ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคล
_____________________
ตามที่ ได้ มี ป ระกาศวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ลงวั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสสาขา ๓๑๑
ตําแหน่งสาขาประชาสัมพันธ์ รหัสสาขา ๓๐๘ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กําหนดจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กํ า หนด วั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น สมรรถนะและระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น สมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผมู้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- สัมภาษณ์

วันที่เวลา
ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน 25๖๐ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒
ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน 25๖๐ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒
ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน 25๖๐ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร ๓ ชั้น ๑

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครทีจ่ ะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และนําบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ไปในวัน
ประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินได้
/๔. การเข้า…

-2๔. การเข้ารั
า บการประเมิมินสมรรถนะ โโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.๑ ห้ามนําเครื่องมืมือและอุปกรณ
ณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้ห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึ
ค
งสถานที่สอบก่อน เริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30
3 นาที แต่จจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญ
ญาตจากกรรมมการหรือเจ้าหน้
ห าที่ควบคุมกการสอบแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟังและะปฏิบัติตามคํําสั่งและคําแนนะนําของกรรมมการหรือเจ้าหหน้าที่ควบคุมการสอบโดย
ม
เคร่งครัด
บ
มที่เจ้าหน้าทีดํด่ าเนินการสอบบกําหนดให้เท่ านั้น
๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตา
๔.๕ ผูเ้ ข้าสอบที่ไปถึถึงห้องสอบหลัลังจากเวลาทีกํ่กาหนดเริ่มสอบในตารางสออบไปแล้ว 30 นาทีจะไม่ได้
รับอนุญาาตให้เข้าห้องสสอบ
๔.๖ ผูผ้เข้ารั บการปประเมินสมรรรถนะจะต้องเเข้ าสอบตามตตําแหน่งที่ รับสสมัครและตาามวัน เวลาที่
กําหนด
๔.๗ ผูผ้เข้าสอบจะต้ต้องนั่งสอบตาามที่นั่งสอบและห้องสอบทีที่กําหนดให้ผู้ใใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะะใด จะไม่ได้รับคะแนนในสมมรรถนะนั้น
๔.๘ เขียนชื่อ – นามสกุล ตําแหนน่งที่สมัครสอบบและเลขประจจําตัวสอบเฉพ าะในที่ที่กําหนนดให้เท่านั้น
เ ่ออยู่ในห้องสอบไม่พูดหรืรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรืรือบุคคลภาย นอก และไม่ออกจากห้
อ
อง
๔.๙ เมื
ณะกรรมการหรืรือเจ้าหน้าที่ควบคุ
ว มการสอบบ
สอบ เว้นนแต่จะได้รับอนนุญาตจากคณ
๔.๑๐ ถ้ า เสร็ จ ก่ อนเวลาและนํ
น
าาส่ ง คํ า ตอบนันั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าต จากคณะกรรรมการ หรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสสอบได้
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการรสอบจะนําออกจากห้องสอบบไม่ได้เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญญาตเท่านั้น
า าที่ควบคุมการสอบให้หหยุดทําคําตอบบจะต้องหยุด
๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาาและคณะกรรรมการหรือเจ้าหน้
อ
ก็ตอเมื
อ่ ่อคณะกรรมมการหรือเจ้าหน้
ห าที่คุมการสสอบอนุญาตแลล้ว
ทันที แต่จจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบติัตติ ามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกัับการประเมินสมรรถนะนี
น
้หหรือผู้ใดทุจริตหรื
ห อพยายาม
า เข้ารับกาารประเมินสมรรรถนะ คณะกกรรมการดําเนินินการสอบจะะพิจารณาสั่งงดดให้คะแนนก็
ทุจริตจะไไม่ได้รับอนุญาตให้
ได้
๔.๑๔ ผู้ใดไม่มาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิททธิ์และไม่มีสทธิ
ิท ์เข้ารับการ
ประเมินสสมรรถนะครั้งนีน้
งง) วิทยาลัย อาชี
อ วศึก ษาสสุราษฎร์ธานีนี จะประกาศศรายชื่อและขึ้น บัญ ชีรายยชื่อผู้ผ่านกาารเลือกสรร
ในวั น ที่ ๒๖ มิ ถุ น ายน
า พ.ศ. ๒๕๖๐
๒
ณ วิ ท ยาลั ย อาชีชี ว ศึ ก ษาสุ ราษฎร์
ร
ธ านี และทางเว็ว็ บ ไซต์ ข อง
www.svvc.ac.th

ประกาาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. 25๖๖๐

(นางเนาวรัรัตน์ รัตนพันธ์)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชี
อ วศึกษาสุราษฎร์
ร ธานี

เอกสารแทบท้ายประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน 2560
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
๑. ตําแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป สาขาประชาสัมพันธ์ รหัสสาขา ๓๐๘
วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สถานที่สอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องโสต
ลําดับที่
1

เลขประจําตัวสอบ
6807308001

ชื่อ-สกุล
นางสาววรินทร จันทรชิต

2

6807308003

นางสาววลัยพร ศรีอุลิต

3

6807308004

นางสาวปริยฉัตร สุขแสง

๒. ตําแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ รหัสสาขา ๓๑๑
วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สถานที่สอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องโสต
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เลขประจําตัวสอบ
68073110001
68073110002
68073110003
68073110004
68073110005
68073110006
68073110007
68073110008
68073110009
68073110010
68073110011
68073110012
68073110013
68073110014
68073110015
68073110016
68073110017

ชื่อ-สกุล
นางสุพัตรา
เมืองฤกษ์
นางสาวเสาวภา อินชู
นายนพรัตน์
ไทยถัด
นายปรัชญา
สัมพันธ์
นางสาวศิโรรัตน์ อินทร์เนือ่ ง
นางสาวกันทิมา ใบตะเห
นางสาวสุรัตนา บุญคง
นางสาวเมทินี
พืชภูมิ
นางสาวขวัญฤทัย โกหนด
นางสาวรัติยากร เอกรัตน์
นางสาวนนทยา พวงชะบา
นางสาวพิมพ์พิชชา เรืองพุทธ
นางสาวศรุดา
วัฒนะ
นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
นายอรุณ
จําปีพันธุ์
นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม
นางปรีดา
ก๋งหมึง

