ประกาศโรงเรียนบ้านหาดนาค
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชัว่ คราวรายเดือน
ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนบ้านหาดนาค สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563
นั้น
โรงเรี ย นบ้ า นหาดนาค จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วิชาเอกปฐมวัย

ที่

เลขประจาตัว

ชื่อ – สกุล

1

๐๐๑

นางสาวเสาวนีย์ มงคลเลิศนภา

2

๐๐5

นางสาวภิญญาพัชญ์ ตื้อจุมปู

3

007

นางสาวอังคณา เตจ๊ะฝั้น

4

011

นางสาวรัตนาภรณ์ วนาลัยธารง

สถานที่สอบ

โรงเรียนบ้านหาดนาค

วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ที่

เลขประจาตัว

1

๐๐6

ชื่อ – สกุล
นายวิศรุต กันธศิล

สถานที่สอบ
โรงเรียนบ้านหาดนาค

วิชาเอกพลศึกษา

ที่

เลขประจาตัว

ชื่อ – สกุล

1

๐๐2

นางสาวศิริพร ใบแสด

2

๐๐3

นางสาวชัญญาภร แก้วดา

3

004

นางสาวธัญญารัตน์ เถินบุรินทร์

4

008

นายนิพนธ์ เจาะมู

5

010

นางสาวชนันท์ธิดา จุมปา

6

012

นายรุ่งเรือง รู้ธรรม

สถานที่สอบ
โรงเรียนบ้านหาดนาค

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ที่

เลขประจาตัว

ชื่อ – สกุล

สถานที่สอบ

1

๐๐๑

นายวิทวัส สืบคาแก้ว

2

๐13

นางสาวขวัญจิรา ดูพอ

3

014

นางสาวณัฏฐกานต์ ฐิติกรเรืองสกุล

โรงเรียนบ้านหาดนาค

2. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โรงเรียนบ้านหาดนาค จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้าน
หาดนาค ตามกาหนดการ ดังนี้
วันที่/เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
26 มีนาคม 2563 เวลา
สอบข้อเขียน
09.00-10.30 น.
1.ความรอบรู้
100 คะแนน
2.ความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้าน
วิชาเอก)
3.กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
4.คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษา
5.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
เวลา 13.00-16.00 น.

สอบสัมภาษณ์
สอบสาธิตการสอน
รวม

50 คะแนน
50 คะแนน
200 คะแนน

/...3 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้

3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่โรงเรียนบ้านหาดนาคกาหนด
2. แต่งกายให้สุ ภาพเรี ยบร้ อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุ ภาพสตรี สวมเสื้ อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้ น
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้ าหุ้มส้นและประพฤติตนให้เหมาะสม
และให้เกียรติสถานที่ราชการ
3. เป็ นหน้าที่ของผู้ สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
4. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เ ข้ารับการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
5. การเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
๕.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ ทุกชนิด เอกสาร กระเป๋าต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้
คานวณ แหวน นาฬิกา เครื่องประดับอื่น ๆ และห้ามสวมเสื้อคลุมเข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด
๕.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาตามสมควร ผู้ใดเข้าสอบหลังเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุจาเป็น ให้อยู่ในดุลยพิ นิจของประธานดาเนินการ
สอบพิจารณาอนุญาต
๕.๓ ผู้ ใ ดทุจ ริต หรือ พยายามทุจ ริต จะไม่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้เ ข้า รับ การประเมิน สมรรถนะ และ
คณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๕.๔ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน ปากกา น้ายาลบคาผิดไปเอง กระดาษคาตอบทางหน่วยสอบจะจัด
ให้
๕.๕ ห้ามนาข้อสอบ กระดาษคาตอบหรือคัดลอกหรือกระทาการใด ๆ ที่เป็นการสาเนาข้อสอบออกนอก
ห้องสอบโดยเด็ดขาด
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓0 มีนาคม ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
โรงเรียนบ้านหาดนาค และระบบออนไลน์ผ่านทาง (เว็บไซต์) http://www.chiangmaiarea๖.go.th/ โดยจะประกาศ
เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลาดับ
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

(นางณัฐธิดา จันทะกูฏ)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดนาค

