ประกาศโรงเรียนบ้ านอุ่มเย็น
เรื่ อง การขึน้ บัญชี และยกเลิกบัญชี ผ้ สู อบคัดเลือกเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรี ยน
-------------------------------------------ตามประกาศโรงเรี ยนบ้านอุ่มเย็น. ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่ อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิงานธุ รการโรงเรี ยน โดยดาเนิ นการรับสมัครระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม
2561 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และดาเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นั้น
บัดนี้ การดาเนิ นการสอบคัดเลื อกได้เสร็ จสิ้ นแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล
เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวเพื่อปฏิบตั ิงานธุ รการโรงเรี ยน มีรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผูส้ อบคัดเลือกคัดเลือกได้ตามลาดับที่ที่สอบได้ รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
2. การขึ้นบัญชี ผสู ้ อบคัดเลือกได้ กาหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศขึ้น
บัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้ในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชี
ผูส้ อบคัดเลือกได้ในครั้งนี้ เป็ นอันยกเลิก
3. ผูส้ อบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูน้ ้ นั มีกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1 ผูน้ ้ นั ได้รับการจ้างตามบัญชีน้ ีแล้ว
3.2 ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กาหนด
3.3 ผูน้ ้ นั ขอสละสิ ทธิ การจ้าง
3.4 ผูน้ ้ นั ไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสัง่ จ้าง
3.5 กรณี ที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผูน้ ้ นั เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
4. การเรี ยกตัวผูส้ อบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศนี้
เป็ นประกาศเรี ยกตัวผูส้ อบคัดเลือกได้ สาหรับการเรี ยกตัวในครั้งต่อไปโรงเรี ยนบ้านอุ่มเย็น. จะส่ งหนังสื อ
เรี ยกตัวผูส้ อบคัดเลือกได้ตามลาดับที่จะได้รับการจัดจ้างโดยตรงเป็ นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่นอ้ ย
กว่า 10 วัน นับแต่วนั ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณี ยต์ น้ ทางตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในเอกสารการรับสมัคร
หากผูส้ อบคัดเลือกได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่ นการติดต่อจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
โรงเรี ยนบ้านอุ่มเย็น ทราบด้วย การแจ้งที่อยูไ่ ม่ชดั เจน ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถติดต่อได้
เป็ นเหตุให้ผสู ้ อบคัดเลือกได้รับความเสี ยหาย ผูส้ อบคัดเลือกได้จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใดๆ ไม่ได้ท้ งั สิ้ น

-25. เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งนาไปแสดงในวันรายงานตัว มีดงั นี้
5.1 สาเนาระเบียนผลการเรี ยน Transcript พร้อมฉบับจริ ง
จานวน 2 ฉบับ
5.2 สาเนาประกาศนียบัตร / ปริ ญญาบัตร พร้อมฉบับจริ ง
จานวน 2 ฉบับ
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง
จานวน 2 ฉบับ
5.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมฉบับจริ ง
จานวน 2 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่ งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็ นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
จานวน 1 ฉบับ
5.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่ อ ชื่อสกุล (ในกรณี ที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี)
จานวน 2 ฉบับ
6. หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผูส้ มัครรายใดเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็ นผูข้ าดคุ ณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งธุ รการโรงเรี ยน ทั้งนี้
หากผูใ้ ดได้รับการจ้างแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคาสั่งจ้างและยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใด ๆ มิได้
อนึ่ ง ลู ก จ้า งชั่ว คราวต าแหน่ ง ธุ ร การโรงเรี ย น ไม่ ผู ก พัน ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรจุ ห รื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ หากผูใ้ ดประสงค์จะบรรจุและ
แต่งตั้งเป็ นข้าราชการ ลู กจ้างประจา และพนักงานราชการ ต้องดาเนิ นการสมัครและสอบแข่งขันตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่องค์กรกลางต่าง ๆ กาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายสาคร หอทอง)
ครู โรงเรี ยนบ้านอุ่มเย็น
รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านอุ่มเย็น

บัญชี รายชื่ อผู้สอบคัดเลือกเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรี ยน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้ านอุ่มเย็น ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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เลขประจาตัว
ผูส้ มัคร
004

2
3

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นางสาวชฎาพร คะสี ทอง

ให้ผสู ้ อบคัดเลือกได้ลาดับที่ 1

007

นางสาวประภาวดี สระทอง

ไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง

002

นางศิริพร ศรี จิราชัย

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
เวลาไม่เกิน 12.00. น. ห้องพักครู ของ
โรงเรี ยนบ้านอุ่มเย็น
ณ โรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง

