ประกาศสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาประจวบคีรีข ัน ธ์ เขต ๑
เรื่อง

ประกาศรายซื่อและการขึ้นนัญ ขีรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาประจวบคีรีขัน ธ์ เขต ๑

ตามที่ สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาประจวบคีรีข ัน ธ์ เขต ๑ ดำเนินการประกาศ
รับ สมัค รคัด เลือ กบุค คลเป็น ลูก จ้างชั่ว คราวรายเดือ น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพี้'นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาประจวบคีร ีข ัน ธ์ เขต ๑ จำนวน ๑ อัตรา และกำหนดคัดเลือกใ'นวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕!อ๔ นั้น
บัด นี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายซื่อผู้ผ ่านการคัด เลือกเป็น ลูก จ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ตามบัญ ชีรายซื่อแนบท้ายประกาศนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต๑ ขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังนี้
๑. จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต,วันประกาศผลการคัดเลือก และบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ผู้นี้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง

๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
๑.๓ ผู้นั้นขอสละสิทธิ, การจ้าง

๑.๔ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
๒. จะทำการเรีย กตัว ผู้ผ ่า นการคัด เลือ ก เรีย งตามลำดับ ที่ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กตามจำนวน
ตำแหน่ง ว่า งเป็น การเรีย กตัว มาทำสัญ ญาจ้า งเหมาบริก าร ในวัน ที่ ๒๘ ธัน วาคม ๒๕๖๔ เวลา 0๙ .00 น.
ณ กลุ่ม บริห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย์ สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาประจวบคีร ีข ัน ธ์ เขต ๑
พร้อมนำเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ ประกอบการรายงานตัว ดังนี้
๑) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน (ยังไม่หมดอายุ)

จำนวน ๒ ฉบับ

๒) สำเนาทะเบีย นบ้าน

จำนวน ๒ ฉบับ

๓) สำเนาวุฒ ิก ารศึก ษา/สำเนาระเบีย นแสดงผลการเรียน

จำนวน ๒ ฉบับ

๔) ส'าเ'นาหสักฐานอื่นๆ(ล้ามี)เซ่นการเปลี่ยนซื่อ-ซื่อสกุลทะเบียนสมรส(ล้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ
๕) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของธนาคารกรุงไทย สาขา1นจังหวัด'ประจวบคีรี,ขันธ์ จำนวน ๒ ฉบับ
๖) อากรแสตมปี ๑ บาท ของทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท

๓. กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เริ่มปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่

พ)

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภิญโญ พูล สวัส ดี้)
รองผู้อำนวยการ รักษาราขการแทน
ผ้อำนวยการสำนักงานเขต,พื้นที่1
ก ารศึก ษาประถมศึก ษาบ่^ '3น, 1 ข ต

๑

นัญ ขีร ายซื่อ ผู้ผ ่า นการคัด เลือ กเป็น ลูก จ้า งชั่ว คราวรายเดือ น ตำแหน่ง เจ้า หน้า ที่ธ ุร การ
สัง กัด สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารสืก ษาประถมสืก ษาประจวบคีร ีข ัน ธ์ เขต ๑
(แนบท้า ยประกาศสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารคีก ษาประถมคีก ษาประจวบคีร ีข ัน ธ์ เขต ๑
ลงวัน ที่ lew) ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
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