
 

 
  ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

   เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
      ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

............................................................. 
 

ตามที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครเพ่ือสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน รายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ตามประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น  

 
บัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่าย

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ ๑๑๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว แนวทางการสรรหา
และบริหารอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ ๒๕๖๐ และ
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามบัญชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ก าหนดวันรายงานตัวและสถานที่รับรายงานตัว  
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในล าดับที่  ๑ มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง ในวันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕           

เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องงานบุคคล (อาคาร ๘) โรงเรียนสตรีสิริเกศ (ให้ถือประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัวมา               
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในวันเวลาที่ก าหนด) 

 
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน าไปแสดงในวันรายงานตัว 
๑. ส าเนาใบแสดงคณุวุฒิทางการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครและใบรายงาน 
    แสดงผลการเรียน พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อย่างละ ๒ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร  
    จ านวน ๒ ฉบับ 
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๑ ปี จ านวน ๒ แผ่น 
๕. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๒ ฉบับ 
๖. ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะต้องหาหลักฐานประกันในการท าสัญญาจ้าง โดยให้ข้าราชการตั้งแต ่
    ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอก ร้อยเอก  
    เรือเอก หรือเรืออากาศเอกข้ึนไป หรือใช้เงินสดหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  
    (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
๗. สัญญาค้ าประกันและเอกสารบุคคลค้ าประกัน ประกอบด้วย บัตรประจ าตัวข้าราชการ และส าเนา 
    ทะเบียนบ้าน 
 
      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

  

                                               
           (นายภูมิภัทร  มาลี) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 



 

 

 
บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
 ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

ลงวันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ นายคีรีรัฐ   จันทร์โสภา 

 
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในล าดับที่ ๑ 
มารายงานตัว เพื่อท าสัญญาจ้าง 
ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องงานบุคคล (อาคาร ๘) 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
                             รับรองความถูกต้อง   

      
                                                                
 

                                
                                                                              (นายภูมิภัทร  มาลี) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

   เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
                                     ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รายวิชาภาษาไทย 

............................................................. 
 

ตามที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครเพ่ือสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน รายวิชาภาษาไทย ตามประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น  

 
บัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่าย

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ ๑๑๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว แนวทางการสรรหา
และบริหารอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ  ๒๕๖๐ และ
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามบัญชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ก าหนดวันรายงานตัวและสถานที่รับรายงานตัว  
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในล าดับที่  ๑ มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง ในวันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕           

เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องงานบุคคล (อาคาร ๘) โรงเรียนสตรีสิริเกศ (ให้ถือประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัวมา               
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในวันเวลาที่ก าหนด) 

 
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน าไปแสดงในวันรายงานตัว 
๑. ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครและใบรายงาน 
    แสดงผลการเรียน พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อย่างละ ๒ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร  
    จ านวน ๒ ฉบับ 
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๑ ปี จ านวน ๒ แผ่น 
๕. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๒ ฉบับ 
๖. ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะต้องหาหลักฐานประกันในการท าสัญญาจ้าง โดยให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 
    ปฏิบัติการขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอก ร้อยเอก เรือเอก 
    หรือเรืออากาศเอกข้ึนไป หรือใช้เงินสดหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  
    (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
๗. สัญญาค้ าประกันและเอกสารบุคคลค้ าประกัน ประกอบด้วย บัตรประจ าตัวข้าราชการ และส าเนา 
    ทะเบียนบ้าน 
 
  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

  
                                               
 
 
 

           (นายภูมิภัทร  มาลี) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 



 

 

 
บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย 

ลงวันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ นายไชยโชติ  แก้วค า ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในล าดับที่ ๑ 

มารายงานตัว เพื่อท าสัญญาจ้าง 
ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องงานบุคคล (อาคาร ๘) 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

๒ นางสาวชนิดาภา  ประกอบเสียง 
๓ นายณัฐพงศ์  มะลิรักษ์ 
๔ นางสาวสุนทรี  ค าหงษา 

 
           รับรองความถูกต้อง   

  
                                                               
 
                                                              
 

                               (นายภูมิภัทร  มาลี) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 
 
    


