
 

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้อง 

เร่ือง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้สถานศึกษา) 
ต าแหน่ง ครูจ้างสอน 

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

          ตามท่ีโรงเรียนวัดบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง  
ครูจ้างสอน ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๑ อัตรา และวิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ อัตรา  ตามประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้อง ลงวันท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๔ นั้น 
          บัดนี้  การด าเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนวัดบ้านส้อง จึงขอประกาศ
รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูจ้างสอน ตามสาขารายวิชาท่ี
เปิดรับสมัครตามประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้อง ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา  
โรงเรียนวัดบ้านส้อง ดังนี้ 
 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่ง  ครูจ้างสอน  

 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
ล าดับ

ท่ี 
เลขที่

ผู้สมัคร 
ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นางสาวปริฉัตร ฤทธิรงค์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกใน
ล าดับท่ี ๑ 
มารายงานตัว ท าสัญญาจ้าง 
ในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน  
๒๕๖๔  ณ  ห้องส านักงาน
โรงเรียนวัดบ้านส้อง  
เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๒ ๐๐๒ นางสาว กาญจนา   ยับ 
   
   
   

 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ล าดับ

ท่ี 
เลขที่

ผู้สมัคร 
ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นายกฤตตินันท์ จ านงค์ทอง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกใน
ล าดับท่ี ๑  และ ๒   
มารายงานตัว ท าสัญญาจ้าง 
ในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน  
๒๕๖๔  ณ  ห้องส านักงาน
โรงเรียนวัดบ้านส้อง  
เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๒ ๐๐๒ นางสุทารัตน์ พงษ์พะกิจ 
๓ ๐๐๕ นางสาวเอมมาลินดา  บุญหรอ 
๔ ๐๐๔ นางสาวเมวดี  นิลเพชร 
   

 



หมายเหตุ น าใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่แนบไฟล์ตอนสมัครเข้าสอบคัดเลือกมาเพ่ือยืนยันตัวมาในวันจัดท าสัญญาจ้างด้วย 

 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
ล าดับ

ท่ี 
เลขที่

ผู้สมัคร 
ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๑๔ นางสาวปภิชญา  ปานศิริ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกใน
ล าดับท่ี ๑  
มารายงานตัว ท าสัญญาจ้าง 
ในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน  
๒๕๖๔  ณ  ห้องส านักงาน
โรงเรียนวัดบ้านส้อง  
เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๒ ๐๐๖ นางสาวณัฎฐณิชา   ก าลังใบ 
๓ ๐๐๗ นายอิสราพงศ์  กิจรุ่งวัฒนากร 
๔ ๐๑๓ นางสาวจริยา ศรีรอด 
๕ ๐๑๑ นางสาวศุภิสรา  ปรีชา 
๖ ๐๐๕ นางสาวกานต์นรี  คงจันทร์ 
๗ ๐๐๘ นางสาวนิธินาฏ ทองอร่าม 
๘ ๐๑๕ นางสาวกัณฐิกา  เพ็ชรสุด 
๙ ๐๑๐ นางสาวกิตติยา  จันดี 

๑๐ ๐๐๓ นางสาวฐิติณัชชา โสมจันทร์ 
๑๑ ๐๐๒ นางสาวสุวนันท์  คงดี 
๑๒ ๐๐๔ นางสาวยุวดี  รัตนวิจิตร 
๑๓ ๐๐๑ นางสาวญาณิศา  รามวงศ์ 
๑๓ ๐๑๒ นางสาวธันยพร  รับความสุข 

 
บัญชีรายช่ือดังกล่าวได้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุด  เมื่อครบก าหนด ๑ ปี นับต้ังแต่วันประกาศรายช่ือ

เป็นต้นไป  และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายช่ือท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย 

๑. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวหรือขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งท่ีผ่านการคัดเลือก 
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวันเวลาท่ีส่วนราชการก าหนด 
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามก าหนดวันเวลาท่ีส่วนราชการก าหนด 
๔. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับท่ีโรงเรียนประสงค์ท าการจัดจ้างไม่มารายงานตามวัน

เวลาท่ีก าหนด ทางโรงเรียนจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับถัดไปเพื่อรายงานตัวและ
จัดจ้างต่อไป 

           ท้ังนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับท่ี ท่ีระบุในช่องหมายเหตุ มารายงานตัวเพื่อท าสัญญารับการจัด
จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (เงินรายได้สถานศึกษา) ต าแหน่ง ครูจ้างสอน ตามรายวิชาท่ีประกาศโรงเรียนวัดบ้าน
ส้อง ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ในวันศุกร์ท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตรง   
ณ ส านักงานโรงเรียนวัดบ้านส้อง  
 
           จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
           
                     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
                                                                                     (นายสมศักดิ์  ถนอม)  
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง 
 

 


