
 
 
  
 

 
 

ประกาศส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  

ตามพระราชด าริ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  
 

******************************************* 
 

   ตามประกาศส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ ลงวันที่ ๑๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ต าแหน่ง       เจ้า
พนักงานสัตวบาล โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๔  กันยายน ๒๕๖๓  ซึ่งการรับสมัคร
ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น  

 ส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  
1 (ความรู้) และครั้งที่ ๒ (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ) เพ่ือเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ตามรายชื่อและเลขประจ าตัวสอบ วิชา
และสถานที่สอบ  ดังต่อไปนี้ 

 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ สกุล 

๑ ๐๐๔ นายกเูฮง ตูแวโมง 

๒ ๐๐๙ นางสาวสภุาพร เศรษฐบุร ี

๓ ๐๑๐ นางสาววลัวลีย ์ พาหา 

๔ ๐๑๒ นายอภิรฐั พรหมประชุม 

๕ ๐๑๓ นายวุฒชิัย เริ่มศรี 

๖ ๐๑๔ นางสาวกนกวรรณ อินทสด 

๗ ๐๑๕ นายพีรพัฒน์ แพรขาว 

๘ ๐๑๖ นางสาวมินตา เต็มดวง 

 
อนึ่ง  การตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรข้างต้น ส านักงานปศุสัตว์

เขต ๘ ได้ตรวจและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ได้รับรองตนเองในใบสมัครว่า        
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร เข้ารับการเลือกสรร
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายนั้น เป็นผู้ไม่
มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

 



 ๒ 
ให้ผู้ มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาท าการประเมิน สมรรถนะ ในวันและสถานที่สอบ ดังนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. 2563 
 เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  (โดยการสอบข้อเขียน) 

๑.  วชิาความรู้   ๕๐ คะแนน 
-  ความรู้ความสามารถทั่วไป   ๒๕ คะแนน 
-  ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือ ๒๕ คะแนน 
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์ม 
เลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
สถานที่สอบ ณ ส านักงานปศุสัตว์เขต 8   จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (โดยวิธีสอบปฏิบัติ) 
๒.  สอบภาคปฏิบัติภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ๕๐ คะแนน 
 -  ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
สถานที่สอบ ณ ส านักงานปศุสัตว์เขต 8   จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ส านักงานปศุสัตว์เขต 8  ลงวันที่   ๗  กันยายน ๒๕๖๓ 

ประกาศผล ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๖๓ ณ ส านักงาน
ปศุสัตว์เขต ๘ และทาง http://region8.dld.go.th หรือโทรศัพท์  0-7728-2320    

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่
ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
ต่อไป 

หมายเหตุ ๑.  หลักฐานเอกสารที่ผู้เข้าสอบจะต้องน ามาในวันสอบทุกครั้งที่เข้าสอบ 
   ๑.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน 
   ๑.๒  บัตรประจ าตัวสอบ (บัตรสีชมพู) 
  ๒.  ผู้เข้าสอบรายใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบผ่านไปแล้ว ๑๕ นาที จะถือว่าผู้สมัคร
สอบรายนั้นสละสิทธิ์ในการสอบ 
     

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                        

  
 
 
 

(นายสมศักดิ์  จิตตวิสุทธิ์วงศ์) 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

ปศุสัตว์เขต ๘ 
 

 
 
    

 



 ๓ 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ส านักงานปศุสัตว์เขต 8  ลงวันที่   ๗  กันยายน ๒๕๖๓ 
1. ผู้มีรายช่ือเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ ดังนี้ 

1.1 แต่งการสุภาพเรียบร้อย 
1.2 น าบัตรประจ าตัวประชาชน และ บัตรประจ าตัวสอบ (บัตรสีชมพู) มาแสดง 
1.3 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 
1.4 เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้ใดยังไม่เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ เว้นแต่ประธาน
คุมสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณี 
1.5 ห้ามน าเอกสาร เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ใดๆเข้าห้องสอบ เว้นแต่ปากกาเพ่ือใช้ขีดเขียนใน
กระดาษค าตอบ 
1.6 ต้องนั่งตามล าดับเลขที่ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 8 ก าหนดไว้ 

 

    2. การปฏิบัติในระหว่างสอบ 
 2.1 ผู้เข้าสอบต้องลงลายมือชื่อการเข้าสอบตามตามที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดให้เพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการสอบ 

2.2 ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว 30 นาที 
2.3 กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอ านาจตรวจค้นผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตการสอบ 
2.4 ห้ามน าข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกจากห้องสอบ 

    3.การทุจริตในการสอบ หมายถึง การกระท าในกรณีดังต่อไปนี้ 
 3.1 น าข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกนอกห้องสอบ 
 3.2 มีข้อความใดๆอยู่ในสิ่งของหรือที่ตัวของผู้สอบ หรือมีเอกสารอันอาจเป็นประโยชน์ต่อการสอบ 
 3.3 มีเจตนาคัดลอกค าตอบของผู้อื่น และ/หรือ ให้ค าตอบของตนเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่น 
 3.4 มีการกระท าใดๆที่ส่อเจตนาที่จะใช้ข้อสอบและเอกสารในการสอบเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น 
 3.5 มีการ รับ-ส่ง สัญญาณทุกประเภท 
 3.6 มีการสอบแทนกันนับเป็นการทุจริตทั้งผู้เข้าสอบแทนและผู้ให้สอบแทน 
    4.บทลงโทษในกรณีทุจริต  

4.1 ผู้เข้าสอบที่ทุจริต ให้ปรับตกทุกรายสมรรถนะ 
4.2 ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 จะไม่รับผู้ทุจริตเข้าสมัครงานที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 อีก 
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