
                                                      
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านระเริง 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน                               

…………………………………..………………………………….. 

  ตามท่ีโรงเรียนบ้านระเริง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านระเริง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต 3 นั้น 

  บัดนี ้ครบก าหนดการรับสมัครแล้ว  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561  และคณะกรรมการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านระเริง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 ดังนี้ 

1.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  อัตราจ้างเพ่ือจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ 
โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านระเริง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 จ านวน 
2 ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. วัน  เวลาและสถานที่สอบ 
 

วันที่ เวลาสอบ วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 
27 

ธันวาคม  
2561 

09.00 – 10.30 น. 
 

 

ภาค ก 
ความรู้ความสามารถตาม
ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ 

(50 คะแนน) 
 
 

โรงเรียนบ้านระเริง 
อ าเภอวังน้ าเขียว                      
จังหวัดนครราชสีมา 

27 
ธันวาคม  
2561 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

ภาค ข 
ประเมินความเหมาะสม                
กับต าแหน่ง  

(50 คะแนน) โรงเรียนบ้านระเริง 
อ าเภอวังน้ าเขียว                      
จังหวัดนครราชสีมา 

  3  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ  สุภาพสตรี  สวมเสื้อ  
กระโปรงหรือกางเกง สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบสวมรองเท้า ถุงเท้า และเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ                                                               
 2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก  
        3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ  
ออกให้ไปในวันสอบคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือก
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้ 
 

/4. การเข้ารับการสอบ.... 
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 4.  การเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติดังนี้ 
   4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องประดับทุกชนิด 
เข้าไปในห้องสอบ 
   4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง                 
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ ภาค ก เวลา 08.10 – 08.40 น..จะเข้าห้องสอบได้                  
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกแล้ว 
   4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบคัดเลือกโดยเคร่งครัด 
    4.4 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการสอบคัดเลือก
ไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
   4.5 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่ง
ผิดที่ในการสอบคัดเลือกใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับการสอบคัดเลือกนั้น 
   4.6 เขียนชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งที่สมัครและเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่
ก าหนดให้เท่านั้น 
   4.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกอ่ืน
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
   4.8 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ 

4.9 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าข้อสอบ 
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต 
   4.10 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้ารับการสอบและต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
       5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้  หรือผู้ใดทุจริต  หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกอาจจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
       6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบคัดเลือกครั้งนี้                                                                                                                        
  4.  การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้   

      โรงเรียนบ้านระเริง จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน 
และสอบสัมภาษณ์  ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านระเริง, เว็บไซต์ 
www.raroeng.ac.th และเพจโรงเรียนบ้านระเริง                                                                                      
  5. การท าสัญญาจ้าง 

โรงเรียนบ้านระเริง จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จ านวน 1 คน ในวันที่ 3  
ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านระเริง โดยให้น าเอกสารหลักฐานฉบับจริงและส าเนา  จ านวน  2  ชุด           
(รับรองความถูกต้อง)  ดังนี้ 

/4.1 บัตรประจ าตัวประชาชน.... 
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                            4.1  บตัรประจ าตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ) 
                            4.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                            4.3   ส าเนาปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการ
ส าเร็จการศึกษาแล้ว  และใบรายงานผลการศึกษา  (Transcripts) 
   4.4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

6.  การเข้ารับการปฏิบัติงาน 
       โรงเรียนบ้านระเริง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาปฏิบัติงานในวันที่ 3 มกราคม 2562                

เป็นต้นไป และจะด าเนินการจ้างตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณมาให้  
        อนึ่ง  หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือก ให้ถือว่าหมดสิทธิ์การท าสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  มิได้ทั้งสิ้น 
 
          ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

   
 

             
(นายสินประเสริฐ  เวหา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล                                                                                                                                         
เพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านระเริง   
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัวผู้สมัคร วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
1 นายภูณเรศ  หนูหน่าย 001 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) 
 

2 นายสามารถ  สมเสลา 002 ปริญญาตรี  
 
 
 
 


