
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� 
เรื่อง รายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
เพ่ือเลือกสรรเป,นพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน/งครูผู�สอน 

--------------------------------- 
   ตามท่ีได�มีประกาศโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� ลงวันท่ี 27 มกราคม 2557  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป&นพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน+งครูผู�สอน และจะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความรู�
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันท่ี 8  กุมภาพันธ�  2557  นั้น 

  โรงเรียนวรลาโภนสุรณ�  จึงขอประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความรู� ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต+อไปนี้ 
  ก)  รายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

     ปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ (ถ�ามีจํานวนไม+มาก อาจระบุรายชื่อในประกาศนี้) 
ข)  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 
     ให�ผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และ

สถานท่ีในตารางสอบ ดังนี้ 

ความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานท่ี 
ในการประเมินฯ 

หมายเหตุ 

สมรรถนะท่ี 1  ความรู�ความสามารถท่ัวไป  
ด�านกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับและ
วิชาชีพครู  คะแนนเต็ม 100  คะแนน(สอบ
ข�อเขียน)  

วันท่ี  10 กุมภาพันธ�  2557 
เวลา 09.00 น – 10.30 น. 
ณ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ� 

 

สมรรถนะท่ี 2  ความรู�  ความสามารถ  และ
ทักษะสําหรับตําแหน+ง  ด�านการศึกษา  
วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสําหรับตําแหน+ง  
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  (สอบข�อเขียน) 

วันท่ี  10 กุมภาพันธ�  2557 
เวลา 10.30 น – 12.00 น. 
ณ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ� 

 

สมรรถนะท่ี 3  ความเหมาะสมกับตําแหน+ง  
คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

วันท่ี  10 กุมภาพันธ�  2557 
เวลา 13.00 น. เป&นต�นไป 
ณ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ� 

 

 



 
ค) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให�ผู�สมัคร

ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
    1.  แต+งกายให�สุภาพเรียบร�อยตามประเพณีนิยม กล+าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ

กางเกง สวมรองเท�าหุ�มส�น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว�ในกางเกง สวมรองเท�าหุ�มส�นและ
ประพฤติตนเป&นสุภาพชน 

    2. เป&นหน�าที่ของผู�สมัครจะต�องทราบวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู�
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

    3.  ต�องนําบัตรประจําตัวผู�สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออก
ให�ไปในวันประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม/มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ�าหน�าท่ีควบคุมการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม/อนุญาตให�เข�ารับ
การประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได� 

    4.  การเข�ารับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข�อเขียน 
ต�องปฏิบัติดังนี้ 
   4.1 ห�ามนําเครื่องมือและอุปกรณ�สื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทุกชนิดเข�าไปในห�องสอบ 
   4.2 ควรไปถึงสถานท่ีประเมินก+อนเริ่มเวลาประเมินไม+น�อยกว+า 30 นาที แต+จะเข�าห�อง
สอบได�ก็ต+อเม่ือได�รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการประเมินแล�ว 
   4.3 ต�องเชื่อฟHงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุม
การประเมินโดยเคร+งครัด 
    4.4 ต�องเข�าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ�าหน�าท่ีดําเนินการประเมินกําหนดให�เท+านั้น 
   4.5 ผู�เข�าสอบท่ีไปถึงห�องสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล�ว 
30 นาที จะไม+ได�รับอนุญาตให�เข�าสอบ 
   4.6 ผู�มาสอบจะต�องเข�ารับการประเมินตามตําแหน+งท่ีสมัคร และตามวัน เวลาท่ีกําหนด
ในตารางการประเมิน ผู�ท่ีเข�ารับการประเมินผิดตําแหน+งจะถูกปรับให�ตกและไม+มีสิทธิเข�ารับการประเมินใน
ตําแหน+งท่ีสมัครอีก 
   4.7 ผู�เข�ารับการประเมินจะต�องนั่งประเมินตามท่ีนั่งและห�องประเมินท่ีกําหนดให� ผู�ใดนั่ง
ผิดท่ีในการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม+ได�รับคะแนนสําหรับความรู�ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะนั้น 
   4.8  เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอบ ตําแหน+งท่ี
สมัครและเลขประจําตัวผู�สมัครเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดให�เท+านั้น 
   4.9  เม่ืออยู+ในห�องประเมินขณะประเมินต�องไม+พูดหรือติดต+อกับผู�เข�ารับการประเมินอ่ืน
หรือบุคคลภายนอก และไม+ออกจากห�องประเมินเว�นแต+จะได�รับอนุญาต และอยู+ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการประเมินฯ 
   4.10  ถ�าสอบเสร็จก+อนเวลาและส+งคําตอบนั้นแล�ว ต�องได�รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการประเมินก+อน จึงจะออกจากห�องประเมินได� 



   4.11  แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใช�ในการประเมินจะนําออกจากห�องประเมินไม+ได� เว�น
แต+คณะกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการประเมินอนุญาตเท+านั้น 
   4.12  เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการประเมินให�หยุดทํา
ข�อสอบจะต�องหยุดทันที แต+จะออกจากห�องประเมินได�ต+อเม่ือคณะกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีควบคุมการประเมินได�
อนุญาตแล�ว 
   4.13  เม่ือสอบเสร็จแล�ว ต�องไปจากสถานท่ีประเมินโดยพลัน ห�ามติดต+อกับผู�ท่ียังไม+ได�
เข�ารับการประเมินและต�องไม+กระทําการใด ๆ อันเป&นการรบกวนผู�ท่ียังประเมินอยู+ 

     5.  ผู�ใดไม+ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินนี้ หรือผู�ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม+ได�รับอนุญาตให�เข�ารับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให�คะแนนก็ได� 

     6.  ผู�ใดไม+มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกล+าว ถือว+าสละสิทธิ์และไม+มีสิทธิ์เข�ารับการ
ประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 
  ง)  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ�  จะประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ/านการเลือกสรรในวันท่ี...
11 กุมภาพันธ� 2557... ณ.โรงเรียนวรลาโภนุสรณ�  และทางเว็บไซต�ท่ี http://www.waralaphonusorn.com/ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  8  กุมภาพันธ�  พ.ศ. 2557                                            

                           
     

 
( นายสิทธิศักด์ิ คําใบ) 

   ผู�อํานวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท�ายประกาศโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� 
ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2557 

เรื่อง รายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

เพ่ือเลือกสรรเป,นพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน/งครูผู�สอน 

เลขประจําตัวผู�สมัคร ช่ือ – สกุล  หมายเหตุ 
001 นางสาวพัชราภรณ� อุบลบาล  
002 นางลัดดาวรรณ ศรีนวลจันทร�  
003 นายบัญชา วงศ�คําภา  
004 นางจีราวรรณ� รัตนะเลิศนภา  
005 นางสาวกชพรรณ แสงนา  
006 นายวชิระเดช พังตุ�ย  
007 นางสาวสาริณี ช/างแคน  
008 นางสาวอรอุมา สิทธิบูรณ�  
009 นางสาวเมธินี จันทะพงษ�  
010 นายผดุงชาติ ประทุม  
011 นายภูษิต จันดา  
012 นางสาวนัชชา วิทยาภูมิ  
013 นายพงษ�สรรค� พันสอน  
014 นางสาวณัฐกฤตา ทศภานนท�  
015 นางสาวทิพวรรณ รามฤทธิ์  
016 นายวุฒิภัทร บุตรธนู  
017 นายอนุสรณ� ไตรฆ�อง  
018 นางสาวกรรณิกา บุญยัง  

   
 


