
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ)
เรื่อง   รายช่ือผูมีสิทธิเ์ขารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว (ตําแหนงครูผูสอน)

ตามท่ีไดมีประกาศโรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจาง
ชั่วคราว (ครูผูสอน) และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

โรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ) จึงขอประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ ในการเขารับ
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตําแหนงครูอัตราจาง กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดดังตอไปนี้

๑. รายช่ือผูมีสิทธิเ์ขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วิชาเอกภาษาไทย
ท่ี เลขประจําตัว ช่ือ – สกุล สถานท่ีสอบ
๑ ๐๐๑ นางสาวสรวีย  ทองคํา ณ หอ้งธุรการ แผนก ๒ ภาษา

อาคารอาํนาจ – ๑
โรงเรียนอนุบาลบานบึง
(อํานาจคณูปถัมภ)

๒ ๐๐๒ นางสาวนัฐติยา  วงษพิทักษ
๓ ๐๐๓ นางสาวภรณนสิา  อาจวิชัย
๔ ๐๐๔ นางสาววรรณากานต  สายม่ัน
๕ ๐๐๕ นางสาวสุภาวดี  แสนบัว

๒. รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วิชาเอกสังคมศึกษา
ท่ี เลขประจําตัว ช่ือ – สกุล สถานท่ีสอบ
๖ ๐๐๑ นางสาวอรุณรัตน  รุงเรือง

ณ หอ้งธุรการ แผนก ๒ ภาษา
อาคารอาํนาจ – พูนสุข ๑
โรงเรียนอนุบาลบานบึง
(อํานาจคณูปถัมภ)

๗ ๐๐๒ นางสาวกัญญารัตน  หวานคง
๘ ๐๐๓ นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
๙ ๐๐๔ นางสาวอรุณรัตน  พินิจมนตรี

๑๐ ๐๐๕ นางสาวจารุวรรณ  มูลจัด
๑๑ ๐๐๖ นางสาววิภารัตน  ชัยงาม
๑๒ ๐๐๗ นายทศพร  ชมถ่ิน



๓. รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วิชาเอกประถมศึกษา

ท่ี เลขประจําตัว ช่ือ – สกุล สถานท่ีสอบ
๑๓ ๐๐๑ นางสาวดวงฤดี  ทนทาน ณ หอ้งธุรการ แผนก ๒ ภาษา

อาคารอาํนาจ – พูนสุข ๑
โรงเรียนอนุบาลบานบึง
(อํานาจคณูปถัมภ)

๑๔ ๐๐๒ นางสาวสุชาดา  ดัชถุยาวัตร
๑๕ ๐๐๓ นางสาวอรดา  ศรีไชย
๑๖ ๐๐๔ นางสาวปรัชวัน  สุจินตกาวงศ
๑๗ ๐๐๕ วาท่ี รต. บัญชา  สาระวัน

๔. รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ท่ี เลขประจําตัว ช่ือ – สกุล สถานท่ีสอบ
๑๘ ๐๐๑ นางสาวสมบูรณ  นามวงษ ณ หองเชิดชูเกียรติ อาคาร

ประโยชนเนื่องจํานงค ชั้น ๑
โรงเรียนอนุบาลบานบึง
(อํานาจคณูปถัมภ)

๑๙ ๐๐๒ นางสาวผกามาศ  จันทรแสนตอ
๒๐ ๐๐๓ นางสาวภัทราวดี  เนาสิรัตน
๒๑ ๐๐๔ นางสาวพนิตนันท  ชื่นวงศา

๕. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ) จะดําเนนิการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ในวันศุกรท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ) ตามกําหนดการ
ดังนี้

วัน เดือน ป เวลา รายการ คะแนน

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐น. เปนตนไป
ทดสอบความรูท่ัวไป ๒๕ คะแนน
ทดสอบความสามารถ ๒๕ คะแนน
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ

๕๐ คะแนน

หมายเหตุ ใหผูมีสิทธิเ์ขารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว (ครูผูสอน) มารายงานตัว
ตั้งแตเวลา 08:30 – 09:00 น. ณ หองธุรการ แผนก ๒ ภาษา(หองกรอกใบสมัคร)

- ๒ -



๖. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ผูเขาสอบจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ
พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๕

๒. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทา
หุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนใหเหมาะสม
กับเปนครู

๓. เปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ

๔. ตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกใหไปในวันประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจาหนาท่ีควบคุมการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกไ็ด

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพงษศักดิ์   เสคุคุมพัตถ)
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ)

- ๓ -


