
 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

ในต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
...................................................................  

ตาม ท่ี ไ ด้มี ประกาศโร ง เรี ยนอนุบาลราชบุ รี  ลงวั น ท่ี  1  มิ ถุ น ายน  พ .ศ .2565                 
เรื่ อง  การรับสมัครบุคคลเพื่ อสรรหาและเลือกสรรเป็น ลูก จ้าง ช่ัวคราว  ต าแหน่ ง  ครูอัตราจ้าง               
วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จ านวน  1  อัตรา  และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภายในวันท่ี 7  มิถุนายน  
พ.ศ.2565 นั้น 

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   จึงขอประกาศราย ช่ือผู้มี สิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ 
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และ

สถานท่ีในการประเมิน ดังนี้ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
วัน เวลา และสถานที ่

ในการประเมิน 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
 

วันพุธท่ี 8  มิถุนายน พ.ศ.2565 
เวลา 09.00 - 10.00 น. 

อาคาร 8  ห้อง 822 
สอบสัมภาษณ์ วันพุธท่ี 8  มิถุนายน พ.ศ.2565 

เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 
อาคาร 8  ห้อง 822 

ค) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ       
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

1. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เส้ือยืด และรองเท้าแตะ  
2. เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องทราบวัน เวลา และสถานท่ี ในการประเมิน ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
3. ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่าย ไปในวันประเมิน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หากไม่มีกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

/4. การเข้ารับการประเมินความรู้... 
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4. การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 
    4.1 ห้ามน ากระเป๋า สัมภาระ และเครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
    4.2 ไปถึงสถานท่ีประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ

ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินแล้ว 
    4.3 ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุม

การประเมินโดยเคร่งครัด 
    4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 
    4.5 ผู้เข้าสอบท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาท่ีก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 

30 นาที จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบ 
    4.6 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่น 

หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมิน 

    4.7 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 

    4.8 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินให้หยุดท าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินได้
อนุญาตแล้ว 

5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนก็ได้ 

6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

ง) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 9 มิถุนายน 
พ.ศ.2565  ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และทางเว็บไซต์ www.anubalrct.com 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นางสาวนิพิฐพร  โกมลกิติศักดิ์) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบรีุ  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565 

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

วันที่  8  มิถุนายน  2565 
ห้องสอบ  อาคาร 8    ห้อง  822 

 
ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 001 นางสาวผกามาศ  จันทร์แสนตอ  
2 002 นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์สุดา  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


