
 
 
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 
 

  ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  ลงวันที่  1  กันยายน ๒๕64  เรื่อง  รับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่ง คร ู นั้น   
 

  บัดนี้ การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยเทคนิค
อ่างทอง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
  ก)  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ข)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้ 
 

สมรรถนะ วัน เวลา สถานที ่

การประเมนิสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
ส่วนที่ ๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
           (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 
วันจันทร์ ที่  11  ตุลาคม ๒๕64   เวลา  ๐9.0๐-๑2.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุม ๑ (ห้องโสตทัศนศึกษา)  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

ส่วนที่ ๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
           (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

วันจันทร์ ที่  11  ตุลาคม ๒๕64   เวลา  13.0๐-๑6.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุม ๑ (ห้องโสตทัศนศึกษา)  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
ส่วนที่ 3  สอบสัมภาษณ์  
          (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

วันจันทร์ ที่  18  ตุลาคม ๒๕64   เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุม ๑ (ห้องโสตทัศนศึกษา)  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

  
ค)  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

  ๑.  แต่งกายให้สุภาพ  เรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  ๒.  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
   ๓.  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครและน าบัตรใดบัตรหนึ่งหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ไปในวัน
ประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
   ๔.  การเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงาน และสอบ
สัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
       ๔.๑  ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 
             /๔.๒  ควรไปถึงสนามสอบ

...  



๒ 

 

       ๔.๒  ควรไปถึงสนามสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
       ๔.๓  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบโดยเคร่งครัด 
       ๔.๔  อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ อยู่ในห้องสอบได้เท่านั้น 

     ๔.๕  ผู้เข้าสอบถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐  นาที   
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
      ๔.๖  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร  และตามวันเวลา          
ที่ก าหนดในตารางสอบ  ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่ง จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งทีส่มัครอีก 
      ๔.๗  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
      ๔.๘  เขียนชื่อ-นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัวสอบเฉพาะ 
ในที ่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
      ๔.๙  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และไม่
ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
      ๔.๑๐ หากสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบแล้วนั้น ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
      ๔.๑๑ แบบทดสอบและกระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
      ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลา คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าข้อสอบต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่วบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
      ๔.๑๓  เมื่อส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแล้ว ต้องไปจากห้องสอบโดยทันทีและต้องไม่
กระท าการใด ๆ  อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
      ๔.๑๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริต           
หรือพยายามทุจริตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณา  
สั่งงดให้คะแนนได ้

      ๔.๑๕  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์      
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 

  ง)  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 
20 ตุลาคม ๒๕64  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง www.attc.ac.th 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
 
  

(นายประสงค์  อุบลวัตร) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

 
 
 
 



๓ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
ลงวันที่  4 ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕64 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู) 

 
ชื่อต าแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู   ต าแหน่งเลขท่ี  3184  กลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป 

   

ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหต ุ

1  2070001 นาย เทิดพร   รัตน์อมรชัย  
2  2070002 นางสาว ปัทมาพร   อุทาจันทร์  
3  2070003 นาย ตาสอง   แจ่มจ ารุญ  
4  2070004 นาย ณัฐกิตติ์   ป่าพฤกษา  
5  2070005 นางสาว ชลลดา   ไชยวัต  
6  2070006 นาย สุรศักดิ์   เปรมสุข  
7  2070007 นางสาว อสมาภรณ์   สุทธิพงษ ์  
8  2070008 นาย มิตรชัย   สุทธิศักดิ์  
9  2070009 นาย วัชระ   อ่ าเจริญ  
10  2070010 ว่าที่ ร.ต. ธีรวัฒน์   กล่ าทอง  
11  2070011 ว่าที่ ร.ต. เนติลักษณ์   พงษ์จ าปา  
12  2070012 นาย ภาษิต   ภู่ประสงค ์  

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
  
 

  
   



๔ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
ลงวันที่  4 ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕64 

เรื่อง  ผังท่ีนั่งสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู) 

 
ผังท่ีนั่งสอบ 

ห้องสอบ   ห้องประชุม ๑  (ห้องโสตทัศนศึกษา)  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  
สอบ วันจันทร์ที ่  11   เดือน    ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕64   เวลา 09.00 - ๑๖.0๐ น. 
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 

ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
แถวที่ ๑ แถวที่ 2 แถวที่ 3 

2070001 2070008 2070009 
2070002 2070007 2070010 
2070003 2070006 2070011 
2070004 2070005 2070012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


