ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
*********************
ตามที่ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต ๑ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืน
ครูให้นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จานวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 โดยได้ดาเนินการสมัคร วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 และได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต ดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก อัตราจ้างเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จานวน 2 ราย
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. วัน เวลาและสถานที่สอบ
วัน เดือน ปี
เวลา
รายการ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาค ก. สอบปฏิบัติ
๒๕ ธันวาคม
- ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
สอบปฏิบัติ
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๔๐ คะแนน

สถานที่สอบ
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

3) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่อนุญาต ให้
ผู้เข้าสอบสวมรองเท้า ถุงเท้า และเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ
2. เป็น หน้าที่ของผู้ สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลื อก
3. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ ออก
ให้
ไปในวันสอบคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณา
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้
4. การเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องประดับ ทุกชนิด
เข้าไปในห้องสอบ

4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งเจ้าหน้าที่
จะทาการตรวจร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ ภาค ก เวลา 08.10 – 08.40 น..จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบคัดเลือกโดยเคร่งครัด
4.4 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการสอบคัดเลือกไป
แล้ว
15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.5 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่
ในการสอบคัดเลือกใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการสอบคัดเลือกนั้น
4.6 เขียนชื่อ – นามสกุล ตาแหน่งที่สมัครและเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ ที่
กาหนดให้เท่านั้น
4.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกอื่น
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.8 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทาข้อสอบ
4.9 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาข้อสอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต
4.10 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการสอบและต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกอาจจะพิจารณาสั่งงดการ
ให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบคัดเลือกครั้งนี้
4. การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จากผู้ที่ผ่านการสอบ
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย หรือ เว็ปไซด์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
5. การทาสัญญาจ้าง
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย จะทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้
จานวน 1 คน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย โดยให้นาเอกสารหลักฐาน
ฉบับจริงและสาเนา จานวน 2 ชุด (รับรองความถูกต้อง) ดังนี้
4.1 บัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.3 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการ
สาเร็จการศึกษาแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

6. การเข้ารับการปฏิบัติงาน
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานที่โรงเรียนอนุบาลเมืองในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
อนึ่ง หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก ให้ถือว่าหมดสิทธิ์การทาสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายสมชาย พรถึง)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการ
คืนครูให้นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ลาดับที่
1
2

เลขประจาตัวสอบ
001
002

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวชลธิชา กล่องชู
นายพีรวัส สิทธิพงศธร
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