
 
 
ประกาศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

เรื่อง  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
 

…………………………………… 
 
 ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 ได้ประกาศรับสมคัร
บุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลกูจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ    ตามประกาศลงวันที่ 
13  พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ไปแล้ว น้ัน  
 บัดน้ี การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ที่จ้างจากเงินงบประมาณ  สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เสร็จสิ้นแล้ว  
จึงได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลอืกสรรที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ร้อยละหกสิบ  โดยเรียงลําดับที่ตาม
คะแนนจากมากไปหาน้อย  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี ตามเอกสารหมายเลข 1 
 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลอืกสรรตามประกาศน้ีใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศผล
การสรรหาและเลือกสรร หรอืสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด หรือมีการประกาศผลการคัดเลือกใหม ่โดยขึ้นบัญชีของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และบัญชีผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี
ในกรณีใดกรณหีน่ึงดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้น้ันได้รับการจ้างไปแล้ว 
 2.  ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิการจ้าง 
 3.  ผู้น้ันไม่มารายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด 
 4.  ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่กําหนด 
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศน้ี  หากตรวจสอบพบใน
ภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้าง หรือสั่งยกเลิกการจ้าง 
แล้วแต่กรณ ีโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 
              
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

บัญชีรายช่ือผู้ได้การสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที ่ 30 พฤศจิกายน 2560) 
 

ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีธุ่รการ (บัญชี) 
 

ที่ เลขที่สมัคร ช่ือ – สกุล 

1 0115 น.ส.ขนิษฐา  วรรณดี 
2 0112 น.ส.กรรณิกา  ศรีชู 
3 0102 น.ส.มลชนก  ยอดมณี 
4 0107 น.ส.อุมาภรณ์  ทองเอียด 
5 0113 น.ส.นํ้าทิพย์  พรหมหีต 
6 0114 น.ส.ลักษณ์ขมาศ  ขาวเรือง 
7 0116 น.ส.ภัทรนันท ์ ศรีนคร 
8 0117 นายนพรัตน์  ขวัญทอง 
9 0106 น.ส.เพ็ญนภา  จีนแก้วเป่ียม 
10 0122 น.ส.สิริยา  ปูเงิน 
11 0104 น.ส.อุมาภรณ์  สวนกูล 
12 0109 น.ส.ญารินฎา  สุบรรณ์ 
13 0123 น.ส.ปริณดา  กาลพัฒน์ 
14 0108 น.ส.นิชกานต์  มีแสง 
15 0126 น.ส.ปาลินี  จิตบรรจง 
16 0103 น.ส.ปทินญา  ชูสุข 
17 0127 น.ส.จิราพรรณ  แสงจันทร ์
18 0110 น.ส.รุ่งนภา  สุวรรณมาก 
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บัญชีรายช่ือผู้ได้การสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2560) 

 
ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีธุ่รการ (การเงนิ) 
 

ที่ เลขที่สมัคร ช่ือ – สกุล 

1 0208 น.ส.กาญจนา  หนูขวัญ 
2 0206 น.ส.จันทรา  เล้าธนะธรรม 
3 0210 น.ส.อภัณตรี  เพชรเจริญ 
4 0201 นางวรรณา  สนสมบัติ 
5 0205 น.ส.ศุภิสรา  ทิพยชิต 
6 0209 น.ส.ธิดารัตน์  โรจนพิเนต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 
บัญชีรายช่ือผู้ได้การสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2560) 

 
ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พัสดุ) 
 

ที่ เลขที่สมัคร ช่ือ – สกุล 

1 0310 น.ส.โสภิดา  อุปมิตร 
2 0303 น.ส.ราตรี  เดชนาวา 
3 0313 น.ส.ลินวิษา  ขุนจิตร 
4 0309 นางสุภาพร  กาญจนะ 
5 0305 น.ส.นภสร  ราชธานี 
6 0308 น.ส.อัมพิกา  กรดมาก 
7 0314 น.ส.สุดาภรณ์  อ่อนพร้อม 
8 0312 น.ส.ปัทมา  เก้ือสม 
9 0302 น.ส.พีรยา  พุกท่าไม้ 
10 0307 น.ส.ยลดา  สุโพธ์ิ 
11 0304 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิชา  เผือกเดช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 
บัญชีรายช่ือผู้ได้การสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที ่ 30 พฤศจิกายน 2560) 

