ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
-----------------------------------------------------------------ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ฉบับลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.
๒๔๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ได้กาหนดรับ
สมัครระหว่างวันอังคารที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๑ และดาเนินการสอบในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
นั้น
บัดนี้ การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคั ดเลือกและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อ จ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตรมบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีเป็นต้นไป
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
๒. ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๓. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
๔. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
๕. มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่ง ครั้งใหม่แล้ว
ผู้ที่จะได้รับการเรียกรายงานตัวเข้ารับการจ้างครั้งแรกให้ใช้ประกาศผลการคัดเลือกและการ
ขึ้นบัญชีนี้ เป็นการเรียกรายงานตัวเข้ารับการจ้าง หากมีตาแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง และอยู่ในระยะเวลา
การขึ้นบัญ ชี จะมีการโทรศัพท์ประสานเรียกตัวเข้ารับการจ้างเป็นรายบุคคล ทั้ง นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเลขโทรศัพท์ตามที่แจ้งไว้ในวันสมัคร จะต้องแจ้งให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเหตุ ให้ไม่สามารถติดต่อเข้ารับการจ้าง
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ประกาศครั้งแรก จานวน ๑ อัตรา ไปรายงานตัวเข้ารับการจ้างใน
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสานักงานผู้อานวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ขอนแก่น หากไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการจ้าง โดยให้นา
เอกสารและหลักฐานประกอบการ รายงานตัว ดังนี้
๑. เอกสารของผู้เข้ารับการจ้าง
๑.๑ ปริญญาบัตร หรือหนัง สือรับรองคุณวุฒิ (ที่ออกไวไม่เกิน ๙๐ วัน ) ฉบับจริง
พร้อมสาเนา จานวน ๙ ฉบับ
/๑.๒ ระเบียน

๑.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๓ ฉบับ
๑.๓ บัตรประจาตัวประขาซนที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๔ ฉบับ
๑.๔ ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๓ ฉบับ
๑.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
และแสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๑ ฉบับ
๑.๖ หลักฐานการเปลี่ยนซื่อตัว ซื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี) จานวน ๓ ฉบับ
๑.๗ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) จานวน ๓ ฉบับ
๒. เอกสารของผู้ค้าประกันและคู่สมรสของผู้ค้าประกัน ผู้ค้าประกันการจ้างต้องเป็น
ข้าราชการ ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับขานาญการ (หรือเทียบเท่า) โดยให้แนบหลักฐาน ตังนี้
๒.๑ ส าเนาบั ต รข้ า ราซการของผู้ ค้ าประกัน และรั บ รองส าเนาเอกสารโดยผู้ ค้า
ประกัน จานวน ๓ ฉบับ
๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน และรับรองสาเนาเอกสารโดยผู้ ค้าประกัน
จานวน ๓ ฉบับ
๒.๓ สาเนาบัตรข้าราซการหรือบัตรประชาชนของคู่สมรสผู้ค้าประกัน และรับรอง
สาเนา เอกสารโดยคู่สมรสของผู้ค้าประกัน จานวน ๓ ฉบับ
๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ ค้าประกัน และรับรองสาเนาเอกสารโดยคู่
สมรสของผู้ค้าประกัน จานวน ๓ ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๑

(นางณัฏฐพร ชินบุตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
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๗
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๑๑

เลขประจาตัวผู้สมัครสอบ
๐๐๐๑
๐๐๐๒
๐๐๐๖
๐๐๐๕
๐๐๐๔
๐๐๐๓
๐๐๑๕
๐๐๑๑
๐๐๐๙
๐๐๐๗
๐๐๐๘

ชื่อ - สกุล
นางสาววรรณวิสาข์ สังข์หมื่นนา
นายธีระวัฒน์ แก้วจันทร์
นางสาวสุวรรณา จินาวัน
นางสาวเจติยา ค่อมสิงห์
นางสาวมธุชา บุระคา
นายเขตตะวัน ทัพซ้าย
นางสาวสุธารัตน์ ภูโสภา
นางสาวพิชชาภา สุดภา
นางชุติมา ศรีลาพัฒน์
นางสาวชลธิชา สิงหัตน์
นางสาวมุทิตา ศรีวังพล

หมายเหตุ
ให้ผผู้ ่านการคัดเลือกลาดับ
ที่ ๑ ไปรายงานตัวในวันพุธ
ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องสานักงาน
ผู้อานวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ขอนแก่น

