
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ)
เรื่อง   รายช่ือผูมีสิทธิเ์ขารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว (ตําแหนงครูผูสอน วิชาวายน้ํา)

ตามท่ีไดมีประกาศโรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจาง
ชั่วคราว (ครูผูสอนวิชาวายน้ํา) และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

โรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ) จึงขอประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ ในการเขารับ
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตําแหนงครูอัตราจาง กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดดังตอไปนี้

๑. รายช่ือผูมีสทิธิเ์ขารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว(ครูผูสอน วิชาวายน้ํา)

(รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว(ครูผูสอน วิชาวายน้ํา) แนบทาย
ประกาศนี้)

/-๒.กําหนดวัน เวลา..



๒. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ) จะดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ การปฏิบัติการสอนจริง ในวันจันทรท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารสระวายน้ํา โรงเรียนอนุบาล
บานบึง (อํานาจคณูปถัมภ) ตามกําหนดการ ดังนี้

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันจันทรท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. เปนตนไป

วันพุธท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. เปนตนไป

สอบปฏิบัติการสอนจริง

สอบสัมภาษณ
- แฟมผลงาน

๕๐

๕๐

คะแนนรวม ๑๐๐

หมายเหตุ ใหผูมีสิทธิเ์ขารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว(ครูผูสอน วิชาวายน้ํา)
มารายงานตัวตั้งแตเวลา 08:๐0 – 0๘:๔0 น. ณ หองธุรการ อาคารอํานาจ – พูลสุข (สสีม)

ใหผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว(ครูผูสอน วิชาวายน้ํา)
เตรียมชุดสําหรับปฏิบัติการสอนจริงมาใชในวันสอบ

๓. เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๓.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวม

เทากัน จะจัดลําดับท่ีโดยใหผูท่ีไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนน
เทากัน   จะใชวิธีการสุม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงตั้ง

๓.๒ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาทดสอบรอบท่ี ๒ (สัมภาษณ) ภายในวันท่ี ๑๐
กันยายน ๒๕๖๒ ท่ี www.anubanbanbung.ac.th เพ่ือเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ (สอบสัมภาษณ) ในวันพุธท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองเชิดชูเกียรติ
(อาคารสีน้ําเงิน) โรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ)

๓.๓ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก โดยเรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ภายในวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ท่ี www.anubanbanbung.ac.th รายชื่อผูสอบคัดเลือกจะไมมีการข้ึนบัญชี

หากผูไดรับการคัดเลือกไมมารายงานตัวจะถือวา
๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือกไปแลว
๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด

/- ๔. ระเบียบปฏิบัติ..

- ๒ -



๔. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และสอบปฏิบัติการสอนจริง
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ผูเขาสอบจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๕

๒. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทา
หุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนใหเหมาะสม
กับเปนครู

๓. เปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ

๔. ตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกใหไปในวันประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจาหนาท่ีควบคุมการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะก็ได

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพงษศักดิ์   เสคุคุมพัตถ)
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ)

- ๓ -



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเ์ขารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว(ครูผูสอน วิชาวายน้ํา)
(แนบทายประกาศ โรงเรียนอนุบาลบานบึง (อํานาจคณูปถัมภ) ประกาศ ณ วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๒)

วิชาเอก  พลศึกษา
ท่ี เลขประจําตัว ช่ือ – สกุล สถานท่ีสอบ
1 ๐๐๑ นายฉัตรมงคล  วรรณธงชัย

ณ หองเชิดชูเกียรติ
อาคารประโยชนเนื่อง
จํานงค ชั้น ๑
โรงเรียนอนุบาลบานบึง
(อํานาจคณูปถัมภ)

2 ๐๐๒ นายกิตติพล  วิลัยกูล
3 ๐๐๓ นายชัยวัฒน  นกวิเชียร
4 ๐๐๔ นายฤทธิรงค  เพชรดิน
5 ๐๐๕ นายวรชน  สมบัติบูรณ
6 ๐๐๖ นายทศพร  นุราช
7 ๐๐๗ นายกิตติธัช  ขวัญคง
8 ๐๐๘ นายกิตติพงศ  อินทรใจ
๙ ๐๐๙ นายณัฐวุฒิ  เขาภูเขียว

๑๐ ๐๑๐ นางสาวฐิติมน  บุญสมศรี
๑๑ ๐๑๑ นางสาวฝนทิพย  พุมมูล
๑๒ ๐๑๒ นายวรพจน  สินศิริ
๑๓ ๐๑๓ นายกนตธร  แสงชื่น
๑๔ ๐๑๔ นางสาวผการัตน  วะดี
๑๕ ๐๑๕ นางสาวสญาภรณ  เทพรักษ
๑๖ ๐๑๖ นายดนุพล  เรียนสันเทียะ
๑๗ ๐๑๗ นายสุรัตน  คราวกลาง
๑๘ ๐๑๘ นายรังสรรค  พัดจันทรหอม
๑๙ ๐๑๙ นางสาวศิริวรรณ  แซอ้ึง
๒๐ ๐๒๐ นายวัชรายุทธ  ชวยรัมย
๒๑ ๐๒๑ นายโอรส  ไชยเวช
๒๒ ๐๒๒ นายเมษา  รัตนบุตร
๒๓ ๐๒๓ นายฤทธิ์ชัย  สีสัน
๒๔ ๐๒๔ นางสาวเจียระไน   สาระจันทร
๒๕ ๐๒๕ นายสุริโย  พสุธา
๒๖ ๐๒๖ นายวศิน  มูลจัด
๒๗ ๐๒๗ นายอดิศร  จรัสแผว
๒๘ ๐๒๘ นายศุภชัย  ศรีศักดา
๒๙ ๐๒๙ นางสาววิสุดา  ทองคํา
๓๐ ๐๓๐ นายนฤเบศ  เข็มศิริ
๓๑ ๐๓๑ นายดนุรุธ ทองคํา

- ๔ -


