
 

 
 
 
 

  
ประกาศจังหวัดปทุมธานี 

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
  (สอบภาคปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ       
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)                 
  ในต าแหน่งนักวชิาการอุตสาหกรรม ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และก าหนดวัน        
  เวลา และสถานที ่และระเบยีบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  

    
 

 ตามที่ จังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในต าแหน่ง
นักวิชาการอุตสาหกรรม และประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ฯ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ซึ่งก าหนดสอบ
(สอบข้อเขียน) ฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ได้ตรวจให้คะแนน
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า           
มีผู้ผ่านการประเมินได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
(สอบภาคปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์) โดยเรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบดังนี้ 

 1. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล 

1 0001 นางสาวบุญชิดา   เพ็ชรศรีงาม 
2 0002 นางสาวสิรภัทร   ปรีเปรม 
3 0004 นางสาวกุสุมาลย์   ค าเลิศ 
4 0006 นายวงศธร   ยืนหาญ 
5 0009 นายธนาภัทร   ศุภสุนทรกุล 
6 0013 นางสาวนันทิกาญจน์  สุวรรณวิเศษ 
7 0018 นางสาวธัญพร   มานิตย์ 
8 0019 นายธีรพจน์   คล้ายแก้ว 
9 0021 นางสาวสรัลนุช   ศุภการ 

10 0023 นางสาวญาญ์ณินท์   จันทร์วิเชียร 
 

/ล าดับที่ 11 ... 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล 

11 0024 นายธนกฤษ   แวววิริยะ 
12 0027 นางสาวศุณิสา   สุขเกิด 
13 0033 นางสาวสุวิมล   กรุดไทย 
14 0040 นางสาวรัศมี   ธิบูรณ์บุญ 

 
 

 2. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน 
 

วัน เวลา และสถานที่ ต าแหน่ง ล าดับที่ 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น.       
เป็นต้นไป ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 

พนักงานราชการเฉพาะกิจ
นักวิชาการอุตสาหกรรม 

1-14 14 ราย 

 
 

  3. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน 
   3.1 ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ฉบับจริง ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

   3.2 ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ 
   (1) สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก และกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
   (2) สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

   3.3  เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้อง
เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดไว้ 

   3.4 ต้องไปถึงสถานทีป่ระเมินตามเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่ประเมินภายหลัง
จากที่ได้เริ่มด าเนินการแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน 

   3.5  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่           
โดยเคร่งครัด 

   3.6  ต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้
เท่านั้น 

   3.7 เมื่อประเมินเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
รับการประเมินและต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังรับการประเมินอยู่ 
 
 

/ 4. การประกาศ ... 
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 4. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
   จังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จะประกาศขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในต าแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม          
ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564  ทางเว็บไซต์ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี https://pathumthani.industry.go.th/th  หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และ “ข่าวรับสมัครงาน”  
  
 

ประกาศ  ณ  วันที่     3   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 

(นายเศรษฐรัชต์   เลือดสกุล) 
อุตสาหกรรมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 


