
  

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิเ์ข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ   

ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
………………………………………………………... 

  ตามท่ีได้มีประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 29 ตุลาคม             
พ.ศ. ๒๕๖4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ             
ได้ด าเนินการรับสมัคร ระหว่างวันท่ี 22 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 ไปแล้วนั้น 
 

  บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จส้ินแล้ว โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ         
จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี
ในการสอบคัดเลือกและระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานท่ีสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 
  ๒. รายช่ือผู้มีไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ตารางสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทางการศึกษา 
   

วัน เดือน ป ี เวลา รายการ คะแนน 
วันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 
2564 

๐๙.๐๐ - ๑0.00 น 
 
 
10.00 – 10.30 น. 

ทดสอบความรู้ความสามารถ
ทั่วไปและความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ปรนัย) 
ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง  (อัตนัย) 

๕๐ คะแนน 
 
 

๕๐ คะแนน 
 

  ตารางสอบภาค ข. ความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
วัน เดือน ป ี เวลา รายการ คะแนน 

วันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 
2564 

๑0.45 - 12.00 น.  ประเมินความเหมาะสมกับ
ต า แ ห น่ ง วิ ช าชี พ แ ล ะก า ร
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (สอบ
สัมภาษณ)์ 

๕๐ คะแนน 
 

  ๓. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิ์ ใด ๆ ไม่ได้ ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้

คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์รวมทุกภาค ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงล าดับท่ีจาก
คะแนนสอบ ดังนี้ 

/(1)  ผู้ผ่านการสรรหาและ..... 



  

 
  
 (1)  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรท่ีได้คะแนนภาค ก ความรู้ความสามารถทาง

การศึกษามากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
 (2)  หากคะแนนภาค ก ความรู้ความสามารถทางการศึกษาเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน

ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษามากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  
 (3)  หากคะแนนภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาเท่ากัน ให้พิจารณาล าดับท่ีก่อนหลังในการสมัคร       

๔. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
   โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรตามล าดับคะแนน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษา
พิเศษชลบุรี) ภายในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 ในเว็บไซต์http://chaleopavana.ac.th/ 
และ Facebook ของโรงเรียนหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3818 2447  , 09 9286 1584  
โดยจะเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อย ตามล าดับคะแนน โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุดเมื่อสรรหาและเลือกสรร  

  ๕. ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  

๕.๑ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้
เข้าสอบ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๕.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวม
กางเกงยีนส์รองเท้าแตะ และประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครู 

๕.๓ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า มาในวัน
สอบคัดเลือก 

๕.4 ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ไปในวันสอบคัดเลือก หากไม่มี กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือก อาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ เว้นแต่จะได้รับการตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงจะ
อนุญาตให้เข้าสอบได้ 

๕.5 เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการสอบคัดเลือก และ
จะต้องมาถึงสนามสอบอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานด าเนินการสอบพิจารณาอนุญาต 

๕.6 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ และลุกจากโต๊ะท่ีนั่งสอบ จนกว่าจะหมด
เวลาสอบ 

๕.7 ผู้เข้าสอบรายใดท่ีสอบเสร็จก่อน ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ 
๕.8 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน าเครื่องมือและอุปกรณ์ส่ือสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด 

เอกสาร กระเป๋าต่างๆ อุปกรณ์ท่ีใช้ค านวณทุกชนิด เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เข้าไปในห้องสอบ
เด็ดขาด หากตรวจสอบพบจะยุติการสอบในบุคคลนั้น และจะถูกด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

/๕.9 อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ..... 

 
- ๒ - 

http://chaleopavana.ac.th/


  

 
  

๕.9 อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเตรียมเครื่องเขียน ปากกา ดินสอด า น้ ายาลบค าผิด เข้าไปใน
ห้องสอบเท่านั้น 

๕.๑0 ผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ และ
คณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนก็ได้ 

๕.๑1 ห้ามน าข้อสอบ กระดาษค าตอบหรือคัดลอกหรือกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการ
ส าเนาข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

        (นายสมนึก  เหลืองอ่อน) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ 
    (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 
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บัญชีรายชื่อ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ   

ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบรีุ) 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

๑ นางสาว ภัทรานิษฐ์ เอ่ียมภานุพงษ์ สอบภาค ก. 
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ปรนัยและอัตนัย) 
อาคาร A โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ 
(ศึกษาพิเศษชลบรุี) 
 
สอบภาค ข. 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (สอบสัมภาษณ์) 
อาคาร A โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ 
(ศึกษาพิเศษชลบรุี) 

2 นาย สิทธิพันธ์ รังสิยาวรานนท์ 

3 นางสาว ภัทราภรณ ์ เสน่ห์ 

4 นางสาว นัทธิยา อุตะมะ 

 
 
 

หมายเหตุ  1. สุภาพสตรี สวมเส้ือ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเส้ือ กางเกง โดยสอดชายเส้ือ
ไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงยีนส์รองเท้าแตะ 
    2. ให้ผู้เข้าสอบใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด 


