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ประกาศโรงเรียนค าบกราษฎร์นุกูล 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตธิุรการโรงเรียน  

-------------------------------------------- 
  ตามท่ีโรงเรียนค าบกราษฎร์นุกูล ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน โรงเรียนค าบกราษฎร์นุกูล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นั้น 

  บัดนี้ครบก าหนดการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ ของโรงเรียนค าบกราษฎร์นุกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ดงันี่ 

  1.รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนค าบก-
ราษฎร์นุกูล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 5 ราย ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ 

  2.วัน เวลา สถานที่ สอบ  

 

  3.ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

   1.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ
กระโปรง สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยชายเสื้อไว้ในกางเกง และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่อนุญาตให้ผู้
เข้าสอบ สวมรองเท้า ถุงเท้า และเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ 

   2.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

วัน เดือน ปี 
เวลา 

วิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 

14 ตุลาคม  2563 
09.00 น.- 12.00 น. 

-ความรู้ความสามารถตาม
ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  

 50 คะแนน ห้องสมุดโรงเรียนค าบก
ราษฎร์นุกูล 

14 ตุลาคม  2563 
13.00 น.- 14.30 น. 

-การสอบปฏิบัติ  
  

 30 คะแนน ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนค าบกราษฎร์นุกูล 

14 ตุลาคม  2563 
14.30 น.- 16.30 น. 

-การสอบสัมภาษณ์  20 คะแนน ห้องพักครูดโรงเรียนค าบก
ราษฎร์นุกูล 



2 
 

   3.เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบควรจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก 

   4.ต้องน าบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และบัตรประจ าตัวผู้สมัคร ไป
ในวันสอบคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก 

   5.การเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติดังนี้ 

     5.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องประดับทุก
ชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

     5.2 ควรไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ ภาคเช้า เวลา 09.00 น.- 12.00 น. จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกแล้ว 

     5.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกโดยเคร่งครัด 

     5.4 ผู้เข้ารับสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการสอบ
คัดเลือกไปแล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

     5.5 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องนั่งสอบตามเลขท่ีนั่งสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่ง
ผิดที่ในการสอบคัดเลือกใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับการสอบคัดเลือกนั้น 

     5.6 เขียนชื่อ- นามสกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั่น 

     5.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบจะต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบ
คัดเลือกอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

    5.8 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาท าข้อสอบ 

    5.9 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท า
ข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาต 

    5.10 เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้ารับการสอบและต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

  6. ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยามยามทุจริตอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบคัดเลือก และคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้ 
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  7. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบคัดเลือกครั้งนี้ 

 4.การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ 

  โรงเรียนค าบกราษฎร์นุกูล จะประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน 
สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนค าบกราษฎร์นุกูล ทาง
เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และทางเฟชบุ๊กโรงเรียนค าบกราษฎร์นุกูล 

 5. การท าสัญญาจ้าง 

  โรงเรียนจะท าสัญญาจ้างกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอันดับที่ 1 เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวด
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วนั้น 

 

  อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะ
ไม่พิจารณาตกลงท าสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น 

  ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  

 

 

        

                 (นางโยษิตา  คนซื่อ) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนค าบกราษฎร์นุฏุล 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนค าบกราษฎร์นุฏุล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนค าบกราษฎร์นุฏุล ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2563 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้
เข้าสอบ 

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 001 นางสาวบุษกร  สลางสิงห์ -ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
ภารกิจและหน้าที่  
14 ตุลาคม 2563 เวลา09.00 น. 
  -การสอบปฏิบัติ 
14 ตุลาคม 2563 
เวลา 13.00 น.- 14.30 น. 
-การสอบสัมภาษณ์ 
14 ตุลาคม  2563 
เวลา 14.30 น.- 16.30 น. 

2 002 นางสาววนิดา ภาคภูมิ 
3 003 นางสาวแววลดา  ปัททุม 
4 004 นางจันทิมา  แก้วแสง 
5 005 นางสาววิยะดา  จ าปา 

 

 