 
ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีธุ่รการ  
 

ที่ เลขที่สมัคร ช่ือ – สกุล 

1 0417 น.ส.ชนิตา  แม่นยํา 
2 0404 น.ส.วราภรณ์  แผนสมบูรณ ์
3 0414 น.ส.ศิรินยา  สอนอินทร์ 
4 0401 น.ส.พนิดา  โชติกุญชร 
5 0415 นายพัฒนพงค์  บํารุงศรี 
6 0408 น.ส.มธุกรณ์  พัชนี 
7 0424 น.ส.นิภาพรรณ  เมืองระรื่น 
8 0419 น.ส.โสภิตา  อินทเช้ือ 
9 0402 น.ส.ณัฐรินีย์  ควนวิไล 
10 0418 น.ส.ชนิตา  คชเดช 
11 0403 น.ส.อารียา  เสือแก้ว 
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บัญชีรายช่ือผู้ได้การสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2560) 

 
ตําแหน่ง  พนกังานบริการ (แม่บ้าน) 
 

ที่ เลขที่สมัคร ช่ือ – สกุล 

1 0501 น.ส.แก้วดาว  พูลสวัสด์ิ 
2 0502 นางปิยะพร  ธรรมบดี 
3 0504 น.ส.วาสนา  ทองศรีทอง 

 
 
 
 
 
ตําแหน่ง  พนกังานขบัรถยนต์ 
 

ที่ เลขที่สมัคร ช่ือ – สกุล 

1 0602 นายรณชัย  ชนะภัย 
2 0609 นายเชาวรัตน์  เทือกทิพย์ 
3 0601 นายพงฐกร  หนูนิล 
4 0603 นายจิระศักด์ิ  จันทร์จ้อย 
5 0604 นายธนัยศิลป์  หนูภักดี 
6 0605 นายกิตตินันท์  วัฒนประดิษฐ ์
7 0606 นายพงษ์เทพ  ราชสมบัติ 

 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 2 
 

รายละเอียดการรายงานตัว 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  

(แนบท้ายประกาศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2560) 
.................................................... 

 
1. จํานวนผู้มีสิทธเิขา้รับการปฏิบัติงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะเรียกบุคคลผูผ้่านการสรรหา
และเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ ครั้งแรก จํานวน 7 อัตรา ในตําแหน่งว่างตาม
ประกาศรับสมคัร   ดังน้ี 
 

ตําแหน่ง จํานวน 
ที่เรียกคร้ังแรก 

ลําดับที่ 
ได้รับการเรียก

ครั้งแรก 

ค่าตอบแทน/ 
ค่าจ้าง 

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี) 1 1 15,000 บาท 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน) 1 1 11,500 บาท 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ) 1 1 11,500 บาท 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 1 11,500 บาท 
พนักงานบริการ (แม่บ้าน) 1 1 9,000 บาท 
พนักงานขับรถยนต์ 2 1-2 9,000 บาท 

 

 

2. วันเวลาและสถานที่รายงานตัว 
 ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศฉบับน้ี ทั้ง 7 ราย ให้ไปรายงานตัว
เพ่ือทําสัญญาจ้างและปฏิบัติงานตามตําแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  1  ธันวาคม  2560  
เวลา 08.30-09.00 น. ณ กลุม่บริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เลขที ่389/5 ถนนดอนนก ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด หรือไปไม่ทันภายในเวลาที่กําหนด โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ถือว่าสละสิทธ์ิการจ้าง โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิน้  
 การเรียกตัวผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ไปทําสัญญาจา้งคร้ังน้ี จะใช้ประกาศผลการสรรหา
และเลือกสรรเป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรทีจ่ะทราบประกาศน้ัน 
 
 
 
 
 

/…..3. เอกสารและหลักฐาน 



 
3. เอกสารและหลักฐานที่ใชป้ระกอบการรายงานตัว 
 3.1 เอกสารหลักฐานของผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรร 
  1) บัตรประจําตัวประชาชน 
  2) สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี จํานวน 1 ฉบับ 
 3.2 เอกสารประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน ดังน้ี 
  ให้นําบุคคลเพ่ือค้ําประกัน  ซึง่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําที่ตําแหน่งเทียบเท่าต้ังแต่  
ระดับ 3  ขึ้นไป โดยนําหลักฐานต่อไปน้ี 
  1) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 
  2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  3) สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

 
-------------------------- 


