
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 

------------------------------------------------------------------------- 
 

      ตามที่โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน  ระหว่างวันที่  5 – 9 เมษายน 2562 นั้น  
  บัดนี้ได้เสร็จสิ้นการรับสมัครแล้ว  โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือกดังนี้ 
  1. จะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) ในวันพฤหัสบดีที่ 
11 เมษายน 2562  ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ดังนี้ 
  1.1 ภาค ก การสอบข้อเขียน (50 คะแนน) รายละเอียดดังนี้ 
    1)  ภาษาไทย 
         2)  ความสามารถทางการคิด 
                   3)  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
             4)  ความรู้ทั่วไป 
       5)  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาระงาน (งานธุรการ,งานสารบรรณ,งานข้อมูลสารสนเทศ,       
งานการประสานงาน , งานพัสดุ) 
  1.2 ภาค ข การสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) รายละเอียดดังนี้ 
   1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
   2) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
   3) วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
   4) การมีปฏิภาณไหวพริบ 
    5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
 
 
 
 
 

...//2. วัน... 
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2.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

  โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์           
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562   ดังนี้ 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม  
(100 คะแนน) 

หมายเหตุ 

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 
เวลา 09.30 – 10.30 น. 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
ภาค ก  การสอบข้อเขียน   
ภาค ข  การสอบสัมภาษณ์  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 
 

 

   3. สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา  13.00  น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
ณ  ห้องประชุมวิชาการ  โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 
 
  4. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
        4.1 ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ เข้าสอบ 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด 
   4.2 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ห้ามสวมเสื้อแขนยาวหรือเสื้อคลุม ห้ามใส่รองเท้าถุง
เท้าเข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 
   4.3 ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมบัตรประจ าตัวสอบ ไปในวันสอบ และต้อง
วางบัตรประจ าตัวสอบไว้บนโต๊ะขณะที่ท าการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงจะอนุญาตให้เข้าสอบได้ 
   4.4 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพ่ือพิสูจน์ตัวบุคคลผู้ใดไป
ไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน             
ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น           
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานด าเนินการสอบพิจารณาอนุญาต 

4.5  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบและลุกจากโต๊ะที่นั่งสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
           4.6  ผู้เข้าสอบรายใดที่สอบเสร็จก่อน ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ 
     4.7  หากผู้เข้าสอบมีความคับข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน ให้รีบแจ้ง           
ต่อกรรมการก ากับห้องสอบ หรือประธานกรรมการสนามสอบในทันที เพ่ือจะได้พิจารณาด าเนินการแก้ไข
ในทางท่ีเหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากท่ีเกิดเหตุนานเกินควรอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา 
   4.8 ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในครั้งนั้นและจะ
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

...//4.9 อนุญาต... 



- 3 - 
         4.9  อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน าเฉพาะปากกาและดินสอด า  ขึ้นไปบนห้องสอบเท่านั้น 
            4.10  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบให้น ายางลบ เอกสารต่าง ๆ เช่นกระดาษ กระเป๋าต่าง ๆ กระเป๋า
ใส่ดินสอปากกา  ซองแว่นตา  ซองโทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  ขวดน้ าดื่ม  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค านวณ 
ทุกชนิดหรืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดทุกประเภท  เข้าไปในห้องสอบโดย
เด็ดขาดหากตรวจสอบพบจะปรับให้เป็นตก  และจะถูกด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
   4.11  ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะ  เช่นแหวน นาฬิกา สร้อยข้อมือ ต่างหู สร้อยคอ
และเครื่องประดับอ่ืน ๆ  เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 
      4.12  ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
      4.13  ห้ามน าข้อสอบ กระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 
            4.14  ห้ามผู้ใดน าแบบทดสอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบทดสอบหรือคัดลอกแบบทดสอบ
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
     4.15  ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบและถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสอบคัดเลือกโดยเคร่งครัด   
 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 9  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(นายสุเทพ  ด้วงต้อย) 
ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 
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บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)  ลงวันที่  9 เมษายน 2562 

 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาววรรณสิริ  นิลปานกัน สอบที่ห้องประชุมวิชาการ 
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 02 นางสาวนันทวัน   สุขสมกิจ 

  
 

 
 
 
 
                                                                                                             


