ประกาศโรงเรี ยนบ้านดง
เรื่ อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ปฏิบตั ิงานธุ รการในโรงเรี ยน
..............................................
ตามประกาศโรงเรี ยนบ้านดง ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่ องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ปฏิบตั ิงานธุ รการโรงเรี ยน ตามโครงการคืนครู ให้นกั เรี ยน นั้น
บัดนี้ การดาเนิ นการคัดเลือกได้เสร็ จสิ้ นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและการขึ้น
บัญชีผไู ้ ด้รับการคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะขึ้นบัญชีผไู ้ ด้รับการคัดเลือกเป็ นเวลา 1 ปี
นับตั้งแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือกเว้นแต่มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่ หรื อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น และในอายุบญั ชีถา้ มีกรณี ใด กรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ข้ ึนบัญชีไว้น้ ีเป็ นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผูน้ ้ นั ด้วย
1.ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวตามที่โรงเรี ยนบ้านดง กาหนด
2.ผูน้ ้ นั ได้รับการจัดจ้างไปแล้ว
3.ผูน้ ้ นั ได้ขอสละสิ ทธิ์
4.ผูน้ ้ นั ไม่เข้าปฏิบตั ิหน้าที่ตามวัน เวลา ที่กาหนด
โรงเรี ยนบ้านดง จึงให้ผทู้ ี่ได้รับการคัดเลือกในลาดับที่ 1 ไปรายงานตัวในวันที่ 20 พฤศจิกายน
2561 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ โรงเรี ยนบ้านดง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย
1.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน 3 ฉบับ
2.บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ ง พร้อมสาเนา
จานวน 3 ฉบับ
3.ปริ ญญาบัตรหรื อหนังสื อรับรองคุณวุฒิฉบับจริ ง พร้อมสาเนา
จานวน 3 ฉบับ
4.สมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทยประเภทออมทรัพย์ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา จานวน 3 ฉบับ
5.หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา
จานวน 3 ฉบับ
6.ให้มีผคู ้ ้ าประกันซึ่ งดารงตาแหน่งข้าราชการไม่ต่ากว่าระดับ
ชานาญการ
7.อากรแสตมป์
อนึ่ง หากผูไ้ ด้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยูต่ ามที่ให้ไว้ในใบสมัครสอบ
คัดเลือกต้องแจ้ง โรงเรี ยนบ้านดง ทราบ ภายใน 7 วัน
ทั้งนี้หากปรากฏพบภายหลังว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ ที่จะดาเนินการจัดจ้าง
ตามประกาศโรงเรี ยนบ้านดง ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการจัดจ้างให้ดารง

ตาแหน่ง หรื อหากได้รับการจัดจ้างไปแล้วจะต้องถูกยกเลิกการจัดจ้าง และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ใดๆไม่ได้
ทั้งสิ้ น
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ วชิระ แสงบุญ
( นายวชิระ แสงบุญ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านดง

ประกาศผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี
ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ปฏิบตั ิงานธุ รการในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านดง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
(แนบท้ายประกาศโรงเรี ยนบ้านดง ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

ที่

เลขประจาตัวผูส้ มัคร

ชื่อ – สกุล

1

006

นางสาววิชุดา ปาวงค์

2

005

นางสาวชลัญญา ยืนยง

3

003

นางสาวนริ นทร์ รักษ์ พิกุลศรี

4

004

นางสาวโคตมี เกตุขนุ ทด

5

001

นางสาวอรณฎา พิกุลศรี

6

007

นายศรันย์ ใจตรง

หมายเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือก
และขึ้นบัญชี ลาดับที่ 1
มารายงานตัว ในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรี ยน
บ้านดง อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร

ประกาศโรงเรี ยนบ้านดง
เรื่ อง ประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ปฏิบตั ิงานธุ รการใน
โรงเรี ยน
..............................................
ตามประกาศโรงเรี ยนบ้านดง เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ปฏิบตั ิงานธุรการโรงเรี ยน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็ จสิ้ นและได้
ตรวจสอบคุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉเพาะตาแหน่งของผูส้ มัครเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผมู ้ ี
สิ ทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก จานวน ราย ดังนี้
1.รายชื่อผู้
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ
()
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านดง

