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       ประกาศวทิยาลยัเทคนคิรอ้ยเอด็             
เรือ่ง รายชือ่ผูผ้า่นการสอบขอ้เขียน (ประเมนิสมรรถนะ ครัง้ที ่๑) 
และกำหนดวนั เวลา สถานทีใ่นการประเมนิสมรรถนะ ครั้งที ่๒ 

----------------------------------------------------------------------------- 
ตามท่ีได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ลงวันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ

เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) และวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กำหนดจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕6๕ นั้น 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
    ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ วนัเวลาสถานที ่
การประเมนิสมรรถนะ ครั้งที ่๒ 
ส่วนที่ ๓ การสอบสัมภาษณ์ 
         ๑.บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
         ๒. วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการ
แก้ปัญหา 
         ๓. ความริเริ่มสร้างสรรค์  เจตคติและอุดมการณ์ 

วันเสาร์ที่ 1๙ กุมภาพันธ์ ๒๕6๕ 
 ห้อง ๑๑๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 
 

 
 
                
 

       

 ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม ดังนี้ 
     ๑. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคอื สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ

กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
      ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

     ๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ไปในวัน
ประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ               
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได ้

     ๔. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ รับ
อนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบแล้วนั้น 

     ๕. ผ ู ้ เข ้าสอบที ่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่ กำหนดเริ ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที                
จะไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าสอบ 

      ๖. ปิดเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารขณะเข้าห้องสอบ 
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        ๗. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดให้
คะแนนก็ได้ 

       ๘. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

        ๙. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินทุกรายปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่สอบ หากผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
ไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือหากไม่สวมหน้ากากอนามัยในขณะดำ เนิน     
การสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบมีสิทธิให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบหรือตัดสิทธิเข้ารับการ
สอบ 

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบทุกรายจะต้องนำใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ก่อนการสอบ ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
2565 จนถึงว ันสอบ) โดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) จาก
สถานพยาบาลมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขัน และก่อนเข้าสนามสอบจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย หากผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีภาวะสุ่มเสี่ยง วิทยาลัยจะจัด
ห้องสอบให้กรณีพิเศษ 

 

ง) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื ่อและขึ ้นบัญชีรายชื ่อผู ้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่                    
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สถานที่ ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ที่เปิดรับสมัครและทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด (http://www.retc.ac.th) 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕6๕ 

        

   
      (นายอาคม  จันทร์นาม) 

        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศวทิยาลยัเทคนคิรอ้ยเอด็ 
ลงวนัที ่14 กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

เรือ่ง รายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิสมรรถนะ ครั้งที ่๒ 

๑. ตำแหนง่พนักงานราชการทัว่ไป (ดา้นบริหารงานทัว่ไป) 
ในวนัเสาร ์ ที ่ 1๙ กมุภาพนัธ ์๒๕6๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 
สถานทีส่อบหอ้งประชมุ ๑๑๒ อาคารอำนวยการ วทิยาลยัเทคนิครอ้ยเอด็ 

                                                                                         
 
                                                                                        
 

ลำดับ เลขประจำตวัผูส้อบ ชือ่-สกลุ 
๑ ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐0๑ นางสาววรารัตน์  วงค์อณุ 
๒ ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๐๔ นางสาวรัตนภรณ์  จันทะวงศ์ 

3    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๐๕ นางสาวจุฑารัตน์  มูลเทพ 

4    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๒๔ นางสาวอภิชญา  สมผดุง 

5    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๒๖ นางสาวสุภธิดา  นามชนะ 

6    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๓๐ นางสาววีนัส  ถินประสารท 

๗    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๓๒ นางสาวพัชรธีรา  คลังมนตรี 

๘    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๓๘ นางสาวเกตศิริ  บุญสา 

๙    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๔๒ นายทศพล  มีโคกกลาง 

๑๐    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๔๕ นางสาวพลอยไพลิน  ใจเงิน 

๑๑    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๔๘ นายธานินท์  อาระหัง 

๑๒    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๕๓ นางสาวพัชรินทร์  เชิญนอก 

๑๓    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๕๔ นางเยาว์รัสมิ์  พาประโยชน์ 

๑๔    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๖๑ นางสาวธรัฐชนก  คารวะ 

๑๕    ๔๘-๐๖-๐๑๓-๐๐๖๕ นางรัตนพร  ชีวาจร 


