ประกาศโรงเรียนธารทองพิทยาคม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการคัดเลือกบุคคล ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
**********************
ตามประกาศโรงเรียนธารทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สอนวิชา
ภาษาไทย ไปแล้วนั้น
บัดนี้ ทางโรงเรียนธารทองพิทยาคมได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และประเมินความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. หลักฐาน และอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันเข้ารับการคัดเลือก ทดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป
และประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน
2.2 บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบครูอัตราจ้างโรงเรียนธารทองพิทยาคม
2.3 ปากกาหมึกดำหรือน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วัน เวลา วิชาที่สอบ

ตำแหน่ง/เลข
ประจำตัวสอบ

สถานที่สอบ

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการทดสอบข้อเขียน) - ตำแหน่งครูผู้สอน/
- ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (10
เลขประจำตัวสอบ
คะแนน)
001- 003
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและวิชาเอก (40
คะแนน)เวลา 09.00 - 10.00 น.
คุณลักษณะความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (โดยการสอบ
สัมภาษณ์)
- ประเมินความเหมาะสมของบุคคล
(50 คะแนน) เวลา 13.00 – 15.00 น.

- ณ ห้อง 417 อาคาร 4
โรงเรียนธารทองพิทยาคม

- ณ ห้องผู้อำนวยการ
โรงเรียนธารทองพิทยาคม

4. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
กับตำแหน่ง
โรงเรียนธารทองพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ได้คะแนนแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) ภายในวันที่ 13
กรกฎาคม 2565 ณ ป้ายนิเทศ หน้าสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนธารทองพิทยาคม และเว็บไซต์
โรงเรียน www.thantong.ac.th
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกซึ่งถือว่ามีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งครั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลปรากฏในใบสมัครของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกภายในวัน
และเวลาที่กำหนดในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับ การคัดเลือก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือตรวจ
พบภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะถือว่า
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ตั้งแต่ต้น
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายกาญจนพงษ์ ตราชู)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
แนบท้ายประกาศโรงเรียนธารทองพิทยาคม
***********************
ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สอนวิชา ภาษาไทย
ลำดับที่
1
2
3

เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ
001
นายชานนท์
002
นางสาวสายสุนี
003
นางสาวสาวิตรี

นามสกุล
จาริยะมา
สราญบุรุษ
ฉลาดดี

(นายกาญจนพงษ์ ตราชู)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม

หมายเหตุ

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ3
**************
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมร้องเท้า
หุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมร้องเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. ผู้สมัครต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
3. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
4. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
5. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
5.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการประเมินแล้ว
5.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
5.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น
5.5 ผู้มาสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 30นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
5.6 ผู้มาสอบจะต้องรับการประเมินตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่
เข้ารับการประเมินผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งที่สมัครอีก
5.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะนั้น
5.8 เขียนชื่อ-นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครและเลขประจำตัว
ผู้สมัครเฉพาะในทีท่ ี่กำหนดให้เท่านั้น
5.9 เมือ่ อยู่ในห้องประเมิน ขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับประเมินอื่นหรือบุคลภายนอก และไม่
ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่ได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินฯ
5.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
5.11 แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการประเมินจะนำออกจากห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น

-25.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทำ จะต้องหยุดทันที แต่จะออก
จากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว
5.13 เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่
กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
6. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและคณะกรรมการดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรร อาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
7. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งนี้

(นายกาญจนพงษ์ ตราชู)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม

แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
โรงเรียนธารทองพิทยาคม
***********************
ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สอนวิชา ภาษาไทย
วัน อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ลำดับที่
1
2
3

เลขประจำตัว
สอบ
001
002
003

ชื่อ
นายชานนท์
นางสาวสายสุนี
นางสาวสาวิตรี

นามสกุล
จาริยะมา
สราญบุรุษ
ฉลาดดี

ลงลายมือชื่อ

หมายเหตุ

