ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
-----------------------------ตามประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ธุรการโรงเรียน ลงวันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ซึ่งรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2561 นั้น
บัดนี้ ครบกาหนดการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อ จ้ างเป็ น ลู ก จ้ างชั่ว คราวปฏิ บั ติง านธุ ร การ ของโรงเรี ยนบ้ านโป่ง สั ง กัดส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. รายชื่ อผู้มี สิท ธิ์ เ ข้ า สอบคั ดเลื อก อัต ราจ้ างเพื่อ จ้า งเป็ นลู ก จ้า งชั่ว คราวปฏิบัติ งานธุร การ
ของโรงเรี ย นบ้ านโป่ ง สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2 ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. วัน เวลาและสถานที่สอบ
วันที่
20
พฤศจิกายน
2561

20
พฤศจิกายน
2561

เวลาสอบ
09.00 – 10.00 น.

10.00 น.

วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
ภาค ก (สอบข้อเขียน)
50 คะแนน
-ความรู้ทั่วไป
-ความรู้ความสามารถตาม
ขอบข่ายภาระหน้าที่
-ระเบียบงานสารบรรณ

สถานที่สอบ
โรงเรียนบ้านโป่ง

ภาค ข (สัมภาษณ์)

โรงเรียนบ้านโป่ง

50 คะแนน
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3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
3. ต้องนาบัตรประจา ตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ ออกให้ไปในวันสอบคัดเลือก
4. การเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 15 นาที
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ คัดเลือกโดยเคร่งครัด
4.4 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการสอบ
คัดเลือกไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.5 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งและห้องสอบที่กาหนดให้ผู้ใด
นั่งผิดที่ ในการสอบคัดเลือกใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการสอบคัดเลือกนั้น
4.6 เขียนชื่อ – นามสกุล ตาแหน่งที่สมัครและเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่
กาหนดให้ เท่านั้น
4.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก
อื่นหรือ บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความ
ดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ควบคุมการสอบ
4.8 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทาข้อสอบ
4.9 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุด ทา
ข้อสอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบได้อนุญาต
4.10 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ ผู้ที่ยังไม่ได้
เข้ารับการสอบและต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ย วกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ
ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ ก และคณะกรรมการด าเนิ น การสอบคัด เลื อ กอาจจะ
พิจารณาสั่งงดการให้ คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบ คัดเลือกครั้งนี้

4. การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้
โรงเรียนบ้านโป่ง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และ
สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านโป่ง อาเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย และทางเวปไซด์ http://cr2obec.go.th อนึ่ง หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ให้ถือว่าหมด สิทธิ์การทาสัญญาจ้าง และ
จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสัญญา ทะกัน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่ง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

เลขประจาตัวสอบ
1
2

ชื่อ – สกุล
นางปราณิสา ทองบ่อ
นางสาวนฤภร ทามัน

สถานที่สอบ
ห้องประชุมจามจุรี
โรงเรียนบ้านโป่ง

