
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชซนนี ขอนแก่น 
เรื่อง รายซื่อผู้มิสิทธี้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ 

และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้ ๑. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ๒. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชอนแก่น

ต า ม ท ี่ไ ด ้ม ีป ร ะ ก าศ ว ิท ย า ล ัย พ ย า บ าล บ ร ม ร าช ช น น ี ขอน แก ่น  ลงวันที่ ๒๐ ส ิงห าค ม ๒๕๖๑ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการจำนวน ๒ อัตรา ด ังน ี้๑. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
๒. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค และจะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะครั้งที่ ๑ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ น้ัน

ว ิทยาล ัยพยาบาลบรมราชชนน ี ชอนแก่น จ ึงขอประกาศรายซ ื่อผ ู้ม ิส ิทธ ี้เข ้าร ับการประเม ินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

ก) รายซ่ือผู้มีสิทธ้ีเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
ข) กำหนดวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชขนนี ขอนแก่น 

ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒

ค) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชขนนี ขอนแก่น จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะครั้งท ี่ ๑ และการป ระเม ิน ความร ู้ความส ามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
ในอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และทาง http://wvwv.bcnkk.ac.th 

ง) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพบุรุษ สวมเสื้อและกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ใน 

กางเกง สวมรองเท้าทุ้มส้น (ไม่สวมกางเกงยีนส์) และประพฤติตนเปีนสุภาพซน
๒. เป็นหน้าที่ชองผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ'นะ 
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประขาซน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวัน 

ประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มิบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที 
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารันการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

/ -๒- ๔. การเข้ารับ...

http://wvwv.bcnkk.ac.th


-๒-

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังน้ี 
๔.๑ ให้เตรียมอุปกรณ์ที่ใข้ในห้องสอบ ได้แก่ ดินสอ ๒บี , ยางลบ และปากกาสีนํ้าเงิน 
๔.๒ ห ้ามนำกระเป ๋า และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
๔.๓ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเข้าห้องสอบไต้ 

เมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตให้เข้าห้องสอบ และจะเริ่มทำการสอบในเวลา ๐๘.๓๐ น.
๔.๔ ผู้เข้าสอบจะไม่ไต้รับการอนุญาตให้เข้าห้องสอบ เมื่อการดำเนินการสอบเริ่มไปแล้ว ๑๔ นาที 
๔.๔ ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบในห้องสอบและที่นั่งตรงตามเลขที่สมัครสอบที่จัดให้เท่านั้น 
๔.๖ เขียนซื่อ -  นามสกุล และเลขประจำตัวผู้สมัครให้ซัดเจนในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น 
๔.๗ เม ื่ออยู่ในห ้องสอบขณะสอบต้องไม ่พ ูดค ุยหรือต ิดต ่อก ับผู้เข ้าร ับการประเม ินอื่นหรือ 

บ ุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะไต้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินๆ

๔.๘ หากสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งดำตอบนั้นแล้ว ต้องไต้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้

๔.๙ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใข้ในการประเมินจะนำออกจากห้องประเมินไม่ไต้ เว้นแต่ 
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น

๔.๑๐ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท่าข้อสอบ 
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินไต้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินไต้อนุญาตแล้ว 

๔.๑๑ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่เข้ารับการ 
ประเมินและต้องไม่กระท่าการใดๆ อันเปีนการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๔. ผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ 
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการ 
สรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดให้คะแนนก็ไต้

๖. ผู้ไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือ'ว่าสละสิทธี้และ'ไม่มีสิทธิ๋เข้ารับการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

จ) ว ิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จะประกาศรายซื่อและขึ้นบ ัญชีรายซื่อผู้ผ ่านการคัดเลือก 
ในว ันอ ังคารท ี่ ๑๖ ต ุลาคม ๒๔๖๑ ณ ว ิท ยาล ัยพ ยาบ าล บ รม ราช ช น น ี ขอนแก่น และทางเว ็บไซต ์ท ี่
h ttp://w w w .bcnkk.ac.th

