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ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่ง ครูผ้สู อน
ตามที่ได้มีประกาศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งครูผู้สอน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ 1 กันยายน 2562 นั้น
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ใน
ตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
วัน เวลาและสถานที่
เลขประจาตัวผู้สมัคร
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
ในการประเมินฯ
1. ความรู้ด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา
09.00 น-11.00 น. ณ ห้องประชุมพระ
ญาณสังวร

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ใน
วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ.โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต และทาง www…………...-…………...
ง) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ให้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
-

สัมภาษณ์
การพูดการสื่อสาร
การสอน
บุคลิกภาพ

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ

เลขประจาตัวผู้สมัคร

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
ผู้อานวยการ

จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน
ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะทุกครั้งหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กโทรนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดย
เคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้เข้าสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กาหนดในตารางการประเมิน
ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตาแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตาแหน่งที่สมัครอีก
4.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น
4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครและเลขประจาตัว
ผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
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4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินจะต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่ได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมิน
4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้วต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินก่อนจึงจะออกจากห้องประเมินได้
4.11 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมินจะนาออกจากห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทาจะต้องหยุดทาทันที แต่จะ
ออกจากห้องประเมินได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว
4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินและ
จะต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
อาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
7. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ใน
วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

(นายณรงค์ ศิริเมือง)
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
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เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ลงวันที่........1 กันยายน 2562...........
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ในตาแหน่ง.......ครูผู้สอน.............ครั้งที่ 1
เลขที่ประจาตัวผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
วิชาเอกภาษาไทย
001
นางสาวรสริน ขุนยวง
002
นางสาวรุจิษยา สว่างประเสริฐ
003
นางสาวศิริวัฒน์ พุทธอินท์ศร
004
นางสาวปุณรดา เจริญธนวัติ
005
นายสังข์เงิน สังข์ทอง
006
นางสาวอังคณา ใจสารวม
007
นางสาวพุทธชาดิ หาญประจันทร์
008
นางสาวศิรัญญา สืบด้วง
009
นางสาวพูนทรัพย์ พิกุลทอง
010
นางสาวณัฐธิดา เณรจาที
011
นางสาวมินตรา บุญแก้ว
012
นางสาวพรทิพย์ อริยโชติวัฒนา
013
นางสาวเกษรา โอไก้
014
นางสาวพิมพ์ลดา วานิชจรูญเกียรติ
015
นางสาววลีรัตน์ เขยนอก
016
นางสาวรพีพรรณ แซ่แต้
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
001
นางสาวภัทรียา บุญทรงศรีพานิช
002
นางสาวสุเมรินทร์ ต้นสมบูรณ์
003
นางสาวมาลีวรรณ ไทรสังธิติสกุล
004
นางสาวปวริศา ศรีจันทร์
005
นางสาววิศลั ยา โสพน
006
นางสาวณัฎฐินี ศรีอุทธา
007
นางสาวฐิติรัตน์ คีรีวงค์
008
นางสาวสาริณี หงษาวดี
009
นายกิติพงษ์ ธาบุรี
010
นางสาวนงลักษณ์ ป่วงกระโทก
011
นางสาวกุลวัลยา ประยูรธรรม
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เลขที่ประจาตัวผู้สมัคร
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
วิชาเอกคณิตศาสตร์
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
วิชาเอกภาษาจีน
001
002
003
004

ชื่อ-สกุล
นายเด็ด การุณยเสถียร
นายพัชรณัฏฐ์ อินทร์นนท์
นางสาวขวัญชนก อิ่มอาคม
นางสาวอรทัย วณิชากรกูล
นางสาวลัดดา แสงทอง
นางสาวพริม จันทร์แย้ม
นางสาวชุติมา อุทยา
นายปฐมพร แจ้งใจ
นางสาวผุสดี ธิยานันท์
นางสาวกมลวรรณ หาญลายวง
นายธนพล ถาวรวงษ์
นางสาวปานวาด กาวงษ์
นางสาวรุจิรา บุษสระเกษ
นายสรายุทธ ลอยวน
นางสาวธิดารัตน์ จรรยาวงศ์
นางสาวอุมาพร กอวงศ์
นายศราวุท คชายุทธ
นายธนูฟ้า สิทธิวงศ์ษา
นางสาวธัญญารัตน์ อรุณรักษา
นางสาวพรนภา พันธ์นาม
นางสาวจิราวรรณ อนุทูล
นางสาวกาญจนา เชื่องเต็ม
นางสาวพรพรรณ รักสม
นางสาวเตือนใจ ศักดิ์สองเมือง
นางสาวขวัญทิพย์ จาปาทอง
นางสาวสุวดี อานวยผล
นายปุณรัตน์ เพ่งไทร
นายชนินทร ทองจินดา
นายสมชนก หลอดคา

หมายเหตุ
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เลขที่ประจาตัวผู้สมัคร
วิชาเอกภาษาจีน
005
006
วิชาเอกบรรณารักษ์
001
002
วิชาเอกเกษตร
001
002
003
004
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

ชื่อ-สกุล
นางสาวขวัญจิรา สาใจ
นายภูมิศักดิ์ ภูมิลักษณ์
นางสาวอัญชลิน ทองดี
นางสาวกฤชญา ศรีวิเชียร
นายวีระชัย ทองพราย
นายกรธรา สาตะรักษ์
นายไมตรี ศิริเวช
นายรุ่งโรจน์ สาลิลา
นางกานต์นิดา ราชโยธา
นายศักดิ์ดา ธนาคุณ
นายวิสุตร ผิวงาม
นายสุริยา ประสงค์เสียง
นายเอกราช ราชอุบล
นางสาวสุกัญญา ทองเชื้อ
นางสาวพรศิริ วิเศษนคร
นายกนกพล สังขเวก
นายวัน สีนวล
นายไตรภพ สังข์วรณะ
นายวัชระ สิงห์อ่อน
นายธนโชติ จันทรรังสี
นายป้องไผ่ เหมือนสิงห์

หมายเหตุ

