ประกาศโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์
เรื่ อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็ นพนักงานราชการ
.......................................
ตามประกาศโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ
ทัว่ ไป ตาแหน่ง ครู ผสู ้ อน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยดาเนิ นการรับสมัครระหว่างวันที่ 15 -21 ธันวาคม พ.ศ.
2558 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วนั ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นั้น
บัด นี้ การด าเนิ น การสอบคัด เลื อ กได้เ สร็ จ สิ้ น แล้ว จึ ง ประกาศรายชื่ อ ผู ้ผ่า นการคัด เลื อ กได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีก ารที่ ก าหนด เรี ย งตามล าดับ ที่ ผูส้ อบคัดเลื อกได้ค ะแนนรวมสู ง ลงมาตามลาดับ ตามบัญชี รายชื่ อ
ประกาศผลการเลือกสรรที่แนบท้ายประกาศนี้
โรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทร์ ให้ผผู ้ า่ นการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อ ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่ อ - นามสกุล
นายอัครพล อานีกุ
นายไพรัช พรวุฒิกุล
นางสาวสุ พตั รา ดวงสนิท
นายธีรธาร ต่าดาดี
นายสุ วทิ ย์ สายธารส่ องแสง
นายถาม์ พร เจือประเสริฐ
นายธนภัทร ดุรงคชยานุรักษ์
นางสาวทับทิม ชะเต
นายถิรวุฒิ ไชย์ ศิลป์
นายธีรชาติ อินชัย
นายชวิน ราชลองเมือง

เลขประจาตัวสมัครสอบ
001
015
007
013
006
003
002
018
020
017
012

ไปรายงานตัว เพื่อบรรจุเป็ นพนักงานราชการ ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็ น
ต้นไป ณ โรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์และทาสัญญาจ้างต่อไป

บัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้น้ ี ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถา้ ในกรณี ที่มีการประกาศ
รั บ สมัค รสอบคัดเลื อกใหม่ บัญชี ผูส้ อบคัดเลื อกได้ในตาแหน่ ง ที่ ซ้ า กันกับที่ ป ระกาศ รั บสมัครใหม่ เป็ นอันยกเลิ ก
ตั้งแต่วนั ที่ประกาศรับสมัครสอบครั้งใหม่
ผูส้ อบคัด เลื อ กได้ผูใ้ ดที่ ข้ ึ น บัญ ชี ไ ว้ข ้า งต้น ถ้า มี ก รณี อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ต่ อ ไปนี้ ให้เ ป็ นอัน ยกเลิ ก
การขึ้นบัญชีผนู ้ ้ นั
1. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
2. กรณี ผไู ้ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว แต่คุรุสภาไม่อนุ ญาตให้มีใบประกอบวิชาชี พครู จะเป็ นผู ้
ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3. ได้ขอสละสิ ทธิ์ การบรรจุและแต่งตั้ง
4. ไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนดเวลา
5. ไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลา

อนึ่ ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่ารายใดขาดคุ ณสมบัติ ตามประกาศโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่ นจันทน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป
ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ และจะต้องยกเลิกประกาศผลการเลือกสรรการ
ขึ้นบัญชี การแต่งตั้งบุคคล ให้ดารงตาแหน่งครู ผสู ้ อน สาหรับรายนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

( นายเกษม ดวงงาม )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์

บัญชี รายชื่ อประกาศผลการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป
โรงเรียนบ้ านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ ตาบลแม่ สรวย อาเภอแม่ สรวย
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
…………………………………………………………………………………
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขประจาตัวสมัครสอบ
008
013
011
012
009
006
010
003
001
002

ชื่ อ - นามสกุล

( นายเกษม ดวงงาม )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์

หมายเหตุ

