ประกาศโรงเรียนบ้านดอนม่วย
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบ้ติงานธุรการโรงเรียน

ตามประกาศโรงเรียนบ้านดอนม่วย ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบ้ติงานธุรการในโรงเรียน โดยรับสมัครสอบแข่งขัน ๆ ระหว่างวันที่
๑0 - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น
บัด นี้ การรับสมัครสอบแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ
สอบแข่งขัน ๆ ภาค ก และภาค ข จำนวน ๗ ราย และผู้ไม่มีสิทธิสอบ จำนวน ๐ ราย ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบทุกรายทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัคร
แจ้งในใบสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าปฏิบัติงานหากสอบแข่งขันได้
๒. สอบข้อเชียบ ภาค ก และภาค ข ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียด
สนามสอบ ตารางสอบ แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วับที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(บางปภาวรีบทร์ วงศ์ป็ยะหิรัญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วย

กำหนดการสอบแข่งขัน
เพื่อสรรกาลูกจ้างชั่วคราว ปฏิ,มติงานธุรการโรงเรียนบ้านดอนม่วย
(แบบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอนม่วย ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ตารางสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วิชาทีส
่ อบ

วับ/เวลา
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑. ความรู้ทั่วไป

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ บ.

๒. ความสามารถทางภาษาไทย

คะแนนเค็ม

หมายเหตุ

๓. ความสามารถทางภาระงาน
- งานธุรการ งานสารบรรณ
๑๐๐ คะแนน

- งานพัสดุ
๔. งานข้อมูลสารสนเทศ
๕. งานการประสานงาน
๖. ความสามารถทางต้านการคิด
๗. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์

ตารางสอบ ภาค ข ความเหมาะ สมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
วิชาทีส
่ อบ

วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประเมินความเหมาะสมของบุคคล

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

(สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก

คะแนนเค็ม

๑. ประวัติส่วนตัวและการสืกษา

๑๐ คะแนน

๒. บุคลิกภาพ ห่วงทิวาจา

๑๐ คะแนน

๓. ความรู้ความ ความสามารถ
ประสบการณ์

๑๐ คะแนน

๔. มีปฏิภาณไหวพริบ

๑๐ คะแนน

๕. เจตคติ อุดมการณ์

๑๐ คะแนน

หมายเหตุ

-
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ระเบียบและข้อป ฏ ิง ตเกี่ยวกับการลอบแข่งขัน
ผู้เข้าสอบต้องปฎิบีติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบีติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 โดยเคร่งครัด ดังนี้

1. ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ
1.1

ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใข้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาสินํ้าเงิน

บัตรประจำดัวผู้สมัครสอบ บัตรประจำตัวประซาขนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐขื่งมีรูปถ่ายลายมีอขื่อ
และเลขประจำตัวประขาขน 13 หลัก
1.2 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเนินหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวับ
เวลา สถานที่สอบของตนเอง
1.3 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

1.4 ตรวจขื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบและรออยู่ในบรีเวณนั้น
หากหาขื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจำสนามสอบ
1.5 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และห้ามเข้าห้องสอบก่อนไต้รับอนุญาตจาก
กรรมการกำกับการสอบ
1.6 หากทำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบหายให้รีบแจ้งประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบ
เพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบ

2. ก่อนเวลาสอบ
2.1 กรรมการกำกับการสอบจะเขิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาลอบอย่างน้อย 15 นาที
2.2 ห้ามนำเครื่องมีออิเล็กทรอนิกส์ทุกขนิด เข่น โทรดัพท์เคล็อนที่ (มอถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสอสาร
เนิบต้น รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรีอกระดาษส์งพิมพ์อื่นใด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เข่น กระเปา
สะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใข้ใบการคำนวณไต้ เครื่องบันทึกภาพเครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบและอาคารสอบโดย
เด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที และ
หากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดขอบใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใข้ในการสอบ ในข้อ 1.1
2.3 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ หรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู'กับบัตรอื่นที่
หน่วยงานของรัฐออกให้ต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะนั้นจะมิไต้อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.4 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กรรมการกำกับการสอบกำหนดให้
2.5 นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชน โดยผู้เข้าสอบจำนวน 2 คนให้เนินตัวแทน
ผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ และตรวจนับจำนวนข้อสอบร่วมกับกรรมการกำกับการสอบ
2.6 รับแจกกระดาษคำตอบและข้อสอบจากกรรมการกำกับการสอบ หากไต้รับกระดาษคำตอบที่มี
รอยยับหรือฉีกขาดให้รีบนำไปเปล็ยนกับกรรมการกำกับการสอบ
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2.7 ห้ามผู้เข้าสอบทำข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ
2.8 ให้ใช้ดินสอดำ 2 B หรือ 2 B ขึ้นโป ระบายบนกระดาษดำตอบ
2.9 ตรวจทานmรระบายรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบและรหัสวิชาสอบให้ถูกต้องนละลงลายมีอขึ้อผู้เข้าสอบ
2.10 เชื่อพิงและปฎิบ้ติตามคำสั่งและข้อแนะนำของกรรมการกำกับการลอบโดยเคร่งครัด

3.