ประกาศโรงเรียนบ้ านทุ่มฝาง
เรื่ อง การขึน้ บัญชี และยกเลิกบัญชี ผ้ สู อบคัดเลือกเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรี ยน
-------------------------------------------ตามประกาศโรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่ อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิงานธุ รการโรงเรี ยน โดยดาเนิ นการรับสมัครระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม
2561 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และดาเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นั้น
บัดนี้ การดาเนิ นการสอบคัดเลื อกได้เสร็ จสิ้ นแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลื อกบุคคล
เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวเพื่อปฏิบตั ิงานธุ รการโรงเรี ยน มีรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผูส้ อบคัดเลือกคัดเลือกได้ตามลาดับที่ที่สอบได้ รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
2. การขึ้นบัญชี ผสู ้ อบคัดเลือกได้ กาหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศขึ้น
บัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้ในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชี
ผูส้ อบคัดเลือกได้ในครั้งนี้ เป็ นอันยกเลิก
3. ผูส้ อบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูน้ ้ นั มีกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1 ผูน้ ้ นั ได้รับการจ้างตามบัญชีน้ ีแล้ว
3.2 ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กาหนด
3.3 ผูน้ ้ นั ขอสละสิ ทธิ การจ้าง
3.4 ผูน้ ้ นั ไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสั่งจ้าง
3.5 กรณี ที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผูน้ ้ นั เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
4. การเรี ยกตัวผูส้ อบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศนี้
เป็ นประกาศเรี ยกตัวผูส้ อบคัดเลือกได้ สาหรับการเรี ยกตัวในครั้งต่อไปโรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง จะส่ งหนังสื อ
เรี ยกตัวผูส้ อบคัดเลือกได้ตามลาดับที่จะได้รับการจัดจ้างโดยตรงเป็ นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่นอ้ ย
กว่า 10 วัน นับแต่วนั ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณี ยต์ น้ ทางตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในเอกสารการรับสมัคร
หากผูส้ อบคัดเลือกได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่ นการติดต่อจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
โรงเรี ยนบ้านทุ่มฝางทราบด้วย การแจ้งที่อยูไ่ ม่ชดั เจน ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถติดต่อได้ เป็ น
เหตุให้ผสู ้ อบคัดเลือกได้รับความเสี ยหาย ผูส้ อบคัดเลือกได้จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใดๆ ไม่ได้ท้ งั สิ้ น

-25. เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งนาไปแสดงในวันรายงานตัว มีดงั นี้
5.1 สาเนาระเบียนผลการเรี ยน Transcript พร้อมฉบับจริ ง
จานวน 2 ฉบับ
5.2 สาเนาประกาศนียบัตร / ปริ ญญาบัตร พร้อมฉบับจริ ง
จานวน 2 ฉบับ
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง
จานวน 2 ฉบับ
5.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมฉบับจริ ง
จานวน 2 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่ งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็ นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
จานวน 1 ฉบับ
5.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่ อ ชื่อสกุล (ในกรณี ที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี)
จานวน 2 ฉบับ
6. หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผูส้ มัครรายใดเป็ นผูข้ าดคุ ณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็ นผูข้ าดคุ ณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งธุ รการโรงเรี ยน ทั้งนี้
หากผูใ้ ดได้รับการจ้างแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคาสั่งจ้างและยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใด ๆ มิได้
อนึ่ ง ลู ก จ้า งชั่ว คราวต าแหน่ ง ธุ ร การโรงเรี ย น ไม่ ผู ก พัน ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรจุ ห รื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ หากผูใ้ ดประสงค์จะบรรจุและ
แต่งตั้งเป็ นข้าราชการ ลู กจ้างประจา และพนักงานราชการ ต้องดาเนิ นการสมัครและสอบแข่งขันตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่องค์กรกลางต่าง ๆ กาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายอนุชิต บทมาตย์)
ครู โรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง
รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง

บัญชี รายชื่ อผู้สอบคัดเลือกเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรี ยน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้ านทุ่มฝาง ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

1

เลขประจาตัว
ผูส้ มัคร
007

นางศริ นทรา หล้าวงศา

ให้ผสู ้ อบคัดเลือกได้ลาดับที่ 1

2

001

นางสาวนิตยา ขันติยู

ไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง

3

006

นางสาววรรณิ ภา อามาตย์

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

4

004

นางสาวประไพรัตน์ ไชยเดช เวลาไม่เกิน 12.00. น.

5

002

นางสาวชนิวาพร มณี รัตน์

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

ณ โรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง

