
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคใ5เรพาปราจีน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวับ เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธ ุรการ)

ตามท ี่ได ้ม ีประกาศว ิทยาล ัย เทคน ิคบ ุรพ าปราจ ีน ลงว ัน ท ี่๑๕ ต ุล า ค ม พ .ศ .๒๕๖๒ เรื่อง 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธ ุรการ) และวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ น้ัน

วิทยาล ัยเทคน ิคบ ูรพาปราจ ีน จีงฃอประกาศรายขื่อผ ู้ม ีส ิทธี้เข ้าร ับการประเม ินสมรรถนะ 
ตามกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบ้ตเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

ก) รายขื่อผู้มีสิทฮึ๋เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ วันเวลา
การประเมินสมรรถนะ
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบทฤษฎี) วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ค) ระเบียบปฏิบ้ติเกี่ยวการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบ้ติตามดังนี้ 
๑ .  แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง 

สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดขายเสื้อไว้ในกางเกงสวมร้องเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน 
เป็นสุภาพขน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
๓. ต้องนำบัตรประจำคัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้เปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง 

หากไม ่ม ีบ ัตรไดบ ัตรหน ึ่ง คณ ะกรรมการห ร ือ เจ ้าห น ้าท ี่ควบ ค ุมการป ระเม ิน ส มรรถน ะ อ า จ พ ิจ า ร ผ า  
ไม่อบุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงานและสอบสัมภาษณ์ 
ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์?!อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบไดัก็ต่อเมื่อ 

ไต้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ ต ้องเขื่อฟ ้งและปฏิบ ้ต ิตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการหรือเจ ้าหน้าท ี่ควบคุม 

การสอบโดยเคร่งครัด
๔.๔ ผู้เข ้าสอบ...



- ๒ -

๔.๔ ผู้เข้าสอบกับคณะกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ตำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้นที่มีสิทธิ้เข้าห้อง
สอบ

๔.๔ ผู้เข้าสอบที่Iปถีงหน้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที 
จะไมใต้รับอนุญาตใหเข้าห้องสอบ

๔.๖ ผ ู้เข ้าร ับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข ้าสอบตามตำแหน่งท ี่ร ับสมัคร และตามวันเวลาที่ 
กำหนดในเวลาสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก

๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั้งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ 
สมรรถนะใด จะไมใต้รับคะแนนในสมรรถนะนั้น

๔.๘ เขียนซื่อ -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบเฉพาะ 
ในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออก 
จากห้องสอบ เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

๔ .๑๐ ล ้าเสร ็จก ่อนเวลาและนำส ่งตำตอบน ั้นแล ้ว ต ้องไต ้ร ับอน ุญ าตจากคณ ะกรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องไต้

๔ .๑ ๑  แบบทดสอบ กระดาษ คำตอบ ท ี่ใข ้ใน การส อบ จะน ำออกจากห ้องส อบ ไม ่ไต ้เว ้น แต ่ 
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น

๔.๑๒ เม ื่อหมดเวลาคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุด 
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตแล้ว

๔.๑๓ ผ ู้ใดไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบปฏ ิบ ัต ิเก ี่ยวก ับการประเม ินสมรรถนะน ี้หร ือผ ู้ใดท ุจร ิตหรือ 
พยายามทุจริตไมใต้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการตำเน ินการสอบจะพิจารณา 
สั่งงดให้คะแนนก็ไต้

๔.๑๔ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธี้และไม่มีสิทธิ้เข้ารับ 
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) ว ิท ยาล ัย เท คน ิคบ ุรพ าป ราจ ีน  จะประกาศรายซ ื่อและข ึ้นบ ัญ ข ีรายซ ื่อผ ู้ผ ่านการเล ือกสรร 
ในว้นท ี่ ๓๑ ต ุลาค ม  ๒๔๖๒ (ณ ว ิท ยาล ัย เท ค น ิค บ ุร พ าป ร าจ ีน  ท ี่เป ีด ร ับ ส ม ัค รแ ล ะท างเว ็บ ไข ต ้ข อ ง 
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน)

ประกาศ ณ วันที ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒

(นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรพาปราจีน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งาบบุคลากร) 
ประกาศเลขที่ ^ 9  / ๒๔๖๒



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคยูรพาปราจีน 
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้ม ีส ิทธึ๋เข้ารับการประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว 
(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธ ุรการ)

ที่ ชื่อ -■ สกล หมายเหตุ
๑. นายอนซา บุตรศรีคำ
๒. บางสาวหยาดนภา สิงห์คำ
๓. บางสาวธนัทภัทร รัศมี


