี  เจะหะ 
9. นายบุญญฤทธิ์  บุตรดีขันธ์ 

10. นางสาวชลธิชา  บัวแก้ว 
  
 ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
1. นายประสิทธิ์  ข าเผือก 

 
 
 
 

/ข) ก าหนดวัน... 
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  ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ คร้ังที่ 1 
 ให้ผู้มีสิทธิ์เขา้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีในตารางสอบ ดังนี้ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที ่
ในการประเมินฯ 

เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ความรู้  คร้ังที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
2. ความรู้ความสามารถส าหรับต าแหน่ง 
 

วันท่ี 4  สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00 น. – 11.30 น. 
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 
ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 

นักวิชาการสัตวบาล 
(1-10) 

นายสัตวแพทย์ 
(1) 
 

 ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 
หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 2 
  จังหวัดภูเก็ต ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งท่ี 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 4 สิงหาคม 
2563 ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และทาง http://pvlo-hkt.dld.go.th/webnew/index.php/th/ 

  ง) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ คร้ังที่ 2  
  ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ตามวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที ่
ในการประเมินฯ 

เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  คร้ังที่ 2 โดย
วิธสีอบปฏบิัติ 
1. ความสามารถหรือทักษะในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของต าแหน่ง 
2. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 

วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 

ผู้ท่ีผ่านการประเมิน
ครั้งท่ี 1 

 จ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 2 
หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ)์ 
  จังหวัดภูเก็ต ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้ ง ท่ี  2  และมี สิ ทธิ เ ข้ า รั บก ารประ เมิ น คุณสมบั ติ ส่ วนบุ คคล   ใน วั น ท่ี  6  สิ ง หาคม  2563  
ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และและทาง http://pvlo-hkt.dld.go.th/webnew/index.php/th/ 
 
 
 

/ฉ)  ก าหนดวัน... 

http://pvlo-hkt.dld.go.th/webnew/index.php/th/
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  ฉ) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล  
  ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 เข้ารับการประเมิน
คุณสมบัติส่วนบุคคล ตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังนี้ 

ประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล  
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที ่
ในการประเมินฯ 

เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

คุณสมบัติส่วนบุคคล โดยวธิสีัมภาษณ์ 
1. การประสานสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม 
2. ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4. ทัศนคติ ศิลปะการส่ือสาร จูงใจ 

วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 

ผู้ท่ีผ่านการประเมิน
ครั้งท่ี 2 

 ช) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเส้ือ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้ัน สุภาพบุรุษสวมเส้ือกางเกง โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้ันและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 2. เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
 3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะก็ได้ 
 4. การเข้ารับการประมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี ้
 4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์ส่ือสารอเิล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 4.2 ควรไปถึงสถานท่ีประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้ท่ีควบคุมการประเมนิแล้ว 
 4.3 ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามค าส่ังและค าแนะน าของกรรมการหรือ เจ้าหน้ท่ีควบคุม
การประเมินโดยเคร่งครัด 
 4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 
 4.5 ผู้เข้าสอบท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาท่ีก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไป
แล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เขา้สอบ 
 4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งท่ีสมัคร และตามวัน เวลาท่ีก าหนด
ในตารางการประเมิน ผู้ท่ีเข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิข้ารับการประเมินใน
ต าแหน่งท่ีสมัครอีก 
 4.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามท่ีนั่งและห้องประเมินท่ีก าหนดให้ ผู้ใด
นั่งผิดท่ีในการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะนั้น 

/4.8 เขียนช่ือ – สกุล... 
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 4.8 เขียนช่ือ - นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอบ ต าแหน่งท่ี
สมัครและเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในท่ีท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
 4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่น
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินฯ 
 4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 
 4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบท่ีใช้ในการประเมินจะน าออกจากห้องประเมินไม่ได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมนิอนุญาตเท่านั้น 
 4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินให้หยุดท า
แบบทดสอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการ
ประเมินได้อนุญาตแล้ว 
 4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานท่ีประเมินโดยพลัน ไม่ติดต่อกับผู้ท่ียังไม่ได้เข้า
รับการประเมินและต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ท่ียังประเมินอยู ่
 5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ด าเนินการสรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนก็ได้ 
 6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี ้
 ซ) การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
 จังหวัดภูเก็ต จะประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันท่ี 14 สิงหาคม 
2563 ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ถนนอ าเภอ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตและ
ทางเว็ปไซต์ท่ี http://pvlo-hkt.dld.go.th/webnew/index.php/th/ 

   ประกาศ ณ วันท่ี    31  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายชัยพงษ์  เลิศฤทธิ์ชัย) 
สัตวแพทยอ์าวุโส  รักษาราชการแทน 

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต  ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดภเูก็ต 


