ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
……………………………………………...........

ตามที่ไดมีประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการตำแหนง กลุมงานบริการ (ดานสารสนเทศ และสถานศึกษาแหงเปดรับ
สมัครนี้จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นั้น
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตามตารางสอบดังนี้
สมรรถนะ
วันเวลา
การประเมินสมรรถนะสวนที่ ๑
วันที่ 26 มิถุนายน ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑. ความรูความสามารถทั่วไป
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
๒. ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง
วันที่ 26 มิถุนายน ๒๕63 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
การประเมินสมรรถนะสวนที่ ๒
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น.
- สัมภาษณ
ณ หองประชุมเขาน้ำคาง ๑ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ใหผูสมัครปฏิบัติตามดังนี้
๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณี นิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพและประพฤติตนเปนสุภาพชน
๒. เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ตองนำบัตรประจำตัวผูสมัคร และนำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกใหไปในวัน
ประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได
๔. การเขารับ การประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน ทดสอบตัวอยางงานและสอบ
สัมภาษณตองปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ หามนำเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสนามที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบไดก็
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
๔.๓ ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ
สอบโดยเครงครัด
๔.๔ เขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดำเนินการสอบกำหนดใหเทานั้น

-2๔.๕ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐ นาที
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ
๔.๖ ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตำแหนงที่รับสมัคร และตามวัน เวลา
ที่กำหนดในเวลา ผูที่เขาสอบผิดตำแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตำแหนงที่สมัครอีก
๔.๗ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และหองสอบที่กำหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบสมรรถนะใดจะไมไดรบั คะแนนในสมรรถนะนั้น
๔.๘ เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่ที่สอบ ตำแหนงที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กำหนดใหเทานั้น
๔.๙ เมื่ออยูในหองสอบ ขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และ
ไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๐ ถาเสร็จกอนเวลา และนำสงคำตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใชในการสอบจะนำออกจากห องสอบไมได เวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหห ยุดทำคำตอบ
จะตองหยุดทันทีแตจะออกจากหองสอบไดก็ตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาต
๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแลวตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมเขาสอบหอง
และตองไมกระทำการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่สอบอยู
๔.๑๔ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผูใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตไมไดรบั อนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณา
สั่งงดใหคะแนนก็ได
๔.๑๕ ผูใดไมมาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เขา
รับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ง) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จะประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในวันที่
9 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี และ www.nathawee.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นางอุษณีย จิตตะปาโล
ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ตำแหนง พนักงานราชการ ตำแหนง พนักงานบริการ (ดานสารสนเทศ
สอบในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่สอบ หองประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

เลขประจำตัวสอบ
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ชื่อ-สกุล
นายเสรี
นางสาววาสนา
นางสาวรุสนานี
นางสาวศสิญา
นางสาวไซนุน
นายธวัชชัย
นายธนะชัย
นางสาวระวีวรรณ
นายซอรี
นางสาวจามจุรี
นางสาวพาอีซะ
นางวิลาวัลย
นายปกรณ
นางสาวอรวรรณ
นางสาวจิรนาถ
นางสาวนิตยา

รานีสะ
หลักทรัพย
ปะเงาะ
ภูขะโร
สะติยา
เภอมะหมาน
โควเจริญ
นิลพานิช
เยงยูนอ
ทองคำ
หะหนัง
ไชยอัษฎาพร
แกวผดุง
ไชยสาร
จันทรสองแกว
สังขเงิน

