ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน
-------------------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน
2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตาแหน่ง ครูผู้สอน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะและวิธีการประเมิน
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง (สอบข้อเขียน)

ภาค ข. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ประเมินประวัติ และผลงาน
หรือประสบการณ์ (สอบสัมภาษณ์)

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันที่ 17 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
วันที่ 18 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เลขประจาตัวผู้สมัคร
0001 – 0038

0001 – 0038

/ค) ระเบียบ...

-2ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็น หน้าที่ของผู้ สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออก
ให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่ง
ผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะนั้น
4.7 เขียนชื่อ – นามสกุล ตาแหน่งที่สมัครและเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่
กาหนดให้เท่านั้น
4.8 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับ
การประเมินอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแล
ของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
4.9 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
4.10 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมินจะนาออกจากห้องประเมินไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น

/4.11 เมื่อหมด...

-34.11 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม การประเมินได้อนุญาต
4.12 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ง) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่
เขต 2 และทางเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 www.phrae2.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายสุรศักดิ์ ปาเฮ)
รองผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

เอกสารแนบท้ายประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน
เลขประจาตัวผู้สมัคร
0001
0002
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ชื่อ – สกุล
นางสาววาสนา สันป่าแก้ว
นางสาวรุ่งนภา พะย๋า
นางสาวนาริน กาศวิบูลย์
นางสาวอาทิติยา เพลิดเพลิน
นายณัฐพงษ์ คาเพ็ง
นางสาวกันตินันท์ เที่ยงจันทร์
นายปรีชา ตระการธารง
นางสาวอุไรพร ไชยสาร
นายปีย์มนัส ขันมณี
นางสาวประทุมพร ฟุ่มฟองฟู
นางสาวผกาวดี ใจวิถี
นางสาวธิดารัตน์ ฝั้นแก้ว
นางสาวอรุณี อิ่นคา
นางสาวอรอุสา ธิปงสนิท
นางปนัดดา จันทร์มณี
นางสาววันวิสาข์ เครื่องสนุก
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงสุจิราพร ธิน้อย
นางสาวฐิตาภรณ์ จากน่าน
นางสาวจุฑามาศ คงยิ้ม
นางสาวกนกวรรณ สาระวะ
นางสาววารุณี ศรีอ้าย
นางสาวภัทรธราภรณ์ ชาญช่าง
นางสาวกมลฉัตร ต๊ะม่าน
นางสาวสุณิสา หลวงสุ
นางสาววนิดา วงศ์ไทยดี
นางสาวภัทราวดี สุทธนะ
นายสุกฤษฎิ์ ชายป่า

หมายเหตุ

-2เอกสารแนบท้ายประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน
เลขประจาตัวผู้สมัคร
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038

ชื่อ – สกุล
นางสาวจิตราภรณ์ เขื่อนเพชร
นางสาวพิชยารัชต์ พระโพธิ์
นางสาวชนิดาภา พุฒปัญญา
นางสาวเบญจมาศ นงนุช
นางสาวพัชรา มะโนวัง
นางสาวสุพรทิพย์ ศรีสุข
นางสาวสุพัตรา พันธุ
นางสาวจันทิมา จันตาบุตร
นางสาวนิตยา อ่อนดี
นางสาวภัสสร วิดมา
นางสาวกมลวรรณ ถิ่นสอน

หมายเหตุ

