
ประกาศวทิยาลยัเทคนคิบรูพาปราจนี
เร่ือง รายซือ่ผู้มสิีทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ กำหนควัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ

ตามทีไ่ดม้ปีระกาศวิทยาลยัเทคนคิบรูพาปราจีน ลงวันท่ี ๑๘ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่ือง รับสมัคร 
บคุคลเพือ่เลอืกสรรเปน็พนกังานราชการทัว่ไป (ตำแหนง่คร)ู และวทิยาลยัเทคนคิบรูพาปราจนี กำหนดจะ 
ประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ น้ัน

วทิยาลยัเทคนคิบรูพาปราจนี จงึขอประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเ์ขา้รบัการประเมนิสมรรถนะกำหนด 
วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบ้ติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ ดังน้ี 

ก) รายซ่ือผู้มีสิทธิเข้าการประเมินสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี ้
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ

ตามคำส่ังจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี ๑๙๕๓ /  ๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการเฝาืระวัง บีองกันและควบคุม 
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) ในโรงเรยีน สถานศกึษาทกุประเภท 
โรงเรยีนกวดวชิาและศนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทำใหจ้งัหวดัปราจนีบรุ ี พบผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) เพิม่ชืน้อยา่งตอ่เนือ่ง ทางวทิยาลยั  ๆไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยัจากสถานการณด์งักลา่ว 
จึงขอเล่ือนกำหนดการประเมินสมรรถนะ ออกไปก่อน หากสถานการณเ์บาบางลง จะดำเนนิการแจง้วนั เวลา 
และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ อีกคร้ัง

สมรรถนะ วนัเวลา
การประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี <ร> โตยการสอบขอ้เขยีน

- จะดำเนนิการแจ้งวัน เวลา และสถานท่ี 
ในการประเมินสมรรถนะ อีกคร้ัง

๑.ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ส่วนท่ี ๑)

๒.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ส่วนท่ี ๒)
ประกาศผลการประเมนิสมรรถบะ คร้ังท่ี fit

ค) ระเบียบปฏิบ้ติเก่ียวการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏินิติตามดังน้ี 
๑ .แตง่กายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ยตามประเพณนียิม กล่าวคือ สภุาพสตรีสวมเสือ้กระโปรงหรอืกางเกง 

สวมรองเท้าทุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเส้ือ กางเกง โดยสอดขายเส้ือไว้ในกางเกงสวมร้องเท้าทุ้มส้นและประพฤติ 
ตนเป็นสุภาพขน

๒. เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องทราบวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
๓. ตอ้งนำบตัรประจำตวัผูส้มคัร และนำบตัรประจำตวัประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีรๆชการออกให้ใป 

ในวันประเมินสมรรถนะทุกคร้ัง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ีง กรรมการหรือเจา้หนา้ทีค่วบคมุการประเมนิ 
สมรรถนะ อาจพจิารณาไมอ่บฌุๆตใหเ้ข้ารับการประเมนิสมรรถนะกไ็ด้

๔. การเขา้รบั...



๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงานและสอบสัมภาษณ์ 
ต้องปฏิบัติ ดังน้ี

๔.๑ ห้ามนำเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
๔.๒ ควรไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเร่ิมเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓0 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเม่ือ 

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ต้องเช่ือพงิและปฏิบตัติามคำสัง่และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหนา้ทีค่วบคุมการสอบ

โดยเคร่งครัด
๔.๔ ผู้เข้าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าท่ีคำเนินการสอบกำหนดให้เท่าน้ันท่ีมีสิทธ้ิเข้าห้องสอบ 
๔.๔ ผูเ้ขา้สอบทีไ่ปถงึหนา้หอ้งสอบหลงัจากเวลาทีก่ำหนดเริม่สอบในตารางสอบไปแลว้ ๓0 

นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔.๖ ผูเ้ขา้รับการประเมนิสมรรถนะจะตอ้งเขา้สอบตามตำแหนง่ทีรั่บสมคัร และตามวนัเวลาที ่

กำหนดในเวลาสอบ ผู้ท่ีเข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบใบตำแหน่งท่ีสมัครอีก
๔.๗ ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งนัง่สอบตามทีน่ัง่สอบและหอ้งสอบทีก่ำหนดให ้ ผู้ใดน่ังสอบผิตท่ีในการ 

สอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนในสมรรถนะน้ัน
๔.๘เขียนช่ือ -  นามสกุลสมรรถนะท่ีสอบตำแหน่งท่ีสมัครสอบและเลขประจำตัวสอบเฉพาะใน 

