
 
 

 
 
 

ประกาศ โรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2564 
....................................................................................  

ตามประกาศโรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นั้น 

บัดนี้ การด าเนินการรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ และก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (หน้า 3) 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก 
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยเข้าสอบตามวันและเวลา ในตารางสอบนี้ 
 
ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ 

08.30 – 09.00 น. รายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ 

09.00 – 15.00 น. สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ 

3. รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
3.1 ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ 

- ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (หน้า 4) 

4. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนน

สูงสุดลงมาตามล าดับ หากมีคะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
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5. การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนสายน ้ าผึ้ ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการคัดเลือก ภายในวันที่   

18 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และทางเว็บไซต์ http://www.sainampeung.ac.th/ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
  
  
 (นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
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บัญชีรายช่ือมีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี 2564 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) 
 

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ 

ล าดับ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 ค – 002 นางสาว ธัญญลักษณ์ ไสยพันธ์  

2 ค – 003 นางสาว ภาคิน ี รุ่งสว่าง  
3 ค – 005 นาย ตะวัน จงทัน  

4 ค – 006 นางสาว วนิดา เขตประทุม  

5 ค – 007 นางสาว กนกพร รอดจริง  
 
ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ 

ล าดับ เลขประจ าตัว ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 ค – 001 นางสาว ดาราภรณ์ ขันตรีค า 

ขาดหลักฐานการสมัครสอบ ได้แก่ 
1. ทะเบียนบ้าน 
2. ใบรับรองแพทย์ 
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

2 ค – 004 นางสาว สุพรรณษา แพงศรี 
ขาดหลักฐานการสมัครสอบ ได้แก่ 

1. ใบร้บรองแพทย์ 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี 2564 
ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) 
 
1. การสอบปฏิบัติการสอน 50 คะแนน 

- เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 แผน (เวลาสอน 50 นาที) โดยให้มีครบทุกหัวข้อของการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากเรื่องต่อไปนี้ 

1) จ านวนจริง (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2) 
2) เซต 
3) ตรรกศาสตร์ 

- การสอบปฏิบัติการสอน ใช้วิธีการจ าลองการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Meet ผู้เข้ารับ 
การสอบคัดเลือกควรเตรียมระบบกล้อง เสียง และอินเทอร์เน็ต ให้พร้อมต่อการเข้ารับการสอบ
ปฏิบัติการสอน 

- ก าหนดระยะเวลาในการสอบปฏิบัติการสอนผ่านระบบออนไลน์ 10 – 15 นาที โดยเลือกเฉพาะขั้น
สอนจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมมาเท่านั้น 

- พิจารณาจากทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา เทคนิคการสอน การใช้สื่อและนวัตกรรม 
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ทักษะการใช้ค าถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน และ 
การควบคุมชั้นเรียน 

 
2. การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 
- บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การแต่งกาย วุฒิภาวะทางอารมณ์ และการมีปฏิภาณไหวพริบในการ

แก้ปัญหา 
- ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ผลงานโดดเด่นเชิงประจักษ์ เช่น ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับ

รางวัลต่าง ๆ 
 
หมายเหตุ ขอให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกสแกน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อรายงานตัว 
 


