ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติในตาแหน่งพนักงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ลงวันที่
30 ตุลาคม ๒๕61 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเหมาบริการ จ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่ง
ศาลา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 8
พฤศจิกายน 2561 นั้น
โรงเรี ย นบ้ านทุ่งศาลา จึ งขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ และผู้ ไม่มีสิ ทธิ์ ในการเข้า รับ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตาแหน่งพนักงานธุรการโรงเรียน กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่ เลขประจาตัว
1
๐๑
2
๐๒
3
๐๓
4
๐๔
5
๐5
6
๐6
7
๐7
8
08
9
09
10.
10
11.
11
12.
12
13.
13

ชื่อ – สกุล
นางสาวธิดามาศ แซ่เล่า
นางสาวสุลาวัลย์ พลศรี
นางสาวมะลิสา หลงขาว
นางสาวสุนันทา พินิจสกุล
นางสาวนฤมล บุญโยดม
นางสาวอาตีกะฮ์ เอ็มบุตร
นางสาวชยามร เพ็ชรทิพย์
นายซุเบทร์ เชื้อเพ็ชร
นางสาวทรรศนีย์ โพชสาลี
นางอรอนงค์ คงปาน
นางสาวจันทร์เพ็ญ แซ่โค้ว
นางสาวสุชาดา จานงค์
นางสาวฐิติมา เที่ยงธรรม

สถานที่สอบ
ห้องชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่ง
ศาลา

๒. รายชื่อผู้มีไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
- ไม่มี-

/-๓.กาหนดวัน เวลา..

-๒๓. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕61 ณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ตามกาหนดการ ดังนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
รายการ
9 พฤศจิกายน ๒๕61 ๐๙.๐๐-๑๐.0๐ น. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
โดยวิธีสอบข้อเขียน
๑0.3๐-12.00 น. ทดสอบปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์

คะแนน
๕๐ คะแนน

๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

๕๐ คะแนน

๕๐ คะแนน

๔. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕
2. แต่งกายให้สุ ภาพเรี ยบร้ อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุ ภาพสตรี สวมเสื้ อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้ น
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้ าหุ้มส้นและประพฤติตนให้เหมาะสม
กับเป็นครู
3. เป็ นหน้าที่ของผู้ สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
4. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เ ข้ารับการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
5. การเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
๕.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ ทุกชนิด เอกสาร กระเป๋าต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้
คานวณ แหวน นาฬิกา เครื่องประดับอื่น ๆ และห้ามสวมเสื้อคลุมเข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด
๕.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาตามสมควร ผู้ใดเข้าสอบหลังเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุจาเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานดาเนินการ
สอบพิจารณาอนุญาต
๕.๓ ผู้ ใ ดทุจ ริต หรือ พยายามทุจ ริต จะไม่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้เ ข้า รับ การประเมิน สมรรถนะ และ
คณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๕.๔ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน ปากกา น้ายาลบคาผิดไปเอง กระดาษคาตอบทางหน่วยสอบจะ
จัดให้
/-๕.๕. ห้ามนาข้อสอบ..

-๓๕.๕ ห้ามนาข้อสอบ กระดาษคาตอบหรือคัดลอกหรือกระทาการใด ๆ ที่เป็นการสาเนาข้อสอบออกนอก
ห้องสอบโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61

( นายวิรัช เกตุแทน )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

