
 
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  จังหวัดตาก 

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

พนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่ง ครูผู้สอน 
 

  ตามท่ีได้มีประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก   ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2558 
เรื่อง การสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน และจะประกาศรายชื่อผู้มีผ่าน
การสอบคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่  3  มิถุนายน  2558  นั้น 
 

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก     จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ  

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา  
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ 
ในการสอบประเมินฯ 

เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

1.ข้อสอบฉบับที่ 1  ความรู้ (สอบข้อเขียน)  50  คะแนน 
   1.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน    
   1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
   1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
2.ข้อสอบฉบับที่ 2  ความสามารถ (สอบข้อเขียน)  50 คะแนน 
   2.1 ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะ
ทางด้านการเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิวิชาเอก ฯลฯ 
3.คุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน 
   3.1 ความความสามารถ  ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญา  การแก้ปัญหา  เจตคติ  

2  มิถุนายน  2558 
  

เวลา 09.00 น. – 11.00 น.  
(สอบข้อเขียน)  ณ หอประชุม   

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 
จังหวัดตาก 

 
และ 

 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
(สอบสัมภาษณ์)  

ณ ห้องประชุมดอกแคขาว 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 

จังหวัดตาก 

 
 
 
 

ตาม
เอกสารแนบท้าย

ประกาศ 

/ค) ระเบียบ... 
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ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ 
ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน 
เป็นสุภาพชน 

2) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ ในการสอบประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

3) ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  และบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ บัตรที่ทางราชการออก 
ให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณา     ไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

4) การเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ  
ข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 

      4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ  
      4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าสอบ 

ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
      4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 

การประเมินโดยเคร่งครัด 
      4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 
      4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไป 

แล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
5)  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม 

ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ด าเนินการฯ อาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

6)  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ  และไม่มีสิทธิเข้า 
สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

7)  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55  จังหวัดตาก  จะประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีรายชื่อ 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่  3  มิถุนายน  2558   ณ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก    และ 
ทาง www.takwelfare.com 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2558 
 
 

(นายศรยุทธ    เรืองน้อย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 

 

 

http://www.takwelfare.com/


เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
ลงวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
พนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่ง ครูผู้สอน   

 
 

 

วิชาเอกคหกรรม(อาหารโภชนาการ) 
 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – ชื่อสกุล หมายเหตุ 
01 นางสาววรรณวิสาข์  สีเทา 25  พฤษภาคม  2558 

 

 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(นายศรยุทธ   เรืองน้อย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
1  มิถุนายน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
ลงวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
พนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่ง ครูผู้สอน   

 
 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – ชื่อสกุล วันที่มาสมัคร หมายเหตุ 
01 นางสาวนิตยา  ชัยสกุลวัฒนา 25  พฤษภาคม  2558  
02 นางสาวจรรยา  กมลชาวไพร 25  พฤษภาคม  2558  
03 นางสาวจินดา  กรกชจินดา 25  พฤษภาคม  2558  
04 นางสาวรุ่งทิวา  สายแปลง 25  พฤษภาคม  2558  
05 นางสาวสุภัคณา  จันทร์พุฒ 25  พฤษภาคม  2558  
06 นายสุรัตน์  บุญพรม 25  พฤษภาคม  2558  
07 นายพงศกร  เอี้ยงหมี 25  พฤษภาคม  2558  
08 นายสันยา  จ าปาทอง 25  พฤษภาคม  2558  
09 นายภัทรพงศ์  จันทร์สอน 25  พฤษภาคม  2558  
10 นางสาวพรรณชม  บุญหนุน 25  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว

ผู้สมัคร จาก 08 เป็น 10 
11 นางสาวพวงพร  กันทะวงค์ 26  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว

ผู้สมัคร จาก 09 เป็น 11 
12 นางสาวอลิษา  ยะสุกิม 27  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว

ผู้สมัคร จาก 10 เป็น 12 

13 นายจง  แซ่หลอ 27  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 11 เป็น 13 

14 นางสาววัชราภรณ์  จันตะโพธิ์ 27  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 12 เป็น 14 

15 นางสาวรัษฏากร  โพธิบัลลังก์ 27  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 13 เป็น 15 

16 นางสาวอังคณา  ตั้งมั่น 27  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 14 เป็น 16 

17 นางสาวญาณิสา  สว่างเจริญทรัพย์ 28  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 15 เป็น 17 

18 นางสาวกาญจนา  นาคสวาท 28  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 16 เป็น 18 

19 นางสาวสุพัตรา  กันทะวงค์ 28  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 17 เป็น 19 

20 นางสาวกนกพร  กลิ่นจันทร์ 28  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 18 เป็น 20 
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วิชาเอกคณิตศาสตร์  
 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – ชื่อสกุล วันที่มาสมัคร หมายเหตุ 
21 นายมานะชัย  ชาติสุทธิ 28  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว

ผู้สมัคร จาก 19 เป็น 21 

22 นายไพศาล  ย่างแก้วสกุล 28  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 20 เป็น 22 

23 นางสาวกมลชนก  แสนอินภิบาล 29  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 21 เป็น 23 

24 นายวุฒิวัฒน์  พรมวิหาร 29  พฤษภาคม  2558  

25 นางสาววิสา  ประทุมขัน 29  พฤษภาคม  2558  
26 นางสาวจุฑามาศ  ค ามา 29  พฤษภาคม  2558  

 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(นายศรยุทธ   เรืองน้อย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
1  มิถุนายน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
ลงวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
พนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่ง ครูผู้สอน   

