
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม  
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

----------------------------------------------------  
ด้วยโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  มีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ปฏิบัติหน้าท่ี ณ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ตามท่ีได้รับจัดสรรอัตราจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร  
- ต าแหน่งอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  
 

๒. คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก  
๒.๑ มีคุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป  
๒.๒ มีสัญชาติไทย  
๒.๓ มีอายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ข้ึนไป  
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือน  
๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น

โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
 

๓. การรับสมัคร 
          ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ห้องธุรการ 
โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ต าบลวังตะคร้อ อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ต้ังแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม 
– ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีหมายเลข โทรศัพท์            
๐๘-๑๕๓๓-๓๑๑๐ และ ๐๘-๑๐๓๗-๘๑๖๐ 
 
 



          ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน         

๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปด้วย) 
๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผล

การเรียน ( Transcript ) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ    
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ในกรณีช่ือ-นามสกุลในหลักฐาน การสมัคร

ไม่ตรงกัน)  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน  ๑  ฉบับ (ถ้ามี)  
๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค

ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) 
๗) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาอื่น (ถ้ามี)  

 ท้ังนี้หลักฐานตามข้อ (๒) – (๗) ให้น าต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และส าเนาเอกสาร      
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 

 
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  

โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที ่๕ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม และเว็บไซต์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม (www.pkr.in.th)  
 

๕. วัน เวลาและสถานที่ที่สอบคัดเลือก 
วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
 

๖. วิธีคัดเลือก 
วันที่ เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
09.00 น. เป็นต้นไป 

- สอบภาคความรู้  ๕0  
- สอบภาคปฏิบัติ  ๓0  
- สอบสัมภาษณ์  ๒0  

รวม  ๑๐0  
 
 
 
 

http://www.pkr.in.th/


๗. เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชี 
๗.๑ ผู้สอบผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนรวมกันไมน่้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีมีผู้ได้คะแนนรวม เท่ากัน 

ให้ผู้ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนน เท่ากันจะพิจารณาคะแนนสอบ
ภาคความรู้ ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ตามล าดับ  

๗.๒ ผู้สอบผ่านเกณฑ์และได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการบรรจุเป็นอัตราจ้าง และผู้ท่ีคะแนน ผ่านเกณฑ์
รองลงไปจะได้รับการขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ีประกาศ  

๗.๓ การยกเลิกการขึ้นบัญชีส าหรับผู้ใด จะยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี ้ 
๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกไปแล้ว  
๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง  
๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด  

 
๘. การประกาศผลการคัดเลือก  

โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ  ณ โรงเรียน
บ้านปากคลองร่วม เว็บไซต์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม (www.pkr.in.th) ภายในวันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 
๙. การทาสัญญาจ้าง/เง่ือนไขการจ้าง  

๙.๑  ก าหนดท าสัญญาจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน  

๙.๒ ก าหนดเวลาการจ้าง ต้ังแต่เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
๙.๓  ผู้ได้รับการจ้างจะเรียกร้องสิทธิการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือเรียกร้องสิทธิเหมือน ข้าราชการ

มิได้  
 

๑๐.  ผลการคัดเลือก  
การด าเนินการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือก หรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน

มิได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ  
 

                     ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒๙ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
                                                      

 
(นายสมพร   บนขุนทด) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
 



ตารางก าหนดการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดือนป ี รายการ หมายเหตุ 
วันท่ี ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ประกาศรับสมัคร สถานท่ีรับสมัคร/ ทดสอบ /รายงานตัว 

โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต ๑ 
 

วันท่ี ๓๑ ต.ค.– ๒ พ.ย. ๒๕๖๑ รับสมัคร 
วันท่ี  ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ

สอบคัดเลือก 
วันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ทดสอบ / ประเมินสมรรถนะ 

วันท่ี  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ประกาศรายช่ือผู้ผ่าน                    
การสอบคัดเลือก 

เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง 



ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม  

---------------------------------------- 

๑. ช่ือ …………………………………………….…… นามสกุล ……………..……………………………………….. 
สัญชาติ …………………….…… เช้ือชาติ …………………………….ศาสนา …..…………………………… 

๒. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
๓. ภูมิล าเนาต าบล …………..………..……… อ าเภอ/เขต ……………………..……….….จังหวัด ………………………….. 
๔. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………..…………..……………………………….…. 

ออก  ณ  ส านักงาน ……………………………….…. เมื่อวันท่ี ……… เดือน …………………..……พ.ศ………..….…. 
๕. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……………………… ถนน ………………………..………ต าบล .....……………………….…………… 

อ าเภอ/เขต ……………….……….……… จังหวัด …………..…….………………เบอร์โทร……………………….……….. 
๖. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน …………………………………………………………ปี พ.ศ……………….……… 

ได้รับวุฒิทางการศึกษา ………….………………....……….. วิชาเอก ………………................................………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถพิเศษคือ …………………………………………………………………………………….... 

๗. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
 ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา ท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์    หนังสือรับรองการผ่านงาน 
 อื่น ๆ ........................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงช่ือผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 

 (   ) หลักฐานครบ 

 (   ) หลักฐานไมค่รบ 

ลงชื่อ …………………………………….……เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

         (……………………………………) 

วัน......................../................................../.................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 

 ขาดคุณสมบัติ เพราะ ………………………………. 

 คุณสมบัติถูกต้อง 

ลงชื่อ …………………………………….……ผู้ตรวจคุณสมบัติ 

         (……………………………………) 

วัน......................../................................../.................. 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑ น้ิว 

เลขประจ าตัวสอบ........................ 



 


