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ประกาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามที่ได้มี ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 25 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูครูดูแลนักเรียนประจาพัก
นอนชาย และตาแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา โดยได้ดาเนินการรับสมัคร วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่
16 ตุลาคม 2561 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกที่กาหนดไว้ จึง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และจะดาเนินการสอบคัดเลือกในวันที่
19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคักเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. สถานทีส่ อบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. แต่งกายให้ สุ ภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่ าวคือ สุ ภาพสตรี สวมเสื้ อ
กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
3. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวัน สอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคักเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวก็ได้
4. การเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้อง
สอบ
4.2 ควรไปถึงสถานทีสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง และค าแนะน าของกรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
4.5 ต้อ งเข้าสอบกับ กรรมการตามที่เจ้า หน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้
เท่านั้น
4.6 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบใน
ตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
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4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบจะออกจากห้อง
สอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
4.8 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน
เวลาที่กาหนดใน ตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
4.9 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบ
ผิดที่ในการสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
4.10 เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและ เลข
ประจาตัวสอบเฉพาะในส่วนที่กาหนดให้เท่านั้น
4.11 เมื่ ออยู่ ในห้ องสอบขณะสอบไม่ พู ดหรื อติ ดต่ อกั บผู้ เข้ าสอบอื่ นหรื อ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ
4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคาตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้อง
สอบได้ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
4.13 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น
4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้
หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุ มการสอบได้
อนุญาตแล้ว
4.15 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือ
ผู ้ใ ดทุจ ริต หรือ พยายามทุจ ริต อาจไม่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้เ ข้า รับ การประเมิน สมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.16 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ http://www.kpsp.ac.th/home.php
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

(…………………….……………………………)
(นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
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ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วัน/เวลา
19 ตุลาคม 2561
09.00 น เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตาแหน่ง และ
สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ
ห้องประชุมรัชมังคลา
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เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจาพักนอนชาย
เลขประจาตัวสอบ
01

ชื่อ – สกุล
นายปวรรษวงศ์ ถอยวิลัย

หมายเหตุ

[5]

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
เลขประจาตัวสอบ
01
03

ชื่อ – สกุล
นายปวรรษวงศ์ ถอยวิลัย
นายกนกศักดิ์ เที่ยงตรง

หมายเหตุ
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เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
เลขประจาตัวสอบ
02

ชื่อ – สกุล
นางสาวณัฐพร อ่วมคา

หมายเหตุ
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ

