
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบผานการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง  

ตําแหนง ครูชวยสอน และตําแหนงผูดูแลเด็กเล็ก 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง 

ตําแหนง ครูชวยสอน  จํานวน ๔  อัตรา  และตําแหนง ผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน ๒ อัตรา รวม  ๖  อัตรา นั้น 

      บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรร ดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรได 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบผานการสรรหาและเลือกสรร และการเรียกตัวเพื่อเขาทํางาน ดังนี้ 

๑. ประกาศรายชื่อผูสอบผานการสรรหาและเลือกสรรตามลําดับที่ที่สอบผานเกณฑรอยละ ๖๐  

ขึ้นไป โดยเรียงลําดับจากคะแนนสูงสุดไปคะแนนนอยสุด รายละเอียดตามแนบทายประกาศนี้  

๒. บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดนี ้ใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีฯ 

๓. ผูผานการสรรหาและเลือกสรรได จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูนั้นมีกรณีใดกรณหีนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 

๓.๑ ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว 

๓.๒ ขอสละสิทธิ์การเปนพนักงานจาง 

๓.๓ ไมมารายงานตัวตามที่กําหนด 

  ๔. การเรียกผูสอบผานการสรรหาและเลือกสรรได มารายงานตัวเพื่อเปนพนักงานจาง กําหนดดังนี้ 

   ใหผูสอบผานการสรรหาและเลือกสรรที่ไดรับการขึ้นบัญชีในลําดับที่ตามตําแหนง 

ที่จะจัดจางใหมารายงานตัว ในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมกาสะลอง 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (หากพนเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์) 

๕. เอกสารหลักฐานที่จะตองนําไปแสดงในวันรายงานตัว 

๕.๑ ปริญญาบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียน พรอมสําเนาอยางละจํานวน ๔ ฉบับ 

๕.๒ ทะเบียนบานพรอมสําเนา จํานวน ๔ ฉบับ 

๕.๓ บัตรประชาชน พรอมสําเนา จํานวน ๔ ฉบับ 

๕.๔ ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ 

๕.๕ รูปถาย จํานวน ๒ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

            ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

                                 (นางสมคิด  จันทรคณา) 

                      ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

 

 

 

 

 

 



บัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบผานการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตําแหนง ครูชวยสอน 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
๑ นางสาวพรนิภา  แกวฑา -ผูสอบไดลําดับที่ ๑ – ๔ ใหไป 
๒ นางสาวอรณี ครุฑโท รายงานตัว ในวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๓ นางสาวกรรณิกา   ทาวแกว ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๔ นางสาวเปรมฤดี  ไมถึง ณ หองประชุมกาสะลอง โรงเรียน 
๕ นายธนกร  เอี่ยมจุย เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล  
๖ นายวิวัฒน  ทองเผือก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
๗ นางสาวจารุวรรณ สันทอง  
๘ นางสาวณรรฐกานต  เหรียนทอง  
๙ นางสาวนุชรัตน พัฒนะโชติ  

๑๐ นางสาวศิริวรรณ  โตนอย  
๑๑ นางสาวปรวี แสงชาต ิ  
๑๒ นายธนพล  ดีพูล  
๑๓ นายกิตติธัช  สอนนอย  
๑๔ นางสาวฐิติพร  บัวกลม  
๑๕ นางสาวณัฐศวรรณ ชูศรีนวล  
๑๖ นายทวิกานต กาฬพันธ  
๑๗ นางสาวสุพพัตรา  กลอมประเสริฐ  
๑๘ นางสาววรรณิภา  มีเกตุ  
๑๙ นางสาวกนกกร  ธีระกูล  
๒๐ นายรณวรรธน  ทรัพยประเสริฐ  
๒๑ นางสาวสริยา  แสงอรุณ  
๒๒ นางสาวสุรีพร ทองสุข  
๒๓ นางสาววินิดา  เจิมรอด  
๒๔ นางสาวศศิกานต ภักดี  
๒๕ นางสาวชมพู อาจสวาง  
๒๖ นายวิทวัส พูลทองคํา  
๒๗ นางสาวภิชญาภา  แสงทอง  
๒๘ นางสาวเสาวลักษณ จันทรมณ ี  
๒๙ นายศรราม วิเชียนปูน  

 

 

 

 

 

 



บัญชีและการยกเลกิบัญชีผูสอบผานการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตําแหนง ครูชวยสอน 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
๓๐ นางสาววรรษมน  ทรงประดิษฐ -ผูสอบไดลําดับที่ ๑ – ๔ ใหไป 
๓๑ นางสาวณัฐธิดา  ไวสาริกรรม รายงานตัว ในวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๓๒ นายพศวีร  กกมาศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๓๓ นางสาวมารศรี มณีทรัพย ณ หองประชุมกาสะลอง โรงเรียน 
๓๔ นางสาวสุวาร ี ถนอมทรัพย เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล  
๓๕ นางสาวจิตตวด ี พุมจันทร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
๓๖ นางสาวนนทกาญ  อุปชัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบผานการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตําแหนง ผูดูแลเด็กเล็ก 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
๑ นางสาวอุษณีย  กลันทปุระ -ผูสอบไดลําดับที่ ๑ - ๒ ใหไป 
๒ นางสาวยุพา บัวอิ่มพันธุ รายงานตัว ในวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๓ นางสาววรรณพร แกวลอย ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๔ นางสาวนฤพร  ศรีเขื่อนแกว ณ หองประชุมกาสะลอง โรงเรียน 
๕ นางสาวทิพวัลย ทองพิมพ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
๖ นางสาววิลาสินี ธูปเงิน  
๗ นางสาวทิพากร  ธงไธสง  
๘ นางสาวปราณี บุญผอง  
๙ นางสาวทรงศิริ ผะดาวัน  

๑๐ นางสาววีนุช บุญแสวง  
๑๑ นางสาวปริชญา นุมมีศรี  
๑๒ นางสาวณัฐพัชร เลิศวีรศิลป  
๑๓ นางสาวศิริลักษณ หมอยาดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


