
   

 
 
 

         
 ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 

เร่ือง  การขึน้บัญชีและยกเลกิบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

-------------------------------------------- 

ตามประกาศโรงเรียนบา้นอุ่มเยน็.  ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เร่ือง รับสมคัรคดัเลือก
บุคคลเพื่อเป็นลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติังานธุรการโรงเรียน   โดยด าเนินการรับสมคัรระหว่างวนัท่ี 26 ตุลาคม 
2561  ถึงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และด าเนินการสอบคดัเลือกในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2561  นั้น 

บดัน้ี  การด าเนินการสอบคดัเลือกไดเ้สร็จส้ินแลว้  จึงประกาศผลการสอบคดัเลือกบุคคล  
เป็นลูกจา้งชัว่คราวเพื่อปฏิบติังานธุรการโรงเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประกาศรายช่ือผูส้อบคดัเลือกคดัเลือกไดต้ามล าดบัท่ีท่ีสอบได ้ รายละเอียดแนบทา้ย
ประกาศน้ี 

2. การข้ึนบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ ก าหนดระยะเวลาไวไ้ม่เกิน 2 ปี  นบัแต่วนัท่ีประกาศข้ึน
บญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ เวน้แต่มีการประกาศข้ึนบญัชีผูส้อบคดัเลือกไดใ้นต าแหน่งเดียวกนัคร้ังใหม่  บญัชี
ผูส้อบคดัเลือกไดใ้นคร้ังน้ีเป็นอนัยกเลิก 
   3. ผูส้อบคดัเลือกไดจ้ะถูกยกเลิกการข้ึนบญัชี เม่ือผูน้ั้นมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
    3.1 ผูน้ั้นไดรั้บการจา้งตามบญัชีน้ีแลว้ 
       3.2 ผูน้ั้นไม่มารายงานตวัเพื่อเขา้รับการสั่งจา้ง ในวนั เวลา ท่ีก าหนด 
       3.3 ผูน้ั้นขอสละสิทธิการจา้ง 
       3.4 ผูน้ั้นไม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามก าหนดเวลาการสั่งจา้ง  
       3.5 กรณีท่ีตรวจสอบภายหลงัพบวา่ ผูน้ั้นเป็นผูข้าดคุณสมบติัตามประกาศรับสมคัร 

4. การเรียกตวัผูส้อบคดัเลือกไดม้ารายงานตวัเพื่อจดัท าสัญญาจา้งคร้ังแรก  ใหถื้อประกาศน้ี
เป็นประกาศเรียกตวัผูส้อบคดัเลือกได ้ ส าหรับการเรียกตวัในคร้ังต่อไปโรงเรียนบา้นอุ่มเยน็.   จะส่งหนงัสือ
เรียกตวัผูส้อบคดัเลือกไดต้ามล าดบัท่ีจะไดรั้บการจดัจา้งโดยตรงเป็นรายบุคคล  ก่อนวนัรายงานตวัไม่นอ้ย
กวา่ 10 วนั  นบัแต่วนัประทบัตราลงทะเบียนของไปรษณียต์น้ทางตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในเอกสารการรับสมคัร  
หากผูส้อบคดัเลือกไดมี้การเปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่นการติดต่อจะตอ้งแจง้เปล่ียนแปลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
โรงเรียนบา้นอุ่มเยน็ ทราบดว้ย การแจง้ท่ีอยูไ่ม่ชดัเจน ไม่แจง้การเปล่ียนแปลง และไม่สามารถติดต่อได ้ 
เป็นเหตุใหผู้ส้อบคดัเลือกไดรั้บความเสียหาย  ผูส้อบคดัเลือกไดจ้ะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ไดท้ั้งส้ิน 
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5. เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งน าไปแสดงในวนัรายงานตวั  มีดงัน้ี 

     5.1 ส าเนาระเบียนผลการเรียน Transcript พร้อมฉบบัจริง  จ านวน 2 ฉบบั 
     5.2 ส าเนาประกาศนียบตัร / ปริญญาบตัร พร้อมฉบบัจริง จ านวน 2 ฉบบั 
     5.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมฉบบัจริง  จ านวน 2 ฉบบั 
     5.4 ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น พร้อมฉบบัจริง จ านวน 2 ฉบบั 
     5.5 ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงวา่           
ไม่เป็นโรคตอ้งหา้มตามกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ. 2549   จ านวน 1 ฉบบั 
     5.6 หลกัฐานอ่ืนๆ เช่น หนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – ช่ือนามสกุล        
ในหลกัฐานการสมคัรไม่ตรงกนั) ใบส าคญัการสมรส ใบส าคญัการหยา่ (ถา้มี)    จ านวน 2 ฉบบั 

