
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
เร่ือง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 

ในต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์  USO NET 
          

       ตามท่ีได้มีประกาศโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒       
ลงวันท่ี 28  สิงหาคม 2563  เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ USO NET และจะประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันท่ี 11 กันยายน 2563 นั้น 
 

        โ ร ง เ รี ยน ชุมชน ศิลา เพชร  จึ ง ขอประกาศ ร าย ช่ือ ผู้มี สิ ทธิ์ แ ละ ผู้ ไ ม่ มี สิ ทธิ์ ใ น ก าร เข้ า รั บ                       
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์  USO NET ก าหนดวัน  
เวลา  สถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล สถานที่สอบ 
1 ๐๐๑ นายปรวุฒิ  พุฒหมื่น อาคารเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 2 ๐๐๒ นางสาวสุภาวิตา  ยาสาร 
3 ๐๐4 นางสาวพัชรีวรรณ  ศรีอมรโยธิน 
4 ๐๐5 นายภานุวัชญ์  ธรรมศิริ 
5 ๐๐6 นายนันทวัฒน์  เนตรทิพย์ 
6 ๐๐7 นายธวัชชัย  มีบุญ 
7 ๐๐8 นายศุภกฤต  พงศ์ศุภศักดิ์ 
8 ๐09 นางสาวสุธิดา  ยาปัน 
9 ๐10 นายวีรพล  นันไชย 

10 ๐11 นายสัมพันธ์  นัดกลาง 
11 ๐12 นายปธานิน  ปัญญาธ ิ
12 ๐13 นางสาวณิชกานต์  ยะแสง 
13 ๐14 นายสุชาติ  อินวงค์ 
14 ๐15 นายสิทธิวัชร  สิงห์ธนะ 
15 ๐16 นางสาวอัจฉรา  บริคุต 
16 ๐17 นายณัฐวุฒิ  สมช่ือ 
17 ๐18 นางสาวมลิวัลย์  สกุณา 
18 ๐19 นายสุอภิชัย  ค าแคว่น 
19 ๐20 นายปรัชญา  ไชยบุญเรือง 
20 ๐21 นางสาวรัตน์ติยาภรณ์  แก้วรัตน์ 
21 ๐22 นายศราวุฒิ  พันชน 
22 ๐23 นายกิตติคุณ  พันรัง 
23 ๐24 นายธนพล  นาระทะ 
24 ๐25  นายศักดินาถ  ไชยชนะ 

 

  

 

 



  
 

 

 

 

๒. รายชื่อผู้มีไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล กรณีขาดคุณสมบัติ 
1 003 นางสาววิไลวรรณ  แซ่โซ้ง ขาดหลักฐานการสมัคร ตามประกาศโรงเรียน

ชุมชนศิลาเพชร เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกเป็น
ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ USO NET ลงวันท่ี 28 
สิงหาคม 2563 ข้อ 3.๒.๒ ใบรับรองคุณวุฒิ
การศึกษา 

   

 

    ๓.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  จะด าเนินการสรรหาและคัดเลือก ในวันท่ี 14 กันยายน  2563  ณ  อาคารเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4      ตามก าหนดการ ดังนี้ 
 

วัน เดือน ป ี เวลา รายการ คะแนน 
14  กันยายน 2563 ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
ทดสอบความรู้คุณธรรมจริยธรรม 
โดยวิธีสอบข้อเขียน 
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
โดยวิธีสอบข้อเขียน 

30 คะแนน 
 

20 คะแนน 
 

50 คะแนน 

๑๐.0๐-๑2.0๐ น. ทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยวิธีสอบปฏิบัติการ 

๕๐ คะแนน 

๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

๕๐ คะแนน 

 
           ๔.  ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบท่ีทางโรงเรียนออกให้  
    ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ  
    เจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ 
    การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

5. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
    ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

     ๕.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์ส่ือสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด เอกสาร กระเป๋าต่าง ๆ อุปกรณ์           
ท่ีใช้ค านวณ แหวน นาฬิกา เครื่องประดับอื่น ๆ และห้ามสวมเส้ือคลุมเข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด 

     ๕.2 ควรไปถึงสถานท่ีประเมินก่อนเริ่มเวลาตามสมควร  ผู้ใดเข้าสอบหลังเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที  
  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานด าเนินการสอบพิจารณา     

อนุญาต 
      ๕.๓ ผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้ร ับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และ

คณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนก็ได้ 
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๕.๔ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน ปากกา น้ ายาลบค าผิดไปเอง  กระดาษค าตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้ 
๕.๕  ห้ามน าข้อสอบ กระดาษค าตอบหรือคัดลอกหรือกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการส าเนาข้อสอบออกนอกห้อง

สอบโดยเด็ดขาด 
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

    (นางล าใย หานิพัฒน)์ 
                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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