
  

 

             
ท่ี ศธ ๐๔๑๑๔.๑27/60                                                     โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง  
                                                                                   อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๑๐      

                                                                   ๒6 พฤศจิกายน ๒๕๖2 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน  

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

อ้างถึง  หนงัสือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี ศธ ๐๔๑๑๔/ว2409  ลว. 11 พฤศจิกายน 
๒๕๖2 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑.ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง ลว. 26 พฤศจิกายน ๒๕๖2  จำนวน ๑ ชุด  

          ตามหนังสือท่ีอ้างถึงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารอนุญาตและให้โรงเรียนดำเนินการ
สรรหาบุคคลแทนตำแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน และให้โรงเรียนรายงานผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

          บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จส้ินแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
สอบแข่งขันแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงาน
ธุรการในโรงเรียน รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง ท่ีแนบท้าย         

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                  (นายศิวากร  เรืองแสง) 
                                          รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพงัทอง                
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านหนองสระพงัทอง 

โทร. ๐84-789-๕207 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเปน็ลูกจ้างชัว่คราว                      

       ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

........................................................................................................................................................................ 
 ตามท่ีโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1120/2560 
ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ04009/ว5965 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานราชการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ04009/ว๖๔๑๓ ลงวันท่ี ๒1 ตุลาคม 256๒ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานใหร้าชการตำแหน่ง
ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ศธ 04009/ว6399 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 และตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ท่ี ศธ 04114/2409 เรื่องการจ้างอัตราจ้างธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563               
          จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนไปแล้วนั้น 
          บัดนี้การรับสมัครสอบเสร็จส้ินแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
สอบแข่งขันแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และสถานท่ีแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
       ๑.รายช่ือผู้สิทธิ์สอบแข่งขัน จำนวน ๔ ราย ดังบัญชีรายช่ือท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 
       ๒.สถานท่ีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รายละเอียดสนามสอบ และการจัดห้องสอบตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ 
       ๓.คณะกรรมการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง ขอสงวนสิทธิ์ หากตรวจสอบพบภายหลังการประกาศรายช่ือ  
ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันว่า ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตามประกาศนี้ผู้ใดขาดคุณสมบัติ หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับการเรียกมาทำสัญญา
จ้างและแต่งต้ัง ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน หรือไม่มีสิทธิ์ในการเรียกมาทำ
สัญญาจ้างแล้วแต่กรณี หากได้รับการเรียกมาทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว อาจถูกเพิกถอนสัญญาจ้างและอาจต้องนำ
เงินเดือนเงินอื่นใด ท่ีได้รับจากทางราชการคืนแก่ทางราชการ ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
       ๔.ส่ิงท่ีต้องเตรียมไปในวันสอบแข่งขัน 
          ๔.๑ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน 
          ๔.๒ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีทางหน่วยงานราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายเจ้าของบัตร 
          ๔.๓ ดินสอ ๒B ขึ้นไป ปากกา ยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ 
          ๔.๔ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบทุกคนนำอุปกรณ์ส่ือสารทุกประเภทเข้าไปในบริเวณสนามสอบโดยเด็ดขาด 
          ๔.๕ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบทุกคนใส่เส้ือคลุม สวมนาฬิกา รองเท้า เข็มขัดเครื่องประดับต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ       
               ท่ีสามารถติดต่อส่ือสารได้เข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด 
       ๕. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามระเบียบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบโดยเคร่งครัด 
 

 /๖.กำหนดวัน... 



         
       ๖.กำหนดวัน เวลาในการสอบ 
 

วัน  เดือน  ปี 
 เวลา วิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม 

วันอาทิตย์ ท่ี 28 
เดือนพฤศจิกายน   
พ.ศ.2562 
 
 

 
เวลา09.00 – 12.00 น. 
 

 
ภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
 

 
100  คะแนน 

 
 
เวลา 13.30 น เป็นต้นไป  
 

 
ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  

(สอบสัมภาษณ์และทดสอบ
ความสามารถด้านการทำงานเอกสาร) 
    

 
100  คะแนน 

         
       ๗. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
                โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันท่ี 29  พฤศจิกายน  
2562  ณ โรงเรียนบ้านหนองสระพงัทอง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://www.mukdahan.org และ ณ โรงเรียนบ้านหนองสระพงัทอง 
        ท้ังนี้โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง ขอแจ้งให้ทราบว่าการดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ เป็นไปด้วย        
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล อย่าได้หลงเช่ือบุคคลใด      
ท่ีแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสอบแข่งขันได้  

         จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 
  
 
 

(นายศิวากร  เรืองแสง) 
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพงัทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ๒ - 



บัญชรีายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคล 
ภาค ก ความรู้ความสามารถ 

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง  
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล สถานที่สอบ 
๑ ๐๐๑ นางสาว    น้ำทิพย์      ปัญญาบุตร ห้องสอบท่ี ๑  อาคาร ๑ 

โรงเรียนบ้านหนองสระพงัทอง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

๒ ๐๐๒ นางสาว    เมธานี        แดบสูงเนิน 
๓ ๐๐๓ นางสาว    บุษกร        สลางสิงห์ 
๔ ๐๐๔ นางสาว    ฐิติพรรณ    เคหารมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถด้านการทำงานเอกสาร  
ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง  
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล สถานที่สอบสัมภาษณ ์
๑ ๐๐๑ นางสาว    น้ำทิพย์      ปัญญาบุตร ห้องอำนวยการและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

อาคาร ๑ โรงเรียนบ้านหนองสระพงัทอง  
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

๒ ๐๐๒ นางสาว    เมธานี        แดบสูงเนิน 
๓ ๐๐๓ นางสาว    บุษกร        สลางสิงห์ 
๔ ๐๐๔ นางสาว    ฐิติพรรณ    เคหารมย์ 
 
  


