
 
 
 

 
 

         

ประกาศโรงเรียนบ้านเด่นด่าน 
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 

ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

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

 ตามประกาศโรงเรียนบ้านเด่นด่าน ประกาศ ณ วันที่ 11  ตุลาคม 2561 เรื่อง การรับสมัคร
พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จ านวน 1 อัตรา ออง
โรงเรียนบ้านเด่นด่าน สังกัด ส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เอต 1 โดยมีก าหนดการรับ
สมัครระหว่างวันที่ 22-28  ตุลาคม  2561 ณ โรงเรียนบ้านเด่นด่าน  และจะด าเนินการสอบแอ่งอันฯ ใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นั้น 
 บัดนี้ การด าเนินการสอบแอ่งอัน เพ่ือเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ต าแหน่ง ธุรการ
โรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศการอึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอนแอ่งอันได้ 
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  โดยมี
รายละเอียดที่เก่ียวอ้อง ดังนี้ 

1. ประกาศรายชื่อผู้สอบแอ่งอันได้ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อย 
ในกรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถภาคปฏิบัติที่มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
หากคะแนนสอบความรู้ความสามารถภาคปฏิบัติเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลอประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับ
ที่กว่า รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

2. บัญชีผู้ผ่านการสอบแอ่งอัน ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศอ้ึนบัญชี 
3. ผู้ผ่านการสอบแอ่งอันได้จะถูกยกเลิกการอึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
(3) ผู้นั้นออสละสิทธิ์การจ้าง 
(4) บัญชีผู้ผ่านการสอบแอ่งอันได้สิ้นสุดระยะเวลาการอ้ึนบัญชี 
(5) มีการประกาศอ้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบแอ่งอันได้ในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
(6) เมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้นพ้ืนฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนแล้วแต่กรณ ี

4. การเรียกตัวผู้สอบแอ่งอันได้มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างครั้งแรก ก าหนดให้ผู้สอบแอ่งอัน 
ได้ที่ได้รับการอึ้นบัญชีในล าดับที่ที่จะรับการจัดจ้างครั้งแรก ให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างเม่ือได้รับ
จัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ. เท่านั้น 
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5. เอกสารหลักฐานที่ต้องน าไปแสดงในวันรายงานตัว มีดังนี้  
(1) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อึ้นไป ส าเนา จ านวน 2 ชุด 
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ส าเนา จ านวน 2 ชุด 
(3) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  ส าเนา จ านวน 2 ชุด 
(4) บัตรประจ าตัวประชาชนอองผู้สมัคร หรือใบแทน (ยังไม่หมดอายุ)  ส าเนา จ านวน 2 ชุด 
(5) หน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ส าเนา จ านวน 2 ชุด 
(6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

6. ส าหรับการจ้างในครั้งต่อไป หากผู้สอบแข่งขันได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ 
ส าหรับการติดต่อ จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนบ้านเด่นด่านทราบในทันทีการแจ้งที่อยู่หรือหมายเลอ
โทรศัพท์ไม่ชัดเจนหรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ เป็นเหตุให้ผู้สอบแอ่งอันได้รับความ
เสียหาย ผู้สอบแอ่งอันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

7. การรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ. เท่านั้น 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  31   เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕61 

                       
                    
         

                                                                               (นายสุฑณ  ดวงตาน้อย)                                                                                            
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเด่นด่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขันและข้ึนบัญชีในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็น 
พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 

ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 
โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 

สังกัด ส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เอต 1 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเด่นด่าน ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 

 

ที ่
เลข

ประจ าตัว
สอบ 

ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 012 นางสาวสิริวิมล      ยืนส ี  
ให้ผู้ผ่านการสอบแอ่งอันได้  ล าดับที่ 1 
ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง เมื่อได้รับ 
จัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ. เท่านั้น 

โรงเรียนบ้านเด่นด่านจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
หากไม่มารายงานตัวตามที่ก าหนดถือว่า 
สละสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเด่นด่าน จะเรยีกตัว
ผู้ผ่านการแอ่งอันในล าดับต่อไป 

2 007 นางสาวนิภาพร          จันทร์แดง 
3 001 นางสาวธัญญาทิพย์     ปันค า 
4 021 นางสาวณัฐญา           ศรีธวชั 
5 019 นางสาวอริสา             เกิดค า 
6 029 นางวรุณยุพา             พุ่มจนี 
7 023 นางสาวช่อผกาทิพย์     แก้วอาว 
8 028 นางสาวพิมพ์นารา       เปรมปรี 
9 025 นางกาญจนา              สุอคง 

10 010 นางสาวศิริภาภรณ์       ม่วงโมทย์ 
11 002 นางสาววิลาวัลย์          โลมา 
12 005 นายณัฐวัตร               ยาท้วม 
13 020 นางสาวเจนจิรา          ต้นใจ 
14 030 นางสาวปรุงสุคนธ์        เมรุจันทร์ 
15 013 นายชนินทร์               ยืนสี 
16 015 นางสาวสุวรรณา         มูลนานเที่ยง 
17 018 นางสาวนัชชา             บัวสอาด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