6. หากตรวจสอบภายหลงัพบว่า ผูส้มคัรรายใดเป็นผูข้าดคุณสมบติัตามประกาศรับสมคัร 
ให้ถือวา่บุคคลนั้นเป็นผูข้าดคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บการจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งธุรการโรงเรียน ทั้งน้ี 
หากผูใ้ดไดรั้บการจา้งแลว้ ตอ้งถูกเพิกถอนค าสั่งจา้งและยกเลิกสัญญาจา้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้

            อน่ึง ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน  ไม่ผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ  หากผูใ้ดประสงคจ์ะบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานราชการ  ตอ้งด าเนินการสมคัรและสอบแข่งขนัตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข  ท่ีองคก์รกลางต่าง ๆ ก าหนด 

        จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี      4      พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

                                           
                                   (นายสาคร  หอทอง) 
                                 ครู โรงเรียนบา้นอุ่มเยน็ 
            รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นอุ่มเยน็ 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

บัญชีรายช่ือผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเยน็  ลงวนัที ่   4    พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

ล าดบัท่ี เลขประจ าตวั
ผูส้มคัร 

ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 004 นางสาวชฎาพร  คะสีทอง ใหผู้ส้อบคดัเลือกไดล้ าดบัท่ี 1 

2 007 นางสาวประภาวดี  สระทอง ไปรายงานตวัเพื่อจดัท าสัญญาจา้ง 

3 002 นางศิริพร  ศรีจิราชยั ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

   เวลาไม่เกิน  12.00. น. ห้องพกัครูของ
โรงเรียนบา้นอุ่มเยน็ 

   ณ โรงเรียนบา้นทุ่มฝาง 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
         

 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 
เร่ือง  การขึน้บัญชีและยกเลกิบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

-------------------------------------------- 

ตามประกาศโรงเรียนบา้นทุ่มฝาง  ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เร่ือง รับสมคัรคดัเลือก
บุคคลเพื่อเป็นลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติังานธุรการโรงเรียน   โดยด าเนินการรับสมคัรระหว่างวนัท่ี 26 ตุลาคม 
2561  ถึงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และด าเนินการสอบคดัเลือกในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2561  นั้น 

บดัน้ี  การด าเนินการสอบคดัเลือกไดเ้สร็จส้ินแลว้  จึงประกาศผลการสอบคดัเลือกบุคคล  
เป็นลูกจา้งชัว่คราวเพื่อปฏิบติังานธุรการโรงเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประกาศรายช่ือผูส้อบคดัเลือกคดัเลือกไดต้ามล าดบัท่ีท่ีสอบได ้ รายละเอียดแนบทา้ย
ประกาศน้ี 

2. การข้ึนบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ ก าหนดระยะเวลาไวไ้ม่เกิน 2 ปี  นบัแต่วนัท่ีประกาศข้ึน
บญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ เวน้แต่มีการประกาศข้ึนบญัชีผูส้อบคดัเลือกไดใ้นต าแหน่งเดียวกนัคร้ังใหม่  บญัชี
ผูส้อบคดัเลือกไดใ้นคร้ังน้ีเป็นอนัยกเลิก 
   3. ผูส้อบคดัเลือกไดจ้ะถูกยกเลิกการข้ึนบญัชี เม่ือผูน้ั้นมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
    3.1 ผูน้ั้นไดรั้บการจา้งตามบญัชีน้ีแลว้ 
       3.2 ผูน้ั้นไม่มารายงานตวัเพื่อเขา้รับการสั่งจา้ง ในวนั เวลา ท่ีก าหนด 
       3.3 ผูน้ั้นขอสละสิทธิการจา้ง 
       3.4 ผูน้ั้นไม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามก าหนดเวลาการสั่งจา้ง  
       3.5 กรณีท่ีตรวจสอบภายหลงัพบวา่ ผูน้ั้นเป็นผูข้าดคุณสมบติัตามประกาศรับสมคัร 