ประกาศ ณ วันท่ี ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

< ^ ^ Ŷ  พ)โไฟ11 /
( นางสาวศุภวดี แถวเพีย )

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

http://www.bcnkk.ac.th


เอกสารแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
เร่ือง รายซ่ือผู้มีสิทธิ, เช้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ครั้งท่ี ๑ และครั้งที่ ๒

เลขท่ีประจำ 
ตัวผู้สมัคร

ซ่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๐๑ นายคณากร เปรมใจ มีคุณสมบิต
๐๒ นางสาวกัณฐมณี หนองแก มีคุณสมบัติ
๐๓ นางสาวจิรภาวรรณ หนองแก มีคุณสมบัติ
๐๔ นางสาวดารุณี อินอุ่นโชติ มีคุณสมบัติ
๐๔ นางสาวรัตนา ปานา มีคุณสมบัติ
๐๖ นายจักราวุธ โชคกำเนิด มีคุณสมบัติ
๐๗ นางสาวปนัดดา พาโนนน้อย มีคุณสมบัติ
๐๘ นางสาวสุกัญญา โคตบาล มีคุณสมบัติ
๐๙ นางสาวนฤมล ยวิซ มีคุณสมบัติ
๑๐ นางสาวจตุรพร อุดรเสถียร มีคุณสมบัติ
(ริ)(ริ) นางสาวอรวรรณ ชาญกัน มีคุณสมบัติ
๑๒ นางสาวฉัตรสุดา ทองบิดา มีคุณสมบัติ
๑๓ นายณัฐฃนน ฦาซา มีคุณสมบัติ
(ริ) Gl นางสาวสุธาพร คันธารส มีคุณสมบัติ
๑๔ นางสาววิสดา วงศ์สุข มีคุณสมบัติ
๑๖ นางสาวเฉลิมศรี จันทร์ลุน มีคุณสมบัติ
๑๗ นายซลนธร บุตรโคตร มีคุณสมบัติ
(ริ) นางสาวกซกร บุญมี มีคุณสมบัติ
๑๙ นางสาวนฤมล ดอนบรรเทา มีคุณสมบัติ
๒๐ นายกฤษฎา นามวิชัย มีคุณสมบัติ
๒๑ นางสาวสุธารัตน์ ภโสภา มีคุณสมบัติ
๒๒ นางสาวกนกวรรณ วงศ์พระลับ มีคุณสมบัติ
๒๓ นางสาววริศรา กันหา มีคุณสมบัติ
๒๔ นางสาวชฎาพร เซ่ืองดี มีคุณสมบัติ
๒๔ นางสาวสิรินทร์รัตน์ สิงห์หาญ มีคุณสมบัติ
๒๖ นางสาวอรณิช วิชัย มีคุณสมบัติ
๒๗ นางสาวกรรณิการ์ ฝืายขาว มีคุณสมบัติ
๒๘ นางสาววิจิตรา ศรีสวัสด้ิ มีคุณสมบัติ
๒๙ นางสาวกมนทรรศน์ แม่นธน มีคุณสมบัติ
๓๐ ว่าที่ร้อยตรีรัฐพล ชาวสี มีคุณสมบัติ
๓๑ นางสาวศศิธร สอนหยุก มีคุณสมบัติ
๓๒ นางสาวเพ็ญนภา คะนึงศิลบิ มีคุณสมบัติ
๓๓ นางสา'วจีรนุช นันท้ดี มีคุณสมบัติ
๓๔ นางสาวรัชดาพร แก้วนาคูณ มีคุณสมบัติ
๓๔ นายอภิเดช มุ่งยิ้มกลาง มีคุณสมบัติ
๓๖ นางชุติมา ศรีลาพัฒน์ มีคุณสมบัติ



เอกสารแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธี้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ครั้งท่ี ๑ และครั้งที่ ๒

เลขท่ีประจำ 
ตัวผู้สมัคร

ช่ือ -  สกุล หมายเหตุ

๐๑ นายเอกรัตน์ แอบบัว มีคุณสมบัติ
๐๒ นายวรวุฒิ บุตรจันทร์ มีคุณสมบัติ




