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ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

   เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  
ต าแหน่งครูผู้สอน 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            ตามประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการท่ัวไป ต าแหน่งครูผู้สอน ประกาศ ณ วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อย 
แล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 11คน 
ดังบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
 

1. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 ต้ังแต่

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
 
      ก าหนดการสอบในตารางการสอบ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

วิธีการคัดเลือก วัน/เวลา สถานที่สอบ คะแนนเต็ม 
1. ประเมินโดยการสอบ
ข้อเขียน 
   1.1 ความรู้ความสามารถ
ท่ัวไป 
   1.2 ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 
 

- เวลา 09.00 -  09.45 น. 
 

- เวลา 10.00 -  10.45 น. 

 
โรงเรียนศึกษาพิเศษ

ชัยนาท 

 
 

35 คะแนน 
 

35 คะแนน 

2. ประเมินโดยการสอบ
สัมภาษณ์และแฟ้มผลงาน 
   2.1 ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 
   2.2 ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 
   2.3 ความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
โรงเรียนศึกษาพิเศษ

ชัยนาท 

 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
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2. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

ทางเว็บไซต์โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ทาง Facebook โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 
หมายเลข 056 – 019715 
 
     ก) ระเบียบปฏบิัติเก่ียวกับการสอบ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเส้ือ กระโปรง สวม 
รองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเส้ือ กางเกง โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็น
สุภาพชน 

2. เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

   3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ 
ออกให้ไปใน วันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกคร้ัง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ
หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ 
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

    4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
    4.2 ควรไปถึงสถานท่ีประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะ 

เข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินแล้ว 
    4.3 ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามค าส่ังและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี 

ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 
                        4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
                               4.5 ผู้เข้าสอบท่ีเดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาท่ีก าหนดเริ่มสอบในตาราง 

สอบไปแล้วเป็นเวลา 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
                               4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับต้ังแต่เวลาท่ีก าหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบ 

ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 
   4.7 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งท่ีสมัคร และตามวัน  

เวลาท่ีก าหนดในตารางสอบ ผู้สอบท่ีเข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในต าแหน่งท่ีสมัครอีก 
   4.8 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบท่ีก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิด 

ท่ีในการสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
   4.9 เขียนช่ือ  -  นามสกุล สมรรถนะท่ีสอบ ต าแหน่งท่ีสมัครสอบและ เลขประจ าตัว 

สอบเฉพาะในส่วนท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
   4.10 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือ 

บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมการสอบ 
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   4.11 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบ 
ได้ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ                           

   4.12 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบท่ีใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้  
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น 

                        4.13 เมื่อหมดเวลา คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบ ให้หยุดท า 
ค าตอบจะต้องหยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบได้อนุญาต
แล้ว 

    4.14 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ท่ียัง 
ไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ท่ียังสอบอยู่  

    4.15 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใด 
ทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบ
จะพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนก็ได้ 
    4.17 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และ
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  สิงหาคม พ.ศ.  2562 
                                                   
 

                                                                                     
                                              (นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย) 

                                                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยนาท 
      รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
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