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ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่ง ครูผ้สู อน
ตามที่ได้มีประกาศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งครูผู้สอน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นั้น
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ใน
ตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
วัน เวลาและสถานที่
หมายเหตุ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
ในการประเมินฯ
1. ความรู้ด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์
เกี่ยวกับวิชาชีพครู
2. มาตรฐานความรู้ในวิชาที่สอน
(วิชาเอก)

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 น-11.00 น.
ณ ห้องประชุมพระญาณสังวร

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ใน
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ.โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต และทาง www…………...-…………...
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ง) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ให้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
-

สัมภาษณ์
การพูดการสื่อสาร
การสอน
บุคลิกภาพ

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ

หมายเหตุ

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระ
ญาณสังวร

จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน
ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะทุกครั้งหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กโทรนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดย
เคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ
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4.6 ผู้เข้าสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กาหนดในตารางการประเมิน
ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตาแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตาแหน่งที่สมัครอีก
4.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น
4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครและเลขประจาตัว
ผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินจะต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่ได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมิน
4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้วต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินก่อนจึงจะออกจากห้องประเมินได้
4.11 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมินจะนาออกจากห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทาจะต้องหยุดทาทันที แต่จะ
ออกจากห้องประเมินได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว
4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินและ
จะต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
อาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
7. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ใน
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

(นายณรงค์ ศิริเมือง)
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
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เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ลงวันที่........21 ตุลาคม..2563.........
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ในตาแหน่ง.......ครูผู้สอน.............
เลขที่ประจาตัวผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
วิชาเอกคณิตศาสตร์
001
นางสาวเพ็ญ ศรีทองดี
002
นายเอกพล ทองสุก
003
นางสาวนารีรัตน์ หรีดบุญลือ
004
นางสาวอรทัย น้อมแนบ
005
นายธนพล ถาวรวงษ์
006
นางสาวปาดวาด กาวงษ์
007
นางสาวปัทมา พรหมชนะ
008
นางสาวมนัสนันท์ กาเนิดรัตน์
009
นายศิวกร แสงธรรมชัย
010
นายณัฐพล เจริญทัศน์
011
นางสาวนภาพร ปิโย
012
นายศราวุธ คชายุทธ
013
นางสาวอรอุมา นารินทร์รักษ์
014
นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ศรี
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
001
นางสาวป่านวรินทร์ จันละมูล
002
นางสาวคณิตา นรภัย
003
นางสาวฐิติวรรณ ชื่นชมน้อย
004
นางสาวฐิติรัตน์ คีรีวงษ์
005
นางสาวกัญจน์อมล กาญจนดารงสกุล
006
นางสาวธนัสฐา อินทร์ศรี
007
นางสาวศศิธร บังวัด
008
นางสาวสิริกร กิจก้องพนา
009
นางสาวสมฤทัย เพ็งน้อย
010
นางสาวนฤมล สอนดี
011
นางสาวปุณญ์คณิต์ภัค ภักดีภิริยะสกุล
012
นางสาวนภสรณ์ บุญมี
013
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร เมฆบุตร
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เลขที่ประจาตัวผู้สมัคร
วิชาเอกสังคมศึกษา
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031

ชื่อ-สกุล
นายธนภัทร รัตนบวรโรจน์
นายวิสุทธิ์ โสไกร
นางสาวนัฐริกา หนูทอง
นายอุดมทรัพย์ โชติช่วง
นางสาวเจนจิรา ภุมรินทร์
นางสาวอัญชลี พร้อมสุขสันต์
นางสาวกฤตยา พนาวันสุทธิศาล
นางสาวนาราภัทร รัตนะหงสา
นางสาวสุภัตรา ทวีผล
นายสิทธิพันธ์ อ่อนรุ่งเรือง
นายอภิสิทธิ์ สุดทอง
นายณัฐวุฒิ ศรีโปฏก
นางสาวฌัชญา พรหมชนะ
นางสาวสุดารัตน์ วงค์วันดี
นายวัฒน พันที
นางสาวชลิตา ติ่งชุ่ม
นายณัฐพล พรหมพิพัฒน์
นางสาวอรณี วิเศษสิงห์
นายหัฎฐพงษ์ นิลน้าเพชร
นางสาวรุจิกาญจน์ เชื้ออยู่
นางอุรีรัตน์ รูปงาม
นางสาวชนรดี ชื่นชม
นางสาวจิดาภา สุกใส
นางสาวชุติกาญจน์ จาปาเงิน
นางสาวทิพวรรณ ลุสมบัติ
นางสาวสิฎฐิณิศา สวนน้อย
นายวีรยุทธ บุญจีน
นายศักรินทร์ พัดนาค
นายวิสุทธิ์ พรทวีรัตน์
นายวิชัย แก้วสอน
นางสาวกรวรรณ ปทุมสูตร

หมายเหตุ
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เลขที่ประจาตัวผู้สมัคร
วิชาเอกพลศึกษา
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031

ชือ่ -สกุล
นายธีระพันธ์ จาปาดี
นายปริวัฒน์ ศรีจรรยา
นายขวัญกล้า ทองมณโฑ
นายสุรกานต์ นิลแก้ว
นายวุฒิภัทร แสงจันทร์
นายชัยชนะ ปั้นนาค
นางสาวฐิตินันท์ ยางงาม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรนุช รอดภัย
นายธนวัฒน์ ประเสริฐลาภ
นายกิตติภณ จันทร์มาก
นายรัฐธรรมนูญ อ่อนคา
นางสาวสุทธิญา ชลวิถี
นางสาวสุพรรณรัตน์ เปี้ยฝัน
นายธุวานนท์ ใจซื่อ
นายอนันต์ จงกิจ
นางจิรฐา พึ่งผล
นายเอกพันธ์ ดวงมี
นายกรชณศพล ทองศรี
นางสาวสิรัตน์ อุ้มกร
นายศิลา ดาทอง
นายอนุวัฒน์ บุญศรี
นายสุทิวัศ ขาสาคร
นายฐิรวัฒน์ แก้วบุญเพิ่ม
นายนนณพัฒน์ พงษ์เพศ
ว่าที่ร้อยตรีนวพล เขตภัทรพาณิชย์
นายสุรชัย กุลธกาญจน์
นางสาวสุมาลี ทรงกลด
นายทรงพล เพชรรอด
นายประภาส จานงกุล
นายสุรศักดิ์ สอนกลิ่น
นายณัฐพงศ์ แม้นทิม

หมายเหตุ

เอกสารหมายเลข 6

เลขที่ประจาตัวผู้สมัคร
วิชาเอกพลศึกษา
032
033
034
035
036
037
วิชาเอกเกษตร
001
002
003
004
วิชาเอกประถมศึกษา
001
002
003
004

ชื่อ-สกุล
นายภานุเดช เนตรสว่าง
นายพีระพัฒน์ มีผล
นายมานพ กาบคา
นายปิยะณัฐ แซ่ลี้
นางสาวดวงฤทัย ผาภูมิสมบูรณ์
นายอมรศักดิ์ สมบูรณ์
นายปรีดา โคแล
นายณัฐชนน สายสนิท
นายวิชิต วงเวียน
นายกรธรา สาตะรักษ์
นางสาวกนกอร แสงแพร
นางสาวกัณฑ์พัฒน์ ถาวรล้าเลิศ
นางสาวภาวิณี ปรางเปรมปรี
นางสาวอรอิสรา จันทร์แดง

หมายเหตุ

