
                               
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนโพ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนบ้านดอนโพ สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านดอนโพ ตามที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ( พฤษภาคม 2562 - กรกฎาคม 2562 ) นั้น  
 บัดนี้ครบก าหนดการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนบ้านดอนโพ สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดังนี้ 
 1.  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านดอน
โพ สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จ านวน 6 ราย ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัวสอบ 
1. นายณัฐพงษ์     ทองค า 001 
2. นางสาวอังสุมาลิน   ข ากัน 002 
3. นางสาวเจนจิรา    มีชัย 003 
4. นางสาวจุฑามาศ   เฟื่องเพชร 004 
5. นางสาวชิดชนก  มาท้ายน้ า 005 
6. นางสาวสาธิตา   ข าวงฆ้อง 006 

 

2.  วัน เวลาและสถานที่สอบ 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 

16 พฤษภาคม 2562 

09.30 – 12.00 น. ภาค ก  ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่  
( ปรนัยและอัตนัย ) 

50 คะแนน 
 โรงเรียน 

บ้านดอนโพ 13.00 น. เป็นต้นไป ภาค ข  ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งโดยการสัมภาษณ์ 

50 คะแนน 
 

  

 3.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  1.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สุภาพบุรุษสวม
เสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบสวมรองเท้า ถุงเท้า และ
เสื้อคลุมเข้าห้องสอบ 
  2.  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก 
  3.  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ ออกให้ไปในวันสอบ
คัดเลือก หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
คัดเลือกก็ได้ 



  4.  การเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติดังนี้ 
   4.1  ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องประดับ ทุกชนิดเข้าไปในห้อง
สอบ 
   4.2  ควรไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะท าการ
ตรวจร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ ภาค ก เวลา 09.30 – 12.00 น. จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกแล้ว 
   4.3  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
คัดเลือกโดยเคร่งครัด 
    4.4  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการสอบคัดเลือกไปแล้ว 15 
นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
   4.5  ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที ่
ในการสอบคัดเลือกใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับการสอบคัดเลือกนั้น 
   4.6  เขียนชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งที่สมัครและเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
   4.7  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกอ่ืนหรือบุคคล 
ภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้ าที่ควบคุมการ
สอบ 
   4.8  ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ 
   4.9  เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าข้อสอบจะต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต  
   4.10  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการสอบ
และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
  5.  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

 6.  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
คัดเลือกครั้งนี้ 
 4.  การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้   
      โรงเรียนบ้านดอนโพ สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกได้จากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านดอนโพ สังกัด
ส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และทาง http://www.utdone.net  โดยจะประกาศเรียงล าดับที่ 
จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ 
 5.  การท าสัญญาจ้าง 
      โรงเรียนบ้านดอนโพ สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัด 
เลือกได้ จ านวน 1 คน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านดอนโพ สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยให้น าเอกสารหลักฐานฉบับจริงและส าเนา จ านวน 2 ชุด (รับรองความถูกต้อง) ดังนี้ 
  5.1  บัตรประจ าตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ) 
  5.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  5.3  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -  สกุล  (ถ้ามี) 
  5.4  ส าเนาสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย 
    

http://www.utdone.net/


 6.  การเข้ารับการปฏิบัติงาน 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านดอนโพ สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
เขต 1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
  อนึ่ง  หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกให้
ถือว่าหมดสิทธิ์การท าสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 

   ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
 
 
 

                                                                   ( นายเทียนชัย ลิ้มสกุล ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนโพ 
 


