
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสารวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

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

ด้วย โรงเรียนสารวิทยา  มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ 
๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ 
สั่ง  ณ วันที่   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและ
หลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ต าแหน่งที่รับสมัคร      

- เจ้าหน้าที่งานพยาบาล จ านวน ๑  ต าแหน่ง  อัตราค่าจ้าง  ๑๕,๐๐๐  บาทต่อเดือน 
- เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จ านวน ๑  ต าแหน่ง  อัตราค่าจ้าง  ๑๕,๐๐๐  บาทต่อเดือน 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ๑.  มีคุณวุฒิปริญญาตรี ตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอ่ืน 
      ๒.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  
                     ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 

     ๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  ด าเนินการส่งเสริมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.๒  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

                      ๓.๓  งานขอ้มูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  
                    การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT  

  ๓.๔  งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆชุมชนและ
ท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

                       ๓.๕  งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
การรับสมัคร 
                       ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนสารวิทยา    ระหว่างวันที่  ๑-๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐  (ในเวลาราชการ) 
 
 
 
 



 
 
เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 

            ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน    
                                                                                               จ านวน  ๒  รูป 
            ๒.  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ   
         ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ใน 
                                                                             จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 

                      ๔.  ส าเนาทะเบียนบ้าน             จ านวน  ๑  ฉบับ                                                               
                      ๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม  
                            กฎ  ก.ค.ศ  ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙                 จ านวน  ๑  ฉบับ 
                     ๖. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ในส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   จ านวน  ๑  ฉบับ 
                     ๗. หลักฐานอ่ืนๆเช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงพร้อมส าเนา)  

                 ทั้งนี้ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 

เงื่อนไขการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า    

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   
                  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การ
รับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   

    ๗.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  โรงเรียนสารวิทยา จะประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  ทีโ่รงเรียนสารวิทยา  
              ๘.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   

       ผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ตั้งแตเ่วลา ๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ทีโ่รงเรียนสารวิทยา 

 

ข้อมูลการติดต่อ 
         โรงเรียนสารวิทยา  หมายเลขโทรศัพท์   ๐๒-๕๗๙-๓๖๔๖ 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
  
                                                                           

          (นายพชรพงศ์  ตรีเทพา) 
                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวทิยา 
 
 
 
 



 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

โรงเรียนสารวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒ 

-------------------------------------------------- 
 
ภายในวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๐           ประกาศรับสมัคร 
วันที่  ๑ – ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐   รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
      ณ โรงเรียนสารวิทยา 
ภายในวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๐  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐   ด าเนินการคัดเลือก 
วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๐   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ท าสัญญาจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