ท่ีท่ีกำหนดให้เท่าน้ัน
๔.๙ เม่ืออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไม่ออก 

จากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบ
๔.๑0 ถา้เสรจ็กอ่นเวลาและนำสง่คำตอบนัน้แลว้ ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการหรอื 

เจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องได้
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบทีใ่ขใ้นการสอบจะนำออกจากหอ้งสอบไม,ไดเ้วน้แต ่

คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบอนุญาตเท่าน้ัน
๔.๑๒ เมือ่หมดเวลาคณะกรรมการหรือเจ้าหนา้ทีค่วบคมุการสอบใหห้ยุดทำคำตอบจะตอ้งหยุด 

ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเม่ือคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบอนุญาตแล้ว
๔.๑๓ ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการประเมนิสมรรถนะนีห้รอืผูใ้ดทจุรติหรอื 

พยายามทุจริตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการคำเนนิการสอบจะพจิารณา 
ส่ังงด'ให้คะแนนก็ได้

๔.๑๔ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ้ีและไม่มีสิทธ้ีเข้า 
รับการประเมินสมรรถนะคเงนี้

ประกาค ณ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
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(นางสภุาภรณ ์ ปาลโฉม)
ผู้อำนวยการวิทยาลยัเทคนคิบรูพาปราจีน _

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ประกาศเลขท่ี พ * /  / ๒๔๖๔



เอกสารแนบฟา้ยประกาศวทิยาลยัเทคนคิ^รพาปราจนี 
ลงวันท่ี ©๖  กรกฎาคม ๒<£๖๔

เร่ือง รายทีอ่ผู้มีสทิธ๋ึเขา้รับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ โดยการสอบขอ้เขยีน 
ตำแหนง่ พนกังานราชการทัว่ไป (ตำแหนง่คร)ู

รหัส ©0๒ กลุม่วชิา ภาษาองักฤษ
ลำดบัที ่ เลขประจ0าดวัสอบ ที ่ อ-สกล

๑ ๓๑๐๒๑๐๒๐๐๑ นางสาววันวิสา ชำนาญสวน
๒ ๓๑๐๒๑๐๒๐๐๒ บางสาวกญัยาณื



เอกสารแนบทา้ยประกาศวทิยาลยัเทคนคิบรุพาปราจนี 
ลงวันท่ี ©๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เร่ือง รายซือ่ผูม้สิทิรเขา้รนัการประเมนิสมรรถนะครัง้ที ่ ©โดยการสอบขอ้เขยีน
ตำแหนง่ พนกังานราชการทัว่ไป (ตำแหนง่คร)ู

รหสัวิชา ๒©© กลุม่วชิา ชา่งยนต์
ลำลบัที ่ เลขประจำตวัสอบ ซ ือ่ -ส ก ลุ

๑ ๓๑๐๒๒0๑๐๐๑ นายคิริศักดิ ทิพมาลา
๒ ๓๑๐๒๒๐๑๐๐๒ นายแหยม ศรีบุญเรือง
๓ ๓๑๐๒๒๐๑๐๐๓ นายสิทธิชัย นวลรักษา
๔ ๓๑๐๒๒๐๑๐๐๔ นายอดิศักดิ นพภาลี๕ ๓๑๐๒๒๐๑๐๐๕ นายกิตติภมิ พรหมเอาะ 1

Y



เอกสารแนบหาัยประกาศวทิยาลยัเทคนคิ*y รพาปราจนี 
ลงวันท่ี ๑ ๖  กรกฎาคม ๒๔๖๔

เรือ่งรายชือ่ผูม้สิทิธึเ๋ขา้รบัการประเมนิสมรรถนะครัง้ที ่ © โดยการสอบขอ้เขยีน 
ตำแหนง่ พนกังานราชการทัว่ไป (ตำแหนง่คร)ู

รหสัวิชา ๓©© กลุม่วชิา คอมพวิเตอรธ์รุกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาัคบัที่ เลขประจำควัสอบ ช ือ่ -ส ก ลุ

๑ ๓๑๗อ๓๑๑๐๐๑ นางสาวสุภาพิชญ์ แก้วคำ
๒ ๓๑๗อ๓๑๑๐๐๒ นางสาวปณิฐา สุทธิเรือง
๓ ๓๑๐๒๓๑๑๐๐๓ นางสาวนฤมล โสวัตร
๔ ๓๑๐๒๓๑๑๐๐๔ นายธรรมรัตน์ กานต์ไกรศรี
๕ ๓๑๐๒๓๑๑๐๐๔ นายวิทยา นาคประเส'ริ1
๖ ๓๑๐๒๓๑๑๐๐๖ นายนัฐกฤษ วงษจำปา


