
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  18 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่ง  ครูผู้สอน 

_________________________________ 

                ตามท่ีได้มีประกาศโรงเรียนบ้านค่าย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เรื่องรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน  
โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 23-30 ธันวาคม 2558 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 นั้น 
               โรงเรียนบ้านค่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
        ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

(ข)  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ (ภาค ก)  ในวันเสาร์ที่ 23 

มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 11.00 น.  และจะด าเนินการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ข) ในวันเสาร์ที ่23 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   
ณ  ห้อง 527  อาคาร 5 (อาคารสีเขียว)  โรงเรียนบ้านค่าย ตามก าหนดเวลา และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เวลา สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

09.00 น.  - 11.00 น. ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2.  ความรู้ความสามารถที่ใช้  เฉพาะต าแหน่ง 
3.  ระเบียบ  กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

100 สอบข้อเขียน 

13.00  น. เป็นต้นไป ข.  ประเมินคุณลักษณะ 50 สอบสัมภาษณ์ 
             
 (ค)  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
                 1.  แตง่กายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมกล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
                 2.  ตรวจสอบวนั  เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะให้ถูกต้องชัดเจน  
                 3.  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  และบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการ 
ออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะ  อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  



        4.  ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
        5.  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า  30  นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ 
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
        6.  ต้องเชื่อฟัง  และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 
การสอบโดยเคร่งครัด 
        7.  ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
        8.  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที  
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
        9.  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร  และตามวัน  เวลาที่
ก าหนดในตารางสอบ  ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 

       10.  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้   
        11.  เมื่ออยู่ในห้องสอบ  ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน  หรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบก่อน  จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
        12.  เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที   
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
        13.  แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  ให้ใช้ในการสอบ  จะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ 
        14.  เมื่อสอบเสร็จแล้ว  ต้องออกจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
        15.  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัตินี้  หรือผู้ใดทุจริต  หรือพยายามทุจริต  จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน 
        16.  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์  และไม่มีสิทธ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
        17.  ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบในวิชานั้น 

  โรงเรียนบ้านค่าย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จะประกาศรายชื่อ
และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านค่าย และเว็บไซต์
โรงเรียนบ้านค่าย www.bankhai.ac.th ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559 

 
  (นายสุกิจ  โพธิ์ศิริกุล) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย 
 
 
 

http://www.bankhai.ac.th/


รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 

โรงเรียนบ้านค่าย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18 

ที ่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ – สกุล วิชาเอกที่สมัคร สถานที่สอบ 

1 010001 นายแทนไทย  ชูโชต ิ สังคมศึกษา โรงเรียนบ้านค่าย 
2 010002 นายประเทือง  ปัดถาวะโร สังคมศึกษา ห้อง 527 
3 010003 นางสาวกรรณิการ์  อาจสิงห์ สังคมศึกษา (อาคารสีเขียว) 
4 010004 นางสาวจันจิรา  โสติกะพันธ์ สังคมศึกษา  
5 010005 นางสาวปริวาส  เหมะศิวะ สังคมศึกษา  
6 010006 นางสาวศิริพร  ชมทอง สังคมศึกษา  
7 010007 นางสาวศิริภรณ์  สุขวารี สังคมศึกษา  
8 010008 นางสาวกิ่งกาญจน์  มั่งคั่ง สังคมศึกษา  
9 010009 นายเมธาสิทธิ์  โพธิ์หิรัญ สังคมศึกษา  
10 010010 นายศตวรรษ  มีชัย สังคมศึกษา  
11 010011 นางสาวอริษา  สุวรรณ สังคมศึกษา  
12 010012 นางสาวณณัฐ  ช่วยงาน สังคมศึกษา  
13 010013 นางสาวแสงระวี  ประสานศรี สังคมศึกษา  
14 010014 นางสาวพัชรี  ค าวิเศษ สังคมศึกษา  
15 010015 นางสาวอรทัย  ไวยพัฒน์ สังคมศึกษา  
16 010016 นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์สวัสดิ์ สังคมศึกษา  
17 010017 นางสาวกฤตปภา  พินิจมนตรี สังคมศึกษา  

 
 
 

(นายสุกิจ  โพธิ์ศิริกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย 