4. การเรียกตวัผูส้อบคดัเลือกไดม้ารายงานตวัเพื่อจดัท าสัญญาจา้งคร้ังแรก  ใหถื้อประกาศน้ี
เป็นประกาศเรียกตวัผูส้อบคดัเลือกได ้ ส าหรับการเรียกตวัในคร้ังต่อไปโรงเรียนบา้นทุ่มฝาง   จะส่งหนงัสือ
เรียกตวัผูส้อบคดัเลือกไดต้ามล าดบัท่ีจะไดรั้บการจดัจา้งโดยตรงเป็นรายบุคคล  ก่อนวนัรายงานตวัไม่นอ้ย
กวา่ 10 วนั  นบัแต่วนัประทบัตราลงทะเบียนของไปรษณียต์น้ทางตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในเอกสารการรับสมคัร  
หากผูส้อบคดัเลือกไดมี้การเปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่นการติดต่อจะตอ้งแจง้เปล่ียนแปลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
โรงเรียนบา้นทุ่มฝางทราบดว้ย การแจง้ท่ีอยูไ่ม่ชดัเจน ไม่แจง้การเปล่ียนแปลง และไม่สามารถติดต่อได ้ เป็น
เหตุใหผู้ส้อบคดัเลือกไดรั้บความเสียหาย  ผูส้อบคดัเลือกไดจ้ะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ไดท้ั้งส้ิน 
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5. เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งน าไปแสดงในวนัรายงานตวั  มีดงัน้ี 

     5.1 ส าเนาระเบียนผลการเรียน Transcript พร้อมฉบบัจริง  จ านวน 2 ฉบบั 
     5.2 ส าเนาประกาศนียบตัร / ปริญญาบตัร พร้อมฉบบัจริง จ านวน 2 ฉบบั 
     5.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมฉบบัจริง  จ านวน 2 ฉบบั 
     5.4 ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น พร้อมฉบบัจริง จ านวน 2 ฉบบั 
     5.5 ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงวา่           
ไม่เป็นโรคตอ้งหา้มตามกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ. 2549   จ านวน 1 ฉบบั 
     5.6 หลกัฐานอ่ืนๆ เช่น หนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – ช่ือนามสกุล        
ในหลกัฐานการสมคัรไม่ตรงกนั) ใบส าคญัการสมรส ใบส าคญัการหยา่ (ถา้มี)    จ านวน 2 ฉบบั 

6. หากตรวจสอบภายหลงัพบว่า ผูส้มคัรรายใดเป็นผูข้าดคุณสมบติัตามประกาศรับสมคัร 
ให้ถือวา่บุคคลนั้นเป็นผูข้าดคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บการจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งธุรการโรงเรียน ทั้งน้ี 
หากผูใ้ดไดรั้บการจา้งแลว้ ตอ้งถูกเพิกถอนค าสั่งจา้งและยกเลิกสัญญาจา้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้

            อน่ึง ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน  ไม่ผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ  หากผูใ้ดประสงคจ์ะบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานราชการ  ตอ้งด าเนินการสมคัรและสอบแข่งขนัตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข  ท่ีองคก์รกลางต่าง ๆ ก าหนด 

        จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี      4      พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
                                   (นายอนุชิต  บทมาตย)์ 
                                  ครู โรงเรียนบา้นทุ่มฝาง    
            รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นทุ่มฝาง    

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

บัญชีรายช่ือผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่มฝาง  ลงวนัที ่   4    พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

ล าดบัท่ี เลขประจ าตวั
ผูส้มคัร 

ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 007 นางศรินทรา  หลา้วงศา ใหผู้ส้อบคดัเลือกไดล้ าดบัท่ี 1 

2 001 นางสาวนิตยา  ขนัติย ู ไปรายงานตวัเพื่อจดัท าสัญญาจา้ง 

3 006 นางสาววรรณิภา  อามาตย ์ ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

4 004 นางสาวประไพรัตน์  ไชยเดช เวลาไม่เกิน  12.00. น.  

5 002 นางสาวชนิวาพร  มณีรัตน์ ณ โรงเรียนบา้นทุ่มฝาง 

    

    

    

    

 