ประกาศโรงเรี ยนบ้านดง
เรื่ อง รายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ปฏิบตั ิงานธุรการในโรงเรี ยน
………………………………..
ตามประกาศโรงเรี ยนบ้านดง เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ปฏิบตั ิงานธุรการโรงเรี ยน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และจะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบคัดเลือกใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็ จสิ้ นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทวั่ ไป ของ
ผูส้ มัครเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คัดเลือก และระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้
ก) รายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการสอบคัดเลือก
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการสอบคัดเลือก
ให้ผมู้ ีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้
หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
1) ความรู ้ทวั่ ไป
2) ความสามารถทางภาษาไทย
3) ความสามารถทางภาระงานธุรการ งานสารบัญ
งานพัสดุ

เลข
ประจาตัว
ผูส้ มัคร
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 001-006
เวลา 9.00 – 12.00 น.
และ
ณ โรงเรี ยนบ้านดง
008
วิธีการ
ประเมิน

วัน เวลาและสถานที่
ในการสอบคัดเลือก

4)งานการประสานงาน
5)ความสามารถทางการคิด
6)ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.30 น. เป็ นต้นไป
ณ โรงเรี ยนบ้านดง

-2–
ค) ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านดง จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบคัดเลือก วันที่ 16 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรี ยนบ้านดง หรื อทาง www.makdahan.org
ง) ระเบียบปฏิบัติเกีย่ วกับการสอบคัดเลือก
ให้ผสู ้ มัครปฏิบตั ิตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อยตามประเพณี นิยม กล่าวคือ สุ ภาพสตรี สวมเสื้ อ
กระโปรง สวมรองเท้าหุ ม้ ส้น สุ ภาพบุรุษสวมเสื้ อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ ม้
ส้น และประพฤติตนเป็ นสุ ภาพชน
2. ผูเ้ ข้าสอบจะต้องถือเป็ นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ทราบ วัน เวลา สถานที่ใน
การสอบคัดเลือก
3. ต้องนาบัตรประจาตัวผูส้ มัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ไปในวันสอบคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบตั รใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่กากับ
การสอบคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้
4. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่ มเวลาสอบตามสมควร แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมกากับการสอบแล้วเท่านั้น
5. ห้ามนาเอกสาร เครื่ องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้า
ไปในห้องสอบ
6. ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบและคาสัง่ ของกรรมการ หรื อ เจ้าหน้าที่กากับการสอบ
โดยเคร่ งครัด ไม่ทุจริ ตในการสอบ

001-006
และ
008

7. มิให้ผเู ้ ข้าสอบคนอื่นคัดลอกคาตอบของตน รวมทั้งไม่พดู คุยกับผูใ้ ดในเวลา
สอบ เมื่อมีขอ้ สงสัยหรื อมีเหตุความจาเป็ นให้แจ้งต่อผูก้ ากับการสอบ
8. ผูเ้ ข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่ มสอบในตาราง
สอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่มีเหตุความจาเป็ น
9. ผูเ้ ข้าสอบจะต้องนัง่ สอบตามที่นงั่ สอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผูใ้ ด
นัง่ สอบผิดที่ในการสอบจะไม่ได้รับคะแนนในการสอบนั้น

