
 

 
 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
เรื่อง  รายชื่อผู�ผ านการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (สอบข�อเขียน) 

                    และมีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ส วนท่ี ๓ (สัมภาษณ/) 
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ 

--------------------------------------------------------------- 
                   ตามท่ี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ได�มีประกาศลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง  รายชื่อผ านการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (สอบข�อเขียน) ส วนท่ี ๑ และ ๒ และมีสิทธิเข�ารับการ 
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ (สัมภาษณ/) กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบเพ่ือ
เลือกสรรและจัดจ�างเป7นพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน งครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร        
ได�ดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไปแล�ว นั้น  
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จึงขอประกาศรายชื่อผู�ผ านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งท่ี ๑ (สอบข�อเขียน) ส วนท่ี ๑ และ ๒ และผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ/)
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ  
ดังต อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ 
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  ให�ผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมิน 

สมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานท่ีในตารางสอบดังนี้ 
 

สมรรถนะ วัน เวลา และสถานท่ี 
 
 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒   
ส�วนท่ี ๓ สอบสัมภาษณ� 
(ผู�ท่ีมีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ 
ต�องเป7นผู�ท่ีได�คะแนนผ านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งท่ี ๑ ส วนท่ี ๑ และส วนท่ี ๒  
ไม ต่ํากว าร�อยละ ๖๐) 

 
 

สอบสัมภาษณ/ 
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ เป7นต�นไป  
ณ ห�องประชุมอาคารอํานวยการ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

 

 
ค) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ ให�ผู�สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 

 
 

//ตัวอย างเช น….. 
 



                                                              -๒- 
 

ตัวอย�างเช�น 
๑. แต งกายให�สุภาพเรียบร�อยตามประเพณีนิยมกล าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง  

สวมรองเท�าหุ�มส�น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว�ในกางเกง สวมรองเท�าหุ�มส�นและประพฤติ
ตนเป7นสุภาพชน 
  ๒.  เป7นหน�าท่ีของผู�สมัครจะต�องทราบวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
  ๓.  ต�องนําบัตรประจําตัวผู�สมัคร  และนําบัตรประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให�
ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม อนุญาตให�เข�ารับการประเมินสมรรถนะก็ได� 
  ๔.  การเข�ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ ส วนท่ี ๓ (สอบสัมภาษณ/) ต�องปฏิบัติดังนี้ 
       ๔.๑  ห�ามนําเครื่องมือและอุปกรณ/สื่อสารอิเล็กทรอนิกส/ทุกชนิดเข�าไปในห�องสอบ 
       ๔.๒  ควรไปถึงสถานท่ีสอบก อนเริ่มเวลาสอบไม น�อยกว า ๓๐ นาที  แต จะเข�าห�องสอบได�
ก็ต อเม่ือได�รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการสอบแล�ว 

    ๔.๓  ต�องเชื่อฟGงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุม 
การสอบโดยเคร งครัด 
       ๔.๔  ต�องเข�าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ�าหน�าท่ีดําเนินการสอบกําหนดให�เท านั้น 

     ๔.๕  ผู�เข�าสอบท่ีไปถึงห�องสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบสัมภาษณ/  ในตารางสอบ 
ไปแล�ว ๓๐ นาที จะไม ได�รับอนุญาตให�เข�าสอบ 
       ๔.๖  ผู�เข�ารับการประเมินสมรรถนะจะต�องเข�าสอบตามตําแหน งท่ีสมัคร และตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนดในเวลาสอบ  ผู�ท่ีเข�าสอบผิดตําแหน งจะถูกปรับให�ตกและไม มีสิทธิเข�าสอบในตําแหน งท่ีสมัครอีก 
       ๔.๗ เม่ือสอบเสร็จแล�ว ต�องไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน ห�ามติดต อกับผู�ท่ียังไม ได� 
เข�าห�องสอบ  และต�องไม กระทําการใด ๆ อันเป7นการรบกวนผู�ท่ียังสอบอยู  
       ๔.๘ ผู�ใดไม ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้ คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให�คะแนนก็ได� 
       ๔.๙ ผู�ใดไม มาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล าว  ถือว าสละสิทธิ์และไม มีสิทธิ์
เข�ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 

ง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จะประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีรายชื่อผู�ผ าน 
การเลือกสรรในวันท่ี  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร และ/หรือทาง
เว็บไซต/ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร www.kpcat.ac.th 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

  
        (นายสุภาพ     มณีรัตน/) 

              ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 



 
 

เอกสารแนบท#ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
ลงวันท่ี  ๒๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เรื่อง รายช่ือผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒  (สอบสัมภาษณ�) 
 

๑. ตําแหน�ง  ครู    รหัสวิชา  ๒๐๒  (ช างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต) 
               วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙    เวลา  ๑๔.๐๐ น. เป7นต�นไป 
      สถานท่ีสอบ  ห�องประชุมอาคารอํานวยการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร   
 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล 

๑ ๐๕-๐๒-๐๐๐-๐๐-๑ นายนัฐพงษ/       อุปมาณ 

๒ ๐๕-๐๒-๐๐๐-๐๐-๒ นายสิทธิกร        ใสสอาด 

๓ ๐๕-๐๒-๐๐๐-๐๐-๓ นางสาววราริณี    ม่ิงภ ู

๔ ๐๕-๐๒-๐๐๐-๐๐๔ นายกริชติศักด์ิ    เซียมตะคุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


