
 
 
 
 

         ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
.......................................................................................... 

 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 
 บัดนี้การดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จส้ินแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อจ้าง       
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ จำนวน 4 คน ตามบัญชีรายช่ือท่ี    
แนบท้ายประกาศนี้ 

บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีกำหนดไว้ 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ีประกาศรายช่ือฯ และบัญชีรายช่ือ    
จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1.ได้รับการเรียกรายงานตัวเข้ารับการจ้างไปแล้ว 
 2.ขอสละสิทธิ์การเข้ารับการจ้าง 
 3.ไม่ไปรายงานตัวเข้ารับการจ้างตามกำหนด 
 4.ไม่อาจรับการจ้างตามวันท่ีกำหนดได้ 
 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง        
จะยกเลิกสัญญาจ้างและเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รายงานตัวเข้ารับการจ้างในวันจันทร์ ท่ี 2 ธันวาคม 
พ.ศ.2562 ต้ังแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง ตำบลโพนงาม    
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับ      
การจ้างโดยให้นำเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวดังนี้ 
       1. เอกสารของผู้ทำสัญญา ประกอบด้วย 
 1.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และ ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)                
               ฉบับจริง  พร้อมสำเนา        จำนวน 3 ฉบับ 
  

    /2.ทะเบียน... 
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1.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา       จำนวน 3 ฉบับ 
1.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา      จำนวน 3 ฉบับ 
1.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)                                                       

             ฉบับจริง พร้อมสำเนา               จำนวน 3 ฉบับ 
 1.5 อากรแสตมป ์          จำนวน 90 บาท 
 1.6 บัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน (ฉบับจริง)        จำนวน 1 ฉบับ 

1.7 รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน       จำนวน 3 แผ่น 
1.8 สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ (สาขาภายใน จ.มุกดาหาร)  
   ฉบับจริง พร้อมสำเนา          จำนวน 3 ฉบับ 
1.9 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ผู้มีใบประกอบโรคศิลป์ท่ีออกให้ภายใน 1 เดือน โดยโรงพยาบาลของรัฐ  

            (ใช้ฉบับจริงเท่านั้น)          จำนวน 1 ฉบับ 
     2. เอกสารหลักฐานของผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นข้าราชการระดับชำนาญการ หรือชำนาญงานขึ้นไป ประกอบด้วย 
 2.1 สำเนาบัตรข้าราชการผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง     จำนวน 3 ฉบับ 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน 3 ฉบับ 
 2.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน 3 ฉบับ 
 2.4 สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง      จำนวน 3 ฉบับ 
          อนึ่ง หากผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้มีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ตามท่ีให้ไว้ในใบสมัครสอบคัดเลือกต้องแจ้งให้
โรงเรียนบ้านหนองสระพงัทอง ทราบ ภายใน ๗ วัน  
 ท้ังนี้   หากปรากฏพบภายหลังว่าผู้ ผ่านการคัดเลือกรายใด ขาดคุณสมบัติ ท่ีจะดำเนินการจัดจ้า ง            
ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการจัดจ้าง       
ให้ดำรงตำแหน่งหรือหากได้รับการจัดจ้างไปแล้วจะต้องถูกยกเลิกการจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
                                          (ลงช่ือ)  
                                                            (นายศิวากร  เรืองแสง) 
                                    รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

              
ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ จำนวน 4 ราย  
 

ท่ี รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 004 นางสาวฐิติพรรณ  เคหารมย์ ลำดับท่ี 1 ให้มารายงานตัว วันท่ี 2 ธันวาคม 2562 

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องอำนวยการ  
โรงเรียนบ้านหนองสระพงัทอง 
ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 

2 003 นางสาวบุษกร  สลางสิงห์ 
3 002 นางสาวเมธานี  แดบสูงเนิน 
4 001 นางสาวน้ำทิพย์  ปัญญาบุตร 

 


