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ประกาศโรงเรยีนวิทยานุกูลนาร ี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่ห้องเรียนพิเศษ 

----------------------- 
 ด้วยโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  มีความประสงค์จะรับสมัคร 
บุคคลทั่วไปเพ่ือเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ  จ านวน  1 อัตรา อาศัยตามความหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876  ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547  และ
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2556  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   เรื่อง มอบ
อ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 ให้ผู้อ านวยการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงประกาศรับสมัครบคุคลเพื่อคัดเลือกและด าเนินการจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1. ต าแหน่งรับสมัคร 
     1.1  เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ จ านวน 1 อัตรา 

    1.2  ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000  บาท 
1.3  ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง   

 2. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มสีิทธิ์สมัครเขา้รบัการสอบคัดเลือก 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 

          2.1.1  มีสัญชาติไทย 
 2.1.2  เพศชาย  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ ์และไม่เกนิ 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
 2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.1.4  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรอืจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
  2.1.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมอืง 
 2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคกุ เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ            
 2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 2.1.8  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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 2.2 คณุสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
    2.2.1 เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 

   2.2.2 เป็นผูม้ีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า 
  2.2.3 มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Words, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 
Adobe Photoshop มีความสามารถในการท ามัลติมีเดีย ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความรู้เกีย่วกับคอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ภายในห้องเรียน 
 

3.  การรับสมคัร 
 3.1 วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัคร 

       ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ในระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561  ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร 2     
 

4. หลักฐานทีต่้องยื่นสมัคร 
        4.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5X2 นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน  
1 รูป 
 4.2  ส าเนาคุณวุฒิ หรือหนงัสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างละ 1 ฉบับ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมตัิจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในก่อนวันรับสมัคร ในวันที ่5 กุมภาพันธ ์2561 
 4.3  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระบุสาขาวิชาเอกที่รับสมัครเป็นภาษาไทย ฉบับส าเนา 
(รับรองส าเนา) 1 ฉบับ  
 4.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนา) อย่างละ 1 ฉบับ  
 4.5  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เชน่ ใบส าเนาการสมรส ใบเปลีย่นชื่อ-สกุล ใบรับรองผ่านงาน อย่างละ 1 ฉบับ 
ถ้าม ี  
 4.6  ใบรับรองแพทย ์
 

ก าหนดการ 
วันและเวลา รายการ สถานที ่

5–11 กุมภาพันธ ์2561 
เวลา 8.30-16.30 น. 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดทางราชการ 

รับสมัคร ห้องธุรการ ชั้น 1  อาคาร2 โรงเรียน 
วิทยานุกูลนารี สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข  
056-711454 

12 กุมภาพันธ ์2561 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ ป้ายนิเทศหน้าห้องธุรการ ชั้น 1  
อาคาร2 โรงเรียนวิทยานุกูลนาร ี

13 กุมภาพันธ ์2561 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ทดสอบความเหมาะสมในต าแหน่ง 
โดยการทดสอบข้อเขียน สอบการ
ปฏิบัติและสัมภาษณ์  

ห้องกุหลาบ ชั้น 1  อาคาร2  
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
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วันและเวลา รายการ สถานที ่
14 กุมภาพันธ ์2561 ประกาศผลสอบ ป้ายนิเทศหน้าห้องธุรการ ชั้น 1  

อาคาร2 โรงเรียนวิทยานุกูลนาร ี
15 กุมภาพันธ ์2561 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ท าสัญญา ห้องธุรการ ชั้น 1  อาคาร2 
 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ถ้าไม่มา 
ท าสัญญาตามวัน เวลาก าหนด ถือว่า
สละสิทธิ์ (พร้อมคนค้ าประกัน) 

 

 5.  เงื่อนไขการรับสมคัร  
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  
พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิ 
ของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผูส้มัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งน้ีเป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 6.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
  6.1  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องได้คะแนนสอบไมต่่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในกรณีที่มี
ผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจดัล าดับที่ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่า และอยู่ในล าดับ 
ที่ดีกว่า  
  6.2  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 6.1  โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด 
ลงมา ภายในวันที่ 14  กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีหนึง่ ดังนี้  
   (1)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง  
   (2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  2561 
 
 

(นางจินตนา  มูลสวัสดิ์) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
 