 
วิชาเอกภาษาไทย 

 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – ชื่อสกุล วันที่มาสมัคร หมายเหตุ 
01 นางสาวศิรินันท์  คงโต 25  พฤษภาคม  2558  
02 นางสาวทัศนีย์  ดารินทร์ 26  พฤษภาคม  2558  
03 นางสาววราภรณ์  สวัสดิ์คีรีกุล 27  พฤษภาคม  2558  
04 นางสาวรสรินทร์  ชื่นใจ 28  พฤษภาคม  2558  
05 นางสาวอัฉราพร  เลิศศรี 28  พฤษภาคม  2558  

 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(นายศรยุทธ   เรืองน้อย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
1  มิถุนายน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
ลงวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
พนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่ง ครูผู้สอน   

วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 
 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – ชื่อสกุล วันที่มาสมัคร หมายเหตุ 
01 นางสาวสินจัย  ปั๋นต๊ะ 25  พฤษภาคม  2558  
02 นางสาวพรพิมล  วิชิตผลไพบูลย์ 25  พฤษภาคม  2558  
03 นางสาวธนพร  เอ่ียมทอง 25  พฤษภาคม  2558  
04 นางสาวพรนิภา  สิมมา 25  พฤษภาคม  2558  
05 นางสาวนัฏธิดา  เตียมค า 25  พฤษภาคม  2558  
06 นางสาวอัญชลี  เวียงจันทร์ 25  พฤษภาคม  2558  
07 นางสาวจุฑาทิพย์  แก้วมณี 25  พฤษภาคม  2558  
08 นายอดิศร  เวียงวีระชัย 25  พฤษภาคม  2558  
09 นางสาวพนิดา  วนาลัยจารุ 25  พฤษภาคม  2558  
10 นางสาวจิณัตตา  คะระออม 26  พฤษภาคม  2558  
11 นางสาวอารีย์  ทับทิมทอง 26  พฤษภาคม  2558  
12 นายเจตน์  พาบอลอ 27  พฤษภาคม  2558  
13 นางสาวนริศนา  เมฆโภชน์ 28  พฤษภาคม  2558  
14 นางสาวมาลินี  ภารดรวิสุทธิ์ 28  พฤษภาคม  2558  
15 นางสาวศรัญญา  สกุลบรรณวิทิต 28  พฤษภาคม  2558  
16 นางสาวสุพัตรา  ดารุนิกร 28  พฤษภาคม  2558  
17 นางสาววิภารัตน์  เข้มขัน 29  พฤษภาคม  2558  
18 นางสาวนิรมล  หมีโชติ 29  พฤษภาคม  2558  
19 นางสาวนภาพร  บัวเย็น 29  พฤษภาคม  2558  

 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(นายศรยุทธ   เรืองน้อย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
1  มิถุนายน  2558 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
ลงวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
พนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่ง ครูผู้สอน   

 
วิชาเอกดนตรี(สากล) 

 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – ชื่อสกุล วันที่มาสมัคร หมายเหตุ 
01 นายประกฤษฎิ์  คล่องแคล่ว 25  พฤษภาคม  2558  
02 ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์พล  เพชรหล่อ 26  พฤษภาคม  2558  
03 นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์ 28  พฤษภาคม  2558  
04 นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยวัง 28  พฤษภาคม  2558  
05 นายศรายุธ  ทุมชะ 29  พฤษภาคม  2558  
06 นายเฉลิมพล  ค าปัญญา 29  พฤษภาคม  2558  
07 นายมนตรี  มณีใส 29  พฤษภาคม  2558  
08 นายธิติสรรค์  แตงเหลือง 29  พฤษภาคม  2558  
09 นายสุทัศน์  พงษ์มา 29  พฤษภาคม  2558  

 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(นายศรยุทธ   เรืองน้อย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
1  มิถุนายน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
ลงวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
พนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่ง ครูผู้สอน   

วิชาเอกวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 
 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – ชื่อสกุล วันที่มาสมัคร หมายเหตุ 
01 นางสาวสุวรรณา  สายสุด 25  พฤษภาคม  2558  
02 นางสาวศศิประภา  หนูเครือ 25  พฤษภาคม  2558  
03 นางสาวชรัณยา  โพธิ์ค า 25  พฤษภาคม  2558  
04 นางสาวศรันยา  วงษ์ปิน 25  พฤษภาคม  2558  
05 นางสาวรุจิรา  ดลสา 25  พฤษภาคม  2558  
06 นางสาวสาวิตรี  จันสุ 25  พฤษภาคม  2558  
07 นางสาวสรียา  เกิดช่าง 25  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว

ผู้สมัคร จาก 09 เป็น 07 
08 นางสาววันดี  ห้าวหาญคุณธรรม 26  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว

ผู้สมัคร จาก 10 เป็น 08 

09 นายยุทธภูมิ  มหาวงค์ 26  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 11 เป็น 09 

10 นายน าพงศ์  จันทร์โท 26  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 12 เป็น 10 

11 นางสาวปราณฤทัย  เสาร์เทพ 26  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 13 เป็น 11 

12 นางสาววันวิสาข์  วงศ์ใจแก้ว 26  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 14 เป็น 12 

13 นายณัฐสิทธิ์  ช านาญการ 26  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 15 เป็น 13 

14 นางสาวปนัดดา  นิลคง 28  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 16 เป็น 14 

15 นางสาวพิมพ์วรีย์  โมเทียน 28  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 17 เป็น 15 

16 นางสาวเฉลิมชวัญ  ไชยบุตร 28  พฤษภาคม  2558 ขอแก้ไขเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร จาก 18 เป็น 16 

17 นางสาวรจนา  เทศไทย 29  พฤษภาคม  2558  
 

ลงช่ือ....................................................... 
(นายศรยุทธ   เรืองน้อย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
1  มิถุนายน  2558 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