10. เมื่ออยูใ่ นห้องสอบขณะสอบต้องไม่พดู หรื อติดต่อกับผูเ้ ข้าสอบอื่นหรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยูใ่ นความดูแลของคณะกรรมการ
หรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมกากับการสอบ
11. ถ้าสอบเสร็ จก่อนเวลาและส่ งคาตอบแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมกากับการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
12. แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้น
แต่คณะกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมกากับการสอบอนุ ญาตเท่านั้น
13. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมกากับการสอบให้หยุดทา
คาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ได้อนุญาตแล้ว
14. เมื่อสอบเสร็ จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผูท้ ี่ยงั ไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการรบกวนผูท้ ี่ยงั สอบอยู่
15. ผูเ้ ข้าสอบผูใ้ ดกระทาการทุจริ ตหรื อพยายามทุจริ ตในการสอบ เมื่อได้สอบสวนแล้ว
สั่งไม่ตรวจกระดาษคาตอบและถือว่าผูน้ ้ นั สอบไม่ผา่ น
16. ในกรณี ทุจริ ตในการสอบด้วยวิธีคดั ลอกคาตอบระหว่างผูเ้ ข้าสอบด้วยกันให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูเ้ ข้าสอบนั้นได้สมคบกันกระทาการทุจริ ต
จ) ประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านดง จะประกาศรายชื่ อและขึ้นบัญชี รายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกในวันที่
19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรี ยนบ้านดง หรื อทาง www.makdahan.org
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายวชิระ แสงบุญ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านดง

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้ านดง
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง รายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ เป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติหน้ าทีธ่ ุรการในโรงเรียน
เลขประจาตัวสอบ
001
002
003
004
005
006
007

008

ชื่อ – สกุล
นางสาวอรณฎา พิกุลศรี
นายเสริ มศักดิ์ แสนจันทร์
นางสาวนริ นทร์ รักษ์ พิกุลศรี
นางสาวโคตมี เกตุขนุ ทด
นางสาวชลัญญา ยืนยง
นางสาววิชุดา ปาวงค์
นางสาวตรี ชดา ดีดวงพันธ์

หมายเหตุ

ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
ไม่มีใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลของรัฐ

นายศรันย์ ใจตรง

สรุ ป มีผสู้ มัครสอบคัดเลือก รวมจานวน 8 ราย แยกได้ดงั นี้
1. ผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
จานวน 7
2. ผูไ้ ม่มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
จานวน 1

ราย
ราย

คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
การคัดเลือกบุคคลเพือ่ เป็ นอัตราจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติหน้ าที่ธุรการในโรงเรี ยน
เลขประจาตัวสอบ
001
002
003
004
005
006
008

ชื่อ – สกุล
นางสาวอรณฎา พิกุลศรี
นายเสริ มศักดิ์ แสนจันทร์
นางสาวนริ นทร์ รักษ์ พิกุลศรี
นางสาวโคตมี เกตุขนุ ทด
นางสาวชลัญญา ยืนยง
นางสาววิชุดา ปาวงค์
นายศรันย์ ใจตรง

ที่

เลขประจาตัวผูส้ มัคร

ชื่อ – สกุล

1

006

นางสาววิชุดา ปาวงค์

2

005

นางสาวชลัญญา ยืนยง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

3

003

นางสาวนริ นทร์รักษ์ พิกลุ ศรี

4

004

นางสาวโคตมี เกตุขนุ ทด

5

001

นางสาวอรณฎา พิกลุ ศรี

6

007

นายศรันย์ ใจตรง

คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
การคัดเลือกบุคคลเพือ่ เป็ นอัตราจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติหน้ าที่ธุรการในโรงเรี ยน
หน่ อยสอบ โรงเรียนบ้ านดง
เลข
ประจาตัว
สอบ

001
002
003
004
005
006
008

ชื่อ – สกุล

กรรม
การ
คนที่1
50

กรรม
การ
คนที่2
50

กรรม
การ
คนที่3
50

รวม

150

เฉลี่ย
ร้อย
ละ
%

หมาย
เหตุ

นางสาวอรณฎา พิกุลศรี
นายเสริ มศักดิ์ แสนจันทร์
นางสาวนริ นทร์ รักษ์ พิกุลศรี
นางสาวโคตมี เกตุขนุ ทด
นางสาวชลัญญา ยืนยง
นางสาววิชุดา ปาวงค์
นายศรันย์ ใจตรง

ลงชื่อ...........................................ผูก้ รอกคะแนน
(............................................)

ลงชื่อ............................................ผูท้ านคะแนน
(.............................................)

ลงชื่อ..............................................ประธานจัดทาบัญชีกรอกคะแนน

(...............................................)

