
 

 

 

  

 

ประกาศโรงเรียนบ้านสามขัว 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

------------------------------------------------------ 
 ตามที่โรงเรียนบ้านสามขัว ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสามขัว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นั้น 
 บัดนี้ครบก าหนดการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการ ของโรงเรียนบ้านสามขัว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ดังนี้ 
  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้าน
สามขัว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 13 ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 
  2. วัน เวลา สถานท่ีสอบ 

วัน เดือน ปี 
เวลา 

วิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม สถานท่ีสอบ 

16 มิถุนายน 2563 
09.00 น. – 12.00 น. 

ภาค ก ความรู้
ความสามารถทั่วไป 

100 คะแนน ห้องเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสามขัว 

16 มิถุนายน 2563 
13.30 น. เป็นต้นไป 

ภาค ข ความเหมาะสม
กับต าแหน่ง 

(สอบสมัภาษณ์) 

50 คะแนน 

 
  3. ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
   1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 
กระโปรง สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยชายสอดเสื้อไว้ในกางเกง และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่อนุญาต 
ให้ผู้เข้าสอบ สวมรองเท้า ถุงเท้า และเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ  
   2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
   3. เป็นหน้าที่ของผูส้มัครสอบควรจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก 
   4. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหแ้ละบตัรประจ าตัว
ผู้สมัคร ไปในวันสอบคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
คัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก 



   5. การเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติดังนี้ 
     5.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องประดับ ทุก
ชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
     5.2 ควรไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง                   
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ ภาค ก เวลา 08.10 น. – 08.40 น. จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกแล้ว 
     5.3 ต้องเช่ือฟังและปฏิบั ติตามค าสั่งและค าแนะน าของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกโดยเคร่งครัด 
     5.4 ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการสอบ
คัดเลือกไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
     5.5 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดน่ัง
ผิดที่ในการสอบคัดเลือกใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับการสอบคัดเลือกนั้น 
     5.6 เขียนช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งที่สมัครเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
     5.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบจะต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบ
คัดเลือกอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
     5.8 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาท าข้อสอบ 
     5.9 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท า
ข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาต 
     5.10 เมื่อสอบเสรจ็แลว้ ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้ารับการสอบและต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
   6. ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกอาจจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
   7. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มี
สิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้ 
  4. การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ 
   โรงเรียนบ้านสามขัว จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จากผู้ที่ผ่านการสอบ
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ป้ายประกาศโรงเรยีนบ้านสามขัว ทางเว็บไซต์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และ ทางเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านสามขัว 
  5. การท าสัญญาจ้าง 
   โรงเรียนจะท าสัญญาจ้างกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอับดบัที่ 1 เมื่อได้รับอนมุัติเงิน
ประจ างวดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วนั้น 
    
 
 
 
 



   อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับ
สมัคร จะไม่พิจารณาตกลงท าสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มี 
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2563 
              
                                                        
 
 
 
 
                                                                      ( นายสมมัคร  ผลสว่าง ) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามขัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านสามขัว 

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสามขัว ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 

ท่ี  เลขประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ 

ชื่อ – สกุล  หมายเหต ุ

1 01 นายณัฐนันท์  ราส ุ สอบภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  
สอบภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สอบสัมภาษณ์) 
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 เป็นต้นไป 
สถานท่ีสอบ ห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 

โรงเรียนบ้านสามขัว 

2 02 นางสาวกมลจิตร  สุวรรณไตรย ์
3 03 นางสาวปิยากร  แจ้ชัยภูมิ 
4 04 นางสาวปานชีวา  บุตทศ 
5 05 นางสาวพิมพ์ใจ  รุ่งโรจน ์
6 06 นางสาวอโนทัย  ชมภูเลิศ 
7 07 นางสาวสุกญัญา  ค านนท์ 
8 08 นางสาวแพรไหม  ดิษฐประสพ 
9 09 นางสาวอนงค์   ดีดวงพันธ์ 
10 10 นางสาวลินรดา  ดีดวงพันธ์ 
11 11 นางสาวอภิชญา  สุทธิอาคาร 
12 12 นางสาวอาทิตยา  โนร ี
13 13 นางสาวภัทรินทร์  โคชขึง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


