
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนตัว         

ก าหนด วัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ ในต าแหน่ง ครูผู้สอน  
………………………………………………………………………………………… 

  

  ตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  2563 ได้รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย  วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  วิชาเอกสังคมศึกษา  วิชาเอกคอมพิวเตอร์  วิชาเอกดนตรีสากล  วิชาเอกดนตรีไทย  และวิชาเอก
วิศวกรรมอุตสาหการ  ระหว่างวันที่  2–8  พฤศจิกายน 2563 ซึ่งปิดรับสมัครแล้ว นั้น 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ    
ภาคความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนตัว  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 5 (เกณฑ์การตัดสิน) แห่งประกาศ
รับสมัครฉบับดังกล่าว  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563 

เวลา 08.30 - 09.00 น. รับรายงานตัว  ณ อาคารเรียน 5 
เวลา 09.00 - 11.00 น. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ณ ห้องประชุมกิตติธรกุล    อาคาร

เรียน 5 และการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 เวลา  13.00 น .  เป็นต้นไป การสอบสัมภาษณ์  ณ ห้องประชุมเล็ก  อาคาร เรี ยน 3             

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ 
 ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ     
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน  2563  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องบริหารงานงบประมาณและบุคลากร อาคารเรียน 3
และทางเว็บไซต์ www.rpk37.thai.ac   
 ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  1. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม คือ 
   - สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
   - สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
   - ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

/2. ต้อง... 
 
 



 
  2. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ         
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้     
  3. ผู้ใดไม่มาภายใน วัน เวลา ทีก่ าหนดและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
   

   ประกาศ   ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน พ.ศ.  2563   
 

 
 
                 
             (นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่ 

       
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนตัว 
ในต าแหน่ง ครูผู้สอน 

 
วิชาเอกภาษาไทย 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 

011 
012 

 

นายสุริยา  ชูทอง 
นางสาวพรสวรรค์  เต็งเฉี้ยง 
 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

 

ประเมินสมรรถนะ 
ในวันอังคาร 

ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 

อาคารเรียน 5 
และ 

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารเรียน 3 

 

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี ่
อ.เขาพนม  จ.กระบี่ 
โทร 075-689030 

 
 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 

021 
022 

 

นายศุภสิทธิ์  คงปาน 
นางสาวอรพิญ  โคจีจุล 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

 

ประเมินสมรรถนะ 
ในวันอังคาร 

ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 

อาคารเรียน 5 
และ 

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารเรียน 3 

 

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี ่
อ.เขาพนม  จ.กระบี่ 
โทร 075-689030 

 
 
 
 
 
 



 
วิชาเอกสังคมศึกษา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 

031 
 

นางสาวชฎาพร  บัวทองบุญ สังคมศึกษา 
 

ประเมินสมรรถนะ 
ในวันอังคาร 

ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 

อาคารเรียน 5 
และ 

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารเรียน 3 

 

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี ่
อ.เขาพนม  จ.กระบี่ 
โทร 075-689030 

 
 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 

041 
042 

 

นางสาวเครือวัล  แสงวงษ์ 
นางสาวกรรณิการ์  เขียวสด 

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 
 

ประเมินสมรรถนะ 
ในวันอังคาร 

ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 

อาคารเรียน 5 
และ 

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารเรียน 3 

 

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี ่
อ.เขาพนม  จ.กระบี่ 
โทร 075-689030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิชาเอกดนตรีสากล 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 

051 
052 
053 
054 
055 

 

นายปกรณ์เกียรติ  อ้นชู 
นายกรีฑา  บางเจริญสุข 
นายพรชัย  แก้วสุก 
นายรัตนพล  คงผอม 
นายภานุ  แผ่นทอง 

ดนตรีศึกษา 
ดนตรี 
ดนตรีศึกษา 
ดนตรีศึกษา 
ดนตรีศึกษา 

ประเมินสมรรถนะ 
ในวันอังคาร 

ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 

อาคารเรียน 5 
และ 

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารเรียน 3 

 

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี ่
อ.เขาพนม  จ.กระบี่ 
โทร 075-689030 

 
 
วิชาเอกดนตรีไทย 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 

061 
062 
063 

นายวรัชญ์  รอดภัย 
นายปฐมพงษ์  ภักดี 
ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์  ไชยยศ 

ดนตรีไทย 
ดนตรีไทย 
ดนตรีไทย 

ประเมินสมรรถนะ 
ในวันอังคาร 

ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 

อาคารเรียน 5 
และ 

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารเรียน 3 

 

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี ่
อ.เขาพนม  จ.กระบี่ 
โทร 075-689030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 

071 
 

นายสมพชร  จินตกานนท์ วิศวกรรมอุตสาหการ ประเมินสมรรถนะ 
ในวันอังคาร 

ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 

อาคารเรียน 5 
และ 

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารเรียน 3 

 

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี ่
อ.เขาพนม  จ.กระบี่ 
โทร 075-689030 

 


