
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

ครั้งที่ ๒ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
-------------------------------------------- 

ตามท่ี วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อ 
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
(สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2565 ไปแล้ว นั้น 

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การประเมินสมรรถณะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ก าหนดวัน เวลา 
สถานทีแ่ละระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ดังนี้ 

ก) รายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับประเมิน 
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ 

การประเมินสมรรถนะ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฎในใบสมัคร 
และเอกสารที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตาม 
ประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือตรวจพบภายหลัง 
ว่ามีพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินมาตั้งแต่ต้น 

ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบ 

สัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
ค) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
๑. ผู้เข้ารับการประเมินต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็น 
สภาพชน โดย 
- สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 
- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดขายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
(ทั้งนี้ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด และรองเท้าแตะฟองน้ า) 
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถะ 

ตามประกาศฉบับนี้ 
3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประขาชน ๑3 หลักระบุ
ชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันเข้ารับการประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับ
การประเมินกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน 
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-2- 
๔. ผู้เข้ารับการประเมินควรมาถึงสถานที่ประเมินก่อนเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่งโมง หากผู้ใดไม่มา 

ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือ 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
๖. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมิน 

ก าหนดให้เท่านั้น 
๗. เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน 

ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่ 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมิน หรือให้ยุติการประเมิน ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนส าหรับบุคคลนั้น 

ง) หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือสอบ 
ปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) 

- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า 
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน จ านวน ๑ ชุด 

จ) การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันทุกรายปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่สอบ 
หากผู้มีสิทธิสอบแข่งขันไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือหากไม่สวมหน้ากากอนามัย
ในขณะด าเนินการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบมีสิทธิให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบหรือตัดสิทธิ
เข้ารับการสอบ 

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบทุกรายจะต้องน าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มี 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนการสอบ ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง จนถึงวันสอบ โดยการตรวจ
แบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลมาแสดงเพ่ือเข้ารับการ
สอบแข่งขัน  

ฉ) การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น 
พนักงานราชการทั่วไป 

วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และขึ้นบัญชี 
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามล าดับคะแนน ในวันที่ ทางเว็บไซต์ www.kaset.ac.th 
 

    ประกาศ ณ วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
                    
      

      (นายสิทธิศักดิ์  เพิ่มพูล) 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 
 
 



 
          รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรร 

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการบริหารทั่วไป (ครู) 
แนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน  2565 

 
1. ต าแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  รหัสสาขาวิชา ๒0๖ กลุ่มวิชา  ช่างไฟฟ้าก าลัง 

วันที ่ 25  เมษายน  2565   
- ลงทะเบียนรายงานตัว  เวลา 08.30 น.  
- สอบสมรรถนะ  ครั้งท่ี 2 (สัมภาษณ์)  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
- สถานที่สอบ  วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย   
- ห้องสอบ ห้องประชุมดอกเกตุ  ชั้น 2  อาคารอ านวยการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สอบ           ชื่อ  สกุล 
4801206001     นายธนพล  ปาเชนทร์ 
4801206003     นายสิทธิพงษ์  บุญมี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


