ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
-----------------------------ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตาม
ประกาศลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖1 และดาเนินการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
ลาดับที่ 1 นางประไพพร
วงษ์สระน้อย
รายงานตัว
ลาดับที่ 2 นางจันทร์จิรา
นิลดีสระน้อย
ขึ้นบัญชี
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ลาดับที่ 1 นางสาววลัยรัตน์

อัตรา
เศรษฐภูมิภักดี

รายงานตัว

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
จานวน 1
ลาดับที่ 1 นางจรวยพร

อัตรา
กิจโกศล

รายงานตัว

เจ้าหน้าที่งานบัญชี
จานวน 1
ลาดับที่ 1 นางสาวศิริพรรณ
ลาดับที่ 2 นางสาวพัชราภรณ์

อัตรา
พันธ์สระน้อย
แปลกพรมราช

รายงานตัว
ขึ้นบัญชี

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
จานวน
ลาดับที่ 1 นางสุดาพร
ลาดับที่ 2 นางสาวกัลยารัตน์
ลาดับที่ 3 นางสาวมินตรา
ลาดับที่ 4 นางสาวอังสุดา

2

อัตรา
เรไร
เทพกมล
ค้วนสมบูรณ์
บุตะกะ

รายงานตัว
รายงานตัว
ขึ้นบัญชี
ขึ้นบัญชี

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
จานวน
ลาดับที่ 1 นางสาวขนิษฐา
ลาดับที่ 2. นางสาวรังสิมา
ลาดับที่ 3. นางสาวปัณณภัสร์

2 อัตรา
ทิมจะโปะ
ชื่นสระน้อย
ตรีฉิมพลี

รายงานตัว
รายงานตัว
ขึ้นบัญชี

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 4

2 อัตรา
ผาโคตร
ราชชารี
ทรสูงเนิน
บุญชู

รายงานตัว
รายงานตัว
ขึน้ บัญชี
ขึ้นบัญชี

จานวน
นางพชรพรรณ
นางสาวชมพูนุท
นางสาววนิดา
นายภริสรณ์

- 2 เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายวิชาการ
จานวน 3
อัตรา
ลาดับที่ 1 นางสาวไอย์ลดา
น้อยชนะ
รายงานตัว
ลาดับที่ 2 นางสาวธิดารัตน์
บุญประชม
รายงานตัว
ลาดับที่ 3 นางศรัญรัตน์
ชิตตะขบ
รายงานตัว
ลาดับที่ 4 นางสาวมาริษา
บุตรผักแว่น
ขึ้นบัญชี
ลาดับที่ 5 นางสาวสุกัญญา
ก้านบัวกาง
ขึ้นบัญชี
เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
จานวน 2 อัตรา
ลาดับที่ 1 นางสาวพัชรินทร์
ช่องฉิมพลี
รายงานตัว
ลาดับที่ 2 นางสาวจิลลาวัลย์
อิสเรสรังสรรค์
รายงานตัว
ลาดับที่ 3 นางสาวชนัญญา
อุ่นทรัพย์
ขึ้นบัญชี
เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จานวน 2 อัตรา
ลาดับที่ 1 นางสาวณิชกมล
ชัยจะโปะ
รายงานตัว
ลาดับที่ 2 นางสาวภัทรีญา
ค่าเจริญ
รายงานตัว
ลาดับที่ 3 นางสาวกัญชลี
สีลาไย
ขึ้นบัญชี
ลาดับที่ 4 นายสิริชัย
พรฉิมพลี
ขึน้ บัญชี
ลาดับที่ 5 นางสาววรินทร
รัตนมงคล
ขึ้นบัญชี
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
1. ตามลาดับ จานวน อัตราที่วิทยาลัยฯ ประกาศเรียงลาดับไว้ ให้มารายงานตัว ทาสัญญาจ้าง
และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ห้องงานบุคลากร อาคารอานวยการ ในวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๘.๐๐ น. (หากไม่มารายงานตัวตามกาหนดวัน เวลาตามประกาศ ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์)
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชี วิทยาลัยฯ จะขึ้นบัญชีไว้ในเวลา 1 ปี
หลักฐานที่ต้องนามาในวันรายงานตัว คือ
๑. ใบแสดงคุณวุฒิว่าสาเร็จการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
๔. ใบรับรองแพทย์ (ยกเว้นผู้ที่แนบมาพร้อมชุดสมัครสอบแล้ว)
๕. อากรแสตมป์ จานวน ๑๐ บาท
๖. สาเนาบัตรประจาตัว และสาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้าประกันพร้อมคู่สมรส) อย่างละ ๑ ฉบับ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1

(นางวรากร หิรัญมณีมาศ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

