
  

 
 
 

ประกาศโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างต าแหน่งครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

   

                    ตามท่ีได้มีประกาศโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
เขต ๒5  ลงวันท่ี 11 กันยายน  ๒๕60  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างต าแหน่งครูผู้สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ในวันท่ี 22 กันยายน  2560 นั้น 
 

  โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  จึงขอประกาศรายช่ือผู้มี สิทธิ์ และผู้ไม่มีสิทธิ์ ในการเข้ารับ                       
การประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะในต าแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตาม
ก าหนดการ วัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป เฉพาะต าแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป เฉพาะต าแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ 
 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล สถานที่สอบ 
1 ๐๐๑ นางสาวเยาวลักษณ์  แสนบุญศิริ อาคาร ๑ 

ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ ์

2 ๐๐๒ นายอ าพล  มิตรอุดม 
3 ๐๐๓ นายวสันต์  พันฤทธิ์ 
4 ๐๐๔ นายณัฐพล  ละมัยวงษ์ 
5 ๐๐5 นางสาวอัจฉราพร  ชินอาจ 
6 ๐๐6 นายปวริศ  เสยกระโทก 
7 ๐๐7 นางสาวนภาวรรณ  บุญนนท์ 
8 ๐08 นายศรัณญู  อุดรพิมพ์ 
9 ๐09 นายสราวุธ  เกษมเมือง 

10 010 นายสงกรานต์  สายสิทธิ์ 
11 011 นายอรรถพงศ์  บุตรทา 
12 012 นายวิชวาล  ศรีดาว 
13 013 นายพิสิษฐ์  ขามประไพ 
14 014 นายยุทธิภูมิ  เดชครอบ 
15 015 นายณรงค์  ศรีงาม 
16 016 นายอานนท์  ภาระพันธ ์

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

    ๒.ก าหนด วัน  เวลาและสถานท่ี  ในการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป เฉพาะต าแหน่ง  
และสอบสัมภาษณ์ 
  โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  จะด าเนินการคัดเลือก  ในวันท่ี  27 กันยายน  2560  ณ  อาคาร 1  
 ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  ตามก าหนดการ ดังนี้ 
 

วัน เดือน ป ี เวลา รายการ คะแนน 
27 กันยายน 2560  ๐8.3๐ - 09.3๐ น. ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
4๐ คะแนน 

๑๐.0๐ - ๑๑.0๐ น. ทดสอบความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
โดยวิธีสอบปฏิบัติ 

3๐ คะแนน 

๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

3๐ คะแนน 

 
           3.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ ประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป  ความรู้เฉพาะต าแหน่ง  
และสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  
 

1. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ 

2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเส้ือ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
สุภาพบุรุษสวมเส้ือ กางเกง โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนให้เหมาะสม
กับเป็นครู  (ในการทดสอบภาคปฏิบัติให้ผู้สมัครน าชุดกีฬามาด้วยเพื่อความพร้อมในการทดสอบ) 

3. เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

4. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

5. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
๕.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์ส่ือสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด เอกสาร กระเป๋าต่าง ๆ อุปกรณ์ท่ีใช้
ค านวณ แหวน นาฬิกา เครื่องประดับอื่น ๆ และห้ามสวมเส้ือคลุมเข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด 
๕.2   ควรไปถึงสถานท่ีประเมินก่อนเริ่มเวลาตามสมควร  ผู้ใดเข้าสอบหลังเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที 
       จะ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน 
       ด าเนินการสอบพิจารณาอนุญาต 
 
 
 
 
 



  

๕.๓ ผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจร ิตจะไม่ได ้ร ับอนุญาตให้เข้าร ับการประเมินสมรรถนะ  และ
คณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนก็ได้ 

๕.๔ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน ปากกา น้ ายาลบค าผิดไปเอง  กระดาษค าตอบทางหน่วยสอบจะ
จัดให ้

๕.๕   ห้ามน าข้อสอบ กระดาษค าตอบหรือคัดลอกหรือกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการส าเนาข้อสอบออกนอก
ห้องสอบโดยเด็ดขาด 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 

 
 

                                                ( นายโชคชัย  ชุมแวงวาปี) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 

 
 
 
 