ในเวลาสอบ
3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อใต้รับสัญญาณให้ลงมือลอบจากกรรมการกำกับการสอบ
3.2 ตรวจสอบจำนวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามัเม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไมชัดเจน ให้รืบแจ้งกรรมการ

กำกับการสอบทันทีเพื่อเปลี่ยนฉบับใหม่
3.3 เมื่อมืคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการกำกับการสอบให้รืบปเJบติตามทันที
3.4 ลงมือทำข้อสอบโดยปฏิบีติตามคำสั่งและข้อแบะนำของกรรมการกำกับการสอบ รวมทั้งระเบียบแบบ
แผนเกี่ยวกับการสอบ
3.5 ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษหดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ทำในทีว่างของหน้ากระดาษข้อสอบ
3.6 เมื่อมืข้อสงสัยหรือมืกิจจำเปิบห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพื่อแจ้งกรรมการกำกับการสอบ
3.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่นหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะไต้รับ
อนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการกำกับการสอบ
3.8 ลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
3.9 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบหรือใบอนุญาตเข้าสอบควบดู่กับบัตรอื่นที่หน่วยงานของ
รัฐออกให้ เพื่อให้กรรมการกำกับการสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเปินบุคคลเดียวกับกับผู้สมัครสอบจากการ
ดูตัวจริงกับรูปถ่ายในบัตรและจากลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อในบัตร
3.10 รับการตรวจการระบายรหัสเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบบน
กระดาษคำตอบก่อนที่กรรมการกำกับการสอบจะลงลายมือชื่อชองกรรมการกำกับการสอบบนกระดาษคำตอบ
3.11 ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบในวิชา
ใดไม่มืสิหธิ้เข้าสอบวิชาบั้น แต่สำหรับการสอบวิชาแรกใบตอนเช้า ชองแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือสอบ
แล้ว 15 นาที จะไมใต้รันอนุญาตให้ลอบวิชาบั้น เว้นแต่มืเหตุความจำเป็นให้อยู่โบดุลยพินิจรองประธาน
คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบพิจารณาอนุญาต
3.12 หากกระทำการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่าจะกระทำโดยวิธี
ใดหรือให้บุคคลอื่นกระทำการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าลอบตก
3.13 ระมัดระวังมืให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคำตอบของตน
3.14 ผู้เข้าสอบแข่งชันต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำข้อสอบ
3.15 ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกบอกห้องสอบโดยเดีดขาด
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4. หลังเวลาสอบ
4.1 หากยังมีการสอบวิขาต่อไปในวั■นเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรีอไมไกลจากสนามสอบเพื่อ
ทราบความเคลื่อนไหวของการสอบจากกรรมการกำกับการสอบหริอกรรมการกลางประจำสนามลอบ
อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณิ
4.2 เมึ๋อหมดเวลาเข้าสอบในวันนั้น ควรสำรวจรายการสงของทีนำมาให้ครบก่อนกลับพื่พัก
5. สำนักงานตักษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องบันทึกภาพผู้เข้าสอบทุกคนเพื่อเป็นหลักฐานการ
เข้าห้องสอบ

****************************

บัญชีรายซื่อผู้สิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคล ปฏิบ้ตงานในตำแหน่งธุรการโรงเรียนบ้านดอนม่วย
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอนม่วย ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เลฃประจำตัวผูเ้ ข้าสอบ

๑

๐๐๑

นาย อนุสิษฐ์ ทวีโคตร

๒

๐๐๒

นาย คุภโชค มลพรม

๓

(^

๐๐๓

นางสาว สุรีรัตน์ ศรีสร้อย

๐๐๔

นางสาว สิริญญา ราชาเดช

๕

๐๐๕

นาย อภิสิทธึ๋ ยาวะรักษ์

๖

๐๐๖

บาย พงศ์เศรษฐ ห้วยทราย

๗

๐๐๗

นางสาว ศศิภรณ์ อัคศรี

หมายเหตุ
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