
                                     
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 
-------------------------------------- 

  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ลงวันที่  2  มิถุนายน  2564  เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ต าแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)  และ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ก าหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1  ในวันที่    
22  มิถุนายน  2564 นั้น 

  เนื่องด้วยมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVED-19)  ในการจัดสอบจะต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าปฏิบัติการควบคุมโรคในท้องที่นั้นก่อน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ส าหรบั วัน  เวลา  สถานที่  ในการสอบ  จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้ 
ข) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้ 

๑. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น   
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และน าบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนทางราชการออกให้    

ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
๔.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้    

ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ

สอบโดยเคร่งครัด 
๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว         

๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
๔.๖ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่รับสมัครและตามวัน เวลา

ที่ก าหนดในเวลาสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการ

สอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนในสมรรถนะนั้น 
๔.๘ เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัวสอบ

เฉพาะทีท่ีก่ าหนดให้เท่านั้น 
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๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก    

และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
๔.๑๐ ถ้าเสร็จก่อนเวลาและน าส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ   

หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่

คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบ

จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาต
แล้ว 

๔.๑3 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริต   
หรือพยายามทุจริตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบ      
จะพิจารณาสั่งงดให้คะแนนก็ได้ 

4.14 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 
ค) วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ติดตาม   

การประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ  ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
http://www.chanatc.ac.th 

 

ประกาศ   ณ   วันที่   22   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 
 

                                                                                      
 
                    (นายธีระพัฒน์  บุญพันธุ์) 

     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................พิมพ ์

...................ตรวจ 
……………ทาน 
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลงวันที ่  22  มิถุนายน  2564 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1  

 
ต าแหน่ง  ต าแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)      

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
58-05-008-001 นางสาวรุจิรา   กังซี 
58-05-008-002 นางพิรุณรัตน์   แก้วพิบูลย์ 
58-05-008-003 นางสุรีย์วัลย์   เหล็มหัด 
58-05-008-004 นางยศกร   หวัดเพ็ชร์ 
58-05-008-005 นางสาวนัดดา   หมื่นเมือง 
58-05-008-006 นางสาวศิริรัตน์   หลีขะรี 
58-05-008-007 นางสาวกัญญาทิพย์   เฉิดฉิ้ม 
58-05-008-008 นางสาวช่อทิพย์   สีสวนแก้ว 
58-05-008-009 นางสาวอรอุมา   หมัดสมัน 
58-05-008-010 นางสาวมัติกา   หัดเหาะ 
58-05-008-011 นางสาวจุฬาลักษณ์   หนูไชยแก้ว 
58-05-008-012 นางสาวจารุพร  คงปาน 
58-05-008-013 นางสาววิลาวัลย์  ศรีสันนา 
58-05-008-014 นางสาวดวงใจ   บุญญะพันธ์ 
58-05-008-015 นายกวินณภัทร แก้วมรกฎ 
58-05-008-016 นางสาวสายฝน เอียดวารี 
58-05-008-017 นางสาวภัทธิรา ขะรีด่าโอะ 
58-05-008-018 นายศิริพร ทองเพชร 
58-05-008-019 นางสาวมลสิชา เอียดโส๊ะ 
58-05-008-020 นางสาวปณิตา เหม๊าะหมาน 
58-05-008-021 นายสหัสวรรษ รัตนพงษ์ 
58-05-008-022 นางสาววาสนา หมิดเต๊ะ 
58-05-008-023 นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วขาว 
58-05-008-024 นางสาวกัณณิกา วงศ์เกตุ 

 
หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 จัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน  Port folio    

ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ คุณงามความดี  การได้รับการเชิดชูเกียรติ  ขณะก าลังศึกษา
หรือการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

 
 
 

  
 
 
 
 


