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ประกาศโรงเรียนวัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
*********************
ตามประกาศโรงเรียนวัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูผู้สอน งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประกาศลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยประกาศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น
บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏ
ว่า มี ผู้ มีสิ ท ธิ์ สอบแข่ ง ขัน ในต าแหน่ ง ครู ผู้ สอน สาขาวิ ช าเอกทั่ ว ไป จ านวน 46 ราย ตามบั ญ ชี รายชื่ อ แนบท้ า ย
ตามประกาศฉบับนี้ จึงแจ้งรายละเอียด กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุ คคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน งบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนวัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2 รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
๒. กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีสอบแข่งขัน
จะทาการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัดตาหนักเหนือ
(ชื่นวิทยานุสรณ์)
วัน / เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
09.00 – 10.00 น.
11.00 – 12.00 น.
13.00 น. เป็นต้นไป

คะแนนเต็ม
150 คะแนน

วิชาที่สอบ
ภาค ก
ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
ภาค ข
ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
สอบสัมภาษณ์

ขอบเขตเนือ้ หาวิชาที่จะใช้ในการทดสอบ
ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
- เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
- วิชาภาษาไทย
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หมายเหตุ

50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
- ความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพครู
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การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยพิจารณาจาก
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

10 คะแนน

2 การประกอบคุณความดี

10 คะแนน

3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

10 คะแนน

4 เจคติและอุดมการณ์

10 คะแนน

5 การมีปฏิญาณไหวพริบ

10 คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจาก การตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
และประวัติการศึกษา
พิจารณาจาก ประสบการณ์ประกอบคุณงามความดีต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา
การสื่อสาร
พิจารณาจาก เจคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู
พิจารณาจาก การประมวลการตอบคาถาม โดยมีหลัก
คิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลัก
คิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้

3. ระเบียบการสอบแข่งขัน
3.1 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ ในการสอบแข่งขัน ตามที่กาหนด
3.2 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมรองเท้าแตะ สาหรับสุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง
เสื้อไม่มีแขน โดยหากไม่แต่งกายตามที่กาหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3.3 ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร พร้อมบัตรประชาชน แสดงตนในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบแข่งขัน
3.4 ให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนกาหนดเวลาเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 30 นาที สาหรับผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ
หลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบหรือที่ลบคาผิด โดยห้ามผู้เข้าสอบนาอุปกรณ์สื่อสาร
ทุกชนิด เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องคานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คานวณได้ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
อนุญาตให้นาสิ่งของติดตัวเข้าห้องสอบได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเท่านั้น
3.6 ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่กระทาการอื่นใดอันเป็นการรบกวนผู้อื่น ทั้งขณะที่อยู่ในห้องสอบ และเมื่อ
ออกจากห้องสอบแล้ว
ในการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ และการประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กข้ า งต้ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบเอกสารที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนในใบสมัครเข้ารับการ คัดเลือกบุคคลว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดในประกาศรับ
สมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน ในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕60

(นางสาวสุจรินทร์ วรรณมาศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์)
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
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ชื่อ – สกุล
นางสาวชลันดา แป้งหงษ์แก้ว
นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง
นายณัฐวุฒิ จิตจักร
นางสาวนิพิชฌม์พร นนทะคุณ
นางสาวเสาวลักษณ์ ผึ่งจิตร์
นางสาวสุกัญญา ทิพยาวงศ์
นายศุภดิตถ์ ยุดดร
นางสาวอุบล กาลังเหลือ
นางสาวพฤกษา พันธ์แก่น
นางสาวหทัยชนก กระจ่างแจ้ง
นางสาวศรีอัมพร ปานพรม
นางราไพศิลป์ ชื่นแย้ม
นางสาวศิริรัตน์ พวงจาปา
นายเอกราช จันทุดม
นายนัฐวุฒิ ทากันจง
นายไชยธร ชาวเหนือ
นางสาวศันสนีย์ เล็กประทุม
นางสาวพรพิมล แสงศิริ
นางสาวฐิติทิพย์ ทัศนา
ว่าที่ ร.ต.หญิงบุญสิตา รอดม่วง
นางสาวจุรีรัตน์ สุริลอด
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนาภรณ์ บุญยิ่ง
นางสาววิสุดา มลาศาสตร์
นางสาวธิดารัตน์ อรุณปรี
นางสาวปวีณนุช พันทา
นายภาณุวัฒน์ ชูจอหอ
นางสาวสุชาฎา สุเสนา
นายกิตติ พาณิชยกิจกุล
นางสาวพิมพ์พิศุทธ์ ศรีประไพ
นางสาวนันท์ชนก ขันเพ็ชร

สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
001 - 035
ห้องสอบที่ 1
อาคาร 1 ชั้น 2
โรงเรียนวัดตาหนักเหนือฯ

หมายเหตุ
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
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ชื่อ – สกุล
นางสาวชุติกาญจน์ ภูหัวตลาด
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ ใจคุ้มเก่า
นายสุบัณฑิต กระจ่างโพธิ์
นางสาวทิพวัลย์ บ่อเงิน
นางสาวณิชกานต์ ขุนณรงค์
นางสาวญาณินี จุมพรหม
นางสาวอาภัสรา พงษ์สวัสดิ์
นางสาวณัฏฐกฤตา จันดี
นางสาวปรียานุช ดวงแก้ว
นางสาวกิตติยา ผิวชะอุ่ม
นางสาวภัทราพร สุขจิตร
นางสาววรรณิกา ทาพรุ่น
นายประมวล เรืองเทพ
นายวรนิตย์ ลือชา
นายอธิวัฒน์ ประมาคะเต
นางสาวสกรานตา ภูยาธร

สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
036 - 046
ห้องสอบที่ 2
อาคาร 1 ชั้น 1
โรงเรียนวัดตาหนักเหนือฯ

หมายเหตุ

