
 
 

ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  

ในต าแหน่งเจ้าหนา้ที่ส านักงาน, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่สระว่ายน  า และนักการภารโรง 
……………………….…………………………. 

   ตามท่ีได้มีประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ลงวันท่ี 22  พฤศจิกายน  2562                  
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีส านักงาน , เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ,                  
เจ้าหน้าท่ีสระว่ายน้ า และนักการภารโรง   และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะให้ทราบ
เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี  12  ธันวาคม  2562 นั้น  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน                  
จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน  เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  
ให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ตามวัน เวลา และสถานท่ีในตารางสอบ 
ดังนี ้

 
วันที ่  เวลา ประเมินสมรรถนะ สถานที ่

12  ธันวาคม 2562 08.30 น. – 09.30 น. ความรู้ความสามารถท่ัวไป ห้องโสตฯ 3 อาคาร 5 
12  ธันวาคม 2562 09.45 น. – 10.45 น. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ห้องโสตฯ 3 อาคาร 5 
12  ธันวาคม 2562 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ ์ ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร 3 
  

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

   1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเส้ือ กระโปรง       
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเส้ือ กางเกง โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง   สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน    
เป็นสุภาพชน 
   2. เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
          3. น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน
สมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าท่ีควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 
                             4. ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าท่ี ท่ีจะต้องตรวจสอบให้ทราบว่า สถานท่ีสอบอยู่  ณ  ท่ีใด  ห้องใด 
   5. ไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด          
ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรก ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะ
ไม่ได้ รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธานด าเนินการสอบพิจารณา 
อนุญาต  
                             6.  ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต  



                             7. ไม่น าเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องส่ือสารใดๆ เข้าไป ในห้องสอบ  
                          8. นั่งตามท่ีก าหนดให้ จะเปล่ียนท่ีนั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้  
                             9. ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และค าส่ังของผู้ก ากับการสอบ โดยไม่ทุจริต  ในการสอบ  
                            10. มิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นคัดลอกค าตอบของตน รวมท้ังไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบ        
เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีเหตุความจ าเป็นให้แจ้งต่อผู้ก ากับการสอบ  
                            11. ประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
                            12. ผู้ใดสอบเสร็จก่อน  ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบ และไม่กระท าการใดๆ อัน
เป็นการรบกวนแก่ผู้ท่ียังสอบอยู่ แต่ท้ังนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที  หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้  
                            13. ไม่น ากระดาษส าหรับเขียนค าตอบท่ีผู้ก ากับการสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ  
                            14. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้วให้ประธาน
กรรมการหรือผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการสอบ ส่ังไม่ตรวจค าตอบและถือว่าผู้นั้น สอบไม่ผ่านวิชานั้นในการ
สอบคราวนั้น  
                           15. ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกค าตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน                       
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นได้สมคบกันกระท าการทุจริต  

        ง) โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพูน  จะประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่าน            
การคัดเลือกในวันท่ี  13  ธันวาคม  2562  และทาง www.sby.ac.th  

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2562        
                            

         

                                                            (นายขุนหาญ    นิตตา) 
                                             รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.sby.ac.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศ   โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
ลงวันที่  4  ธันวาคม  2562 

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว 

      ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

ล าดบัเลขที ่  
นั่งสอบ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นางสาวปิยะวรรณ     กันทะวัง  
002 นางสาวกรกนก         กิติเดช  
003 นายกลวัชร              ชติวรนานนท์  
004 นางสาวชนาพร         จันทร์เพ็ง  
005 นางสาวพัศญา          มุ่งมาตร  
006 นายภาณุวัฒน์          พรมพิงค์  

 

      ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ล าดบัเลขที ่  
นั่งสอบ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นางสาวอัมรินทร์      ทิแก้ว  
   

 

      ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน  า 

ล าดบัเลขที ่  
นั่งสอบ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นายปฏิภาณ      ทิแก้ว  
   

  

      ต าแหน่ง นักการภารโรง 

ล าดบัเลขที ่  
นั่งสอบ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
หมายเหตุ 

 -ไม่มีผู้มาสมัคร-  
   

  


