
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทราย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 
ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 

 

 ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยทราย สงักัดส านักงานเตพื้นนทีกการ กึกาารรถมศึกกาาุตพรดตพม  เตพ   
ศีควาศรรถสงค เริดรับสศัครบตคคลเื้กุจ้างเร็นืนักงานจ้างเหศาบรตการรายบตคคล โครงการค้นครูให้นักเรียน 
พ าแหน่งธตรการโรงเรียน รรถจ ารีงบรรถศาณ ื.ึ. 2562 ในรถหว่างวันทีก   - 7 พตลาคศ 256  แลถ จถรรถกาึ
รายช้กุผู้ศีสตทธตเต้ารับการรรถเศตนควาศรู้ควาศสาศารม ทักาถ แลถสศรรมนถ ในวันทีก  8 พตลาคศ 256  นันน 

โรงเรียนบ้านห้วยทรายจกงตุรรถกาึรายช้กุผู้ศีสตทธตเต้ารับการรรถเศตนควาศรู้ควาศสาศารม ทักาถ 
แลถสศรรมนถ ก าหนดวัน  เวลา  สมานทีกในการรรถเศตนควาศรู้ควาศสาศารม ทักาถ แลถสศรรมนถ ดังพุ่ไรนีน 

ก. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 
ล าดับทีก เลตรรถจ าพัว ช้กุ-สกตล 

  00  นางสาวผกากาญจน   ทาตตน 
2 002 นางสาวภัทรนันท   ืรศวงึ ยึ 
3 003 นางสาวุรจตรา  แว่นวตชัย 
4 004 นางสาวธตดารัพน   พุ่ศแก้ว 
5 005 นางสาวเศธาวีณ   ืรศสตวรรณ 
6 006 นางสาวกศลทตืย   กลุ่ศบาง 
7 007 นางสาวกัญญารัพน   เกตดเจรตญ 
8 008 นายืชรกศล  ค าเื็ง 
9 009 นางสาวกนกืร  ศโนใจ 
 0 0 0 นางสาวกตลธนันท   ศาท าศา 
   0   นางสาวสัพพกศล  ทตืงา  
 2 0 2 นางสาวเบญจืร  แสงเทียน 

 
ข. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

โรงเรียนบ้านห้วยทรายจถด าเนตนการสรรหาแลถคัดเลุ้กในวันทีก  9 พตลาคศ 256                    
พาศก าหนดการดังนีน 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายการ คะแนน สถานที่สอบ 
 9 พตลาคศ 256  09.00 น. –   .00 น. ทดสุบควาศรู้

ควาศสาศารมทักวไร
(สุบรฏตบัพต) 

50 หุ้งรรถมศึกกาารีทีก 6 
โรงเรียนบ้านห้วยทราย 
ล าดับทีก  -6 เรตกศทดสุบเวลา 
09.00 น. –  0.00 น 
ล าดับทีก 7- 2 เรตกศทดสุบเวลา 
 0.00 น. –   .00 น. 



 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายการ คะแนน สถานที่สอบ 
 9 พตลาคศ 256    .00 น –  2.00 น. รรถเศตนควาศ

เหศาถสศกับ
พ าแหน่ง 
(สุบสัศภาาณ ) 

50 หุ้งรรถมศึกกาารีทีก 2 
โรงเรียนบ้านห้วยทราย 

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้ผู้สศัครรฏตบัพตพาศรถเบียบ  ดังนีน 

1. แพ่งกายให้สตภาืเรียบรุ้ยพาศรรถเืณีนตยศ กล่าวคุ้ สตภาืสพรี สวศเส้นุ กรถโรรง สวศรุงเท้าหต้ศส้น  
สตภาืบตรตาสวศเส้นุ กางเกง โดยสุดชายเส้นุไว้ในกางเกง สวศรุงเท้าหต้ศส้นแลถรรถืฤพตพนเร็นสตภาืชน 

2. เร็นหน้าทีกตุงผู้สศัครจถพุ้งทราบ วัน เวลา สมานทีกในการรรถเศตนควาศรู้ควาศสาศารม ทักาถ แลถ
สศรรมนถ 

3. พุ้งน าบัพรรรถจ าพัวผู้สศัคร แลถบัพรรรถจ าพัวรรถชาชน หรุ้บัพรทีกทางราชการุุกให้ไรในวันรรถเศตน
ควาศรู้ควาศสาศารม ทักาถ แลถสศรรมนถทตกครันง หากไศ่ศีบัพรใดบัพรหนกกง กรรศการหรุ้ เจ้าหน้าทีกควบคตศ
การรรถเศตนควาศรู้ควาศสาศารม ทักาถ แลถสศรรมนถ ุาจืตจารณาไศุ่นตญาพให้เต้ารับการรรถเศตนควาศรู้
ควาศสาศารม ทักาถ แลถสศรรมนถก็ได้ 

4. การเต้ารับการรรถเศตนควาศรู้ควาศสาศารม ทักาถ แลถสศรรมนถ โดยวตธีการสุบรฏตบัพต พุ้งรฏตบัพต ดังนีน 
4.  ห้าศน าเคร้กุงศุ้แลถ ตุรกรณ ส้กุสาร ตุเลคทรุนตกส ทตกชนตดเต้าไรในหุ้งสุบ 
4.2 ควรไรมกงสมานทีกรรถเศตนกุ่นเรตกศเวลารรถเศตนไศ่นุ้ยกว่า  5 นาที แพ่จถเตา้หุ้งสุบได้ก็พุ่เศ้กุได้รับ

ุนตญาพจากกรรศการหรุ้เจ้าหน้าทีกควบคตศการรรถเศตนแล้ว  
4.3 เศ้กุุยู่ในหุ้งสุบตณถสุบไศ่ืูดหรุ้พตดพุ่กับผู้เต้าสุบุ้กนหรุ้บตคคลภายนุกแลถไศุุ่กจาก              

หุ้งสุบเว้นแพ่จถได้รับุนตญาพแลถุยู่ในควาศดูแลตุงคณถกรรศการหรุ้เจ้าหน้าทีกควบคตศการสุบ 
4.4 ผู้ใดไศ่รฏตบัพตพาศรถเบียบรฏตบัพตเกีกยวกับการรรถเศตนสศรรมนถนีน หรุ้ผู้ใดทตจรตพ หรุ้ืยายาศทตจรตพ

ุาจไศ่ได้รับุนตญาพให้เต้ารับการรรถเศตนสศรรมนถ แลถคณถกรรศการด าเนตนการสุบจถ ตืจารณาสักง
งดการให้คถแนนก็ได้ 

4.5 ผู้ใดไศ่ศาภายในก าหนด วัน เวลา แลถสมานทีกดังกล่าวมุ้ว่าสลถสตทธต์ แลถไศ่ศีสตทธต์เต้ารับการรรถเศตน
สศรรมนถครันงนีน 

 
ง) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
                  โรงเรียนบ้านห้วยทราย จถรรถกาึรายช้กุผู้ผ่านการรรถเศตนควาศรู้ควาศสาศารม ทักาถ แลถ

สศรรมนถ ภายในวันทีก 20 พตลาคศ 256  พตดรรถกาึ ณ หุ้งืักครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย  
 

       รรถกาึ  ณ วันทีก   8  พตลาคศ  ื.ึ.  256  
 
 

                                              
                                                         (นายศานถ แย้งจันทร ) 
                                                 ผูุ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย 


