
 

 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช  

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  
ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาการบัญชี 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  

------------------------------------------------------- 
   ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาการบัญชี   นั้น  วิทยาลัยฯ  จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบปฏิบัติในวันสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ 2 ความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   

  

  ขอให้ผู้ที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาการบัญชี  เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามระเบียบ
ของการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง   
 

  ประกาศ ณ วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 

        (นายสายันต์  แสงสุริยันต์) 
          ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สาขาวิชาการบัญชี 
 
  

 

    
    

   
 
 
 
 
 
 
 

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล 

1. นางสาววรัญญา  นุ่มรักษา 
2. นางสาวณัฐธีรา  ใจกระจ่าง 
3. นายอนุวัฒน์  สุวรรณละออง 
4. นางสาวสุชาวดี  ผ่องฉวี 
5. นายวิสทรรศ  วงศ์จันทร์ 
6. นางสาวมีนา  สิริโกศล 
7. นางสาวพัชรวดี  พันธุ 
8. นางสาวกุลณดา  ช่วยสงค์ 
9. นายธีระพงศ์  แก้วทอง 

10. นางสาวสกาวรัตน์  เห็นพร้อม 
11. นางสาวอริศรา  จารชฎา 
12. นางสาวกชพร  วณิชมาศ 
13. นางสาวรัชนีกร  พรหมศร 
14. นายอรรถวุฒิ  รักวงค์ 
15. นางวรรณรัตน์  ทองกลาง 
16. นางสาวจุฑารัตน์  บรรณาลังก์ 
17. นางสาวบุญนิภา  เกี้ยวม่าน 
18. นางศิรินทรา  เสือพิทักษ ์
19. นายเอกชัย  คุ้มภัยรันต ์

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล 
1. นางสาวณัฐวดี  บุญพันธุ์ 
2. นางสาวศรปภัฏฐ์  ธรรมรักษ์ 
3. นางสาวอัญฌรัตน์  ปัญจเดช 
4. นางสาววชิรญาณ์  สุขคง 
5. นางสาวณฐวรรณ  รองงาม 
6. นางสาวมณฑิรา  คชินทร 
7. นางสาวศิริรัตน์  ศรีทองเอ่ียม 
8. นางสาวศิรภัสสร  อิทธิป์ระเสรฐิ 
9. นายปริญญา  ดาโหะ 

10. นางสาวตวงพร  กรดแก้ว 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 

 
 

ตารางกำหนดการสอบการคัดเลือก 
วันอาทิตย์ท่ี 15 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ 
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 
ภาคเช้า  เวลา 09.00-11.30 น 

 
-สอบส่วนที่ 1  
ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) 

ภาคบ่าย  เวลา 13.30-16.00 น. -สอบส่วนที่ 2  
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3 
 

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
 

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
1. การแต่งกาย 

แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  ห้ามสวมเสื้อคลุมหรือเสื้อสูท กล่าวคือ 
- สุภาพสตรี  สวมเสื้อ กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้ารัดส้นหรือหุ้มส้น ห้ามสวม

เสื้อคลุม (รวมถึงเสื้อไม่มีแขนและเสื้อคลุม) เสื้อแจ๊คเก็ต หรือเสื้อสูท 
- สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อ

แจ๊คเก็ต เสื้อคลุม หรือเสื้อสูท 
และหากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งกายไม่สุภาพ  กรรมการควบคุมการสอบมีสิทธิ ไม่อนุญาตให้เข้า
ห้องสอบ 

2. สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบคัดเลือก 
- บัตรประจำตัวประชาชน  หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ซึ่งมี

รูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน โดยนำไปแสดงในวันสอบและทุกวิชาที่เข้า
สอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าสอบ 

- ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  (เครื่องคำนวณ เฉพาะตำแหน่งการบัญชี) 
3. สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ 

- ห้ามนำตำรา  เอกสาร  กระดาษ  หรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ นาฬิกาทุกชนิด
โทรศัพท์เคลื่อนที่  เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆนอกเหนือจากที่
กำหนดไว้ในข้อ 2 หากนำเข้ามาถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบใน
รายนั้นทันที ทั้งนี้ สนามสอบจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สูญหายทุกกรณี 

4. ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ 
- เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกท่ีจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 
- ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ 
- แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
- ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
- หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า

ห้องสอบ 
- ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกท่ีไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าสอบ หากผุ้ใดไม่เข้าสอบภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิและ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้ 
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5. ข้อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) 
       เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)  จึงให้ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกรายปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในวันสอบ 
ดังนี้ 

- ผู้เข้าสอบทุกราย ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  ก่อนเข้าห้องสอบและตลอดเวลาที่อยู่
ในสถานที่สอบ หากผู้เข้าสอบไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้อง
สอบ หรือหากผู้เข้าสอบไม่สวมหน้ากากอนามัยในขณะดำเนินการสอบ  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบมีสิทธิให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบดังกล่าวออกจาห้องสอบหรือตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับ
การสอบ 

- ผู้เข้าสอบทุกราย ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบ และหรือตัว
อาคารสอบ หากผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีภาวะสุ่มเสี่ยง
จะต้องนั่งสอบข้อเขียนในห้องสอบสำรองที่จัดเตรียมไว้ให้ 

- ให้ผู้เข้าสอบทุกราย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำสบู่ ณ จุดบริการก่อนเข้าห้องสอบหรือตัว
อาคารสอบ 

- ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม หรือผู้ไม่เก่ียวข้องในการสอบเข้าในบริเวณสนามสอบ 
- ระหว่างพักรอในสนามสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกรายปฏิบัติตนตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing) 
- ดูแลสุขภาพและสังเกตอาการตนเอง หากรู้สึกว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจหอบ เหนื่อย ไม่สบาย

ตัว หรือมีอาการผิดปกติอ่ืนๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทันที 
- หากผู้เข้าสอบมีประวัติการเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง หรือมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดซึ่ง

มาจากพ้ืนที่เสี่ยง โปรดแจ้งแก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยด่วน 

 

 

 

 

 


