
 

 
 

(ส ำเนำ) 
ประกาศโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ 
ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   

 
  ตำมที่ได้มีประกำศโรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ  ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๑  เรื่อง กำรรับ
สมัครลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำร และต ำแหน่งพี่เลี้ยงหอนอน นั้น 
  โรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ จึงขอประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว          
ก ำหนดวัน  เวลำ  สถำนที่ในกำรคัดเลือก  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

ก) รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  
    

ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑ นำงสำวเสำวลักษณ์ หนูแก้ว  

๒ นำงสำวภคอร อิหม ำหมำด  

๓ นำงสำวจำรุวรรณ ไกรทิพย์  

๔ นำงสำวศิริพร แก้วชูเสน  

๕ นำงสำวปำนเลขำ ทัศศรี  

๖ นำงสำวเสำวลักษณ์ จันทรัตน์  

๗ นำงสำวนพรัตน์ รักษำกำญจนสิน  

๘ นำงสำวธณิตตำ สุวรรณศรี  

๙ ว่ำที่ร้อยตรีอดิศร พรหมจิตต์  

๑๐ นำงสำววชิฬำภรณ์ ศรีนุไพ   

๑๑ นำงสำวอัจจิมำ ไกรกรำย  

๑๒ นำงเปรมจิตร กำระหงษ์  

๑๓ นำงสำวสุนิตำ สุวรรณโณ  

๑๔ นำงสำวธนำภำ สีจันทร์  

๑๕ นำงสำวพนิดำ นิคม  

๑๖ นำงสำวอัชฌำ คล้ำยเพชร  

๑๗ นำงสำวสุจินต์ สุวรรณ  



ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ต่อ) 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑๘ นำงสำววิชุตำ ตัดสำยชล  

๑๙ นำงสำวสุภำวด ี วงศ์ตั้นหิ้น  

๒๐ นำงสำวสิรดำ โส๊ะหน่ำย  

๒๑ นำงสำวชมพูนุช อินทะสระ  

๒๒ นำงสำวกนกพร รุ่งสวัสดิ์  

๒๓ นำงสำวปัทมำ เรืองเดช  

๒๔ นำงสำวกมลชนก จันทรัตน์  

๒๕ นำงสำวสัลวำ บุญฤทธิ์  

๒๖ นำงรุจิรเนตร ช่วยบุญญะ  

๒๗ นำงสำวกุมำรี วีระสกุล  

๒๘ นำงสำวฐิติมำ ขวัญอ่อน  

๒๙ นำงกัญจนำ ขวัญเกื้อ  

๓๐ นำงสำวอำรีดำ หล้ำดัม  

๓๑ นำงสำวจุฑำรัตน์ จันเอียด  

๓๒ นำงสำวสำยทอง ภำระจริง  

๓๓ นำงสำวผควัลล ์ ขวัญซ้ำย  

๓๔ นำงสำวธนำรักษ์ ยอดศรี  

๓๕ นำงสำวชลีนำรถ มัจฉำกุล  

๓๖ นำงสำวกัลยำ แสงจันทร์  

๓๗ นำงสำววรำภรณ์ ขำวแก้ว  

๓๘ นำงสำวลำตีฟะห์ สุหลง  

๓๙ นำงสำวรุ่งทิวำ เหมือนมณี  

๔๐ นำงสำวเกณิกำ หงษ์ยนต์    

๔๑ นำงสำวอมรรัตน์ ช่วยดิษ  

๔๒ นำงสำวซำเรำะห์ มะลี  

๔๓ นำงสำวฮำสีหม๊ะ ยำมำ  

๔๔ นำงสำวนิวำนีตำ นิรอแซ  



ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงหอนอน 

 
 

 
 
 
 

 ข) ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ  ให้ผู้มีสิทธิ์ เข้ำรับกำรประเมิน
สมรรถนะ  ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ในตำรำงสอบ  ดังนี้ 

  

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ สมรรถนะและวิธีการประเมิน คะแนน หมายเหตุ 

วันที่  ๑๔  สิงหำคม  ๒๕๖๑ 
เวลำ  ๐๙.๐๐  เป็นต้นไป 

 

กำรสอบสัมภำษณ์ 

 

๑๐๐ 

 

ห้องประชุมชลำทัศน์ 

    

                  ค)  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตำมระเบียบ  ดังนี้ 
๑.  แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยตำมประเพณีนิยม  กล่ำวคือ  สุภำพสตรี  สวมเสื้อ  กระโปรง  สวมรองเท้ำ 

หุ้มส้น  สุภำพบุรุษสวมเสื้อ  กำงเกง  โดยสอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง  สวมรองเท้ำหุ้มส้นและประพฤติตน  
เป็นสุภำพชน 

๒. เป็นหน้ำที่ของผู้สมัครจะต้องทรำบ  วัน  เวลำ  สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ 
๓.  ต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้   ไปในวันประเมินสมรรถนะ   

หำกไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรประเมินสมรรถนะอำจพิจำรณำไม่อนุญำตให้เข้ำรับ 
กำรประเมินสมรรถนะก็ได้ 

๔.  กำรเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
๔.๑  ห้ำมน ำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็คโทรนิกส์ทุกชนิดเข้ำไปในห้องสอบ 
๔.๒  ควรไปถึงสถำนที่สอบก่อนเริ่มเวลำสอบไม่น้อยกว่ำ  ๑๕  นำที  แต่จะเข้ำห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ 

ได้รับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบแล้ว 
๔.๓  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตำมค ำสั่งและค ำแนะน ำของกรรมกำรหรือ  เจ้ำหน้ ำที่ควบคุมกำรสอบ 

โดยเคร่งครัด 
          ๔.๔  ต้องเข้ำสอบกับกรรมกำรตำมที่เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบก ำหนดให้เท่ำนั้น 
          ๔.๕  ผู้เข้ำสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจำกเวลำที่ก ำหนดเริ่มสอบในตำรำงสอบไปแล้ว ๓๐ นำที  จะไม่ได้รับ 
อนุญำตให้เข้ำสอบ     
         ๔.๖   เมื่อสอบเสร็จแล้ว  ต้องไปจำกสถำนที่สอบ ห้ำมติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำสอบ  และต้องไม่กระท ำ
กำรใดๆ  อันเป็นกำรรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ นำยวรพล บุญแก้ว  
๒ ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสินีนำฎ   นวลย้อย  
๓ นำงสำวธนภรณ์ อุดมรัตน์  



        ๔.๗   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินสมรรถนะนี้  หรือผู้ใดทุจริต  หรือพยำยำม
ทุจริตอำจไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบจะพิจำรณำสั่งงด
กำรให้คะแนนก็ได ้
        ๔.๘   ผู้ใดไม่มำภำยในก ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวถือว่ำสละสิทธิ์  และไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำร
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้   
            ง)  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ  และผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว            
ต ำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร  และต ำแหน่งพ่ีเลี้ยงหอนอน  ในวันที่  ๑๕  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนสงขลำ
พัฒนำปัญญำ  และ website: http://www.geocities.ws/skpattana/  

  ประกำศ   ณ  วันที่   ๑๐  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                       
 
 
 

 (นำงสุจิตรำ   เจือสุวรรณ ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ 

          

 

            
     

            
    
 


