
 

 

 

ประกาศ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  

……………………………………. 
  ตามท่ีได้มีประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ลงวันท่ี  2  
กรกฎาคม  2556  เร่ืองรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ในตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและ
บัญชี  และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันท่ี 26 
กรกฎาคม  2556  นั้น 
 
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู้
ความสามารถ  ทักษะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
                      ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
 
                 (ข) กําหนดวัน เวลา และประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 
                           ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 
ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

 
ตําแหน่ง วัน เวลา เลขประจําตัวผู้สอบ 

สอบข้อเขียน 
การประเมินคร้ังท่ี 1  
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง 

 
วันจันทร์ท่ี 5 สิงหาคม 2556 
09.00 น. – 11.30 น. 
ณ ห้องประชุม อาคารศิลารมณีย์ 
 

 
ตามรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ 

(ตามเอกสารท่ีแนบท้ายประกาศ) 

                  
                 (ค) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 หรือผู้
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ คร้ังที่ 2 
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะคร้ังท่ี 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 2 ใน
วันที่  13  สิงหาคม   2556  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และทาง  www.ldd.go.th  
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                 (ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติ   ตามระเบียบ ดังน้ี   
       1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเส้ือ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเส้ือกางเกง โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน 
       2. เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องทราบวันเวลา สถานท่ีในการประเมินความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
       3. ต้องนําบัตรประจําผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปใน
วันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกคร้ัง หากไม่มีบัตรในบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมการะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 
       4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้อง
ปฏิบัติ ดังน้ี 
   4.1 ห้ามนําเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
   4.2 ควรไปถึงสถานท่ีประเมินก่อนเร่ิมเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
   4.3 ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามคําส่ังและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุม
การประเมินอย่างเคร่งครัด 
   4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าท่ีดําเนินการประเมินกําหนดให้เท่านั้น 
   4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่เริ่มกําหนดสอบในตารางการประเมิน 
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
   4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งท่ีสมัคร และตามวันเวลาท่ีกําหนดใน
ตารางการประเมิน ผู้ท่ีเข้ารับการประเมินจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตําแหน่งที่สมัครอีก 
   4.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่น่ังและห้องประเมินที่กําหนด ผู้ใดนั่งผิด
ท่ีในการประเมินความรู้ความสาสามารถผิดท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถใดจะไม่ได้รับ
คะแนนสําหรับความรู้ความสาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะน้ัน  
   4.8 เขียนช่ือ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอบตําแหนงท่ี
สมัครและเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดเท่านั้น 
   4.9 เม่ืออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่น
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินฯ 
   4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคําตอบแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 
   4.11 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการประเมินจะนําอกจากห้องประเมินไม่ได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 
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   4.12 เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินให้หยุดทําตอบ
ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเม่ือคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว 
   4.13 เม่ือสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานท่ีประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ท่ียังไม่ได้เข้า
รับการประเมินและต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ท่ียังประเมินอยู่ 
            5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสรร
หาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนก็ได้ 
       6. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังนี้ 
 

   
            ประกาศ  ณ  วันที่    26  กรกฎาคม   พ.ศ.2556 

          

  
                           (นายปัญญา   เอี่ยมอ่อน) 
                                                                        ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
                                                                                     อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ลงวันท่ี  26  กรกฎาคม    2556 

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 1 
ในตําแหน่งนักวิชาการบัญชี 

 
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 1001 นางสาวสุนันตา     ชัยเทศ  
2 1002 นางสาวธิดารัตน์      เขาหนองบัว  
3 1003 นางสาวรําพรวน     เกิดสวัสด์ิ  
4 1004 นางปุณยวีร์        กองกันหา กองกันหา  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


