
 

 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว (ตำแหน่ง นักพัฒนา) 

*******************************  

                        ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๑  
ประสงค์รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักพัฒนา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑.ตำแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนา 

๑.๑  นักพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา 
๑.๒  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๒,๐๐๐  บาท 

๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
๒.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๒  มีอายุระหว่าง ๒๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
๒.๓  มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒.๔ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ (ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ. 

๒๕๒๑) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
๒.๕  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช 
๒.๖ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ   

 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙ 
๒.๗ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา    

 เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๙  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

๓.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 ๓.๑  เพศชาย 
 ๓.๒  มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุงเครื่องช่างได้ 
๔.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      ๔.๑ เปิด ปิดห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และประตูโรงเรียน 
      ๔.๒ ปัดกวาด เช็ด ถูภายในอาคารเรียน และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
      ๔.๓ นำถังขยะตามอาคาร อาคารประกอบ และบริเวณท่ัวไป ไปทิ้งและกำจัด 
      ๔.๔ ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อม ตามบริเวณต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สดชื่น สวยงาม 



      ๔.๕ ดูแล รักษาความปลอดภัย อาคารประกอบ และบริเวณท่ัวไปที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ 
     ๔.๖ อยู่เวรรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
      ๔.๗ บริการอำนวยความสะดวกคอยช่วยเหลือครู และนักเรยีน ตามความเหมาะสมและตามโอกาสอันควร 
      ๔.๘ ดูแล รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สามารถใช้งาน
ไดต้ามสภาพและความเหมาะสม 
๕.เอกสารที่ผู้สมัครจะต้องยื่นในวันสมัครคัดเลือก 
     ๖.๑ ใบแสดงคุณวุฒทิางการศึกษา 

๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3x4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 
     ๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

     ๖.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน 

     ๖.๕ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ( กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล) 
๖.วัน  เวลา  และสถานรับสมัครคัดเลือก 

ผู ้ประสงค์จะลงสมัคร สามารถยื ่นใบสมัครผ ่านระบบออนไลน ์ www.rnp.ac.th  หรือสมัครด้วยตนเอง                
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียน
ราชวินิตบางแคปานขำ  
๗.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๕  

ณ  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำและเว็บไซต์  www.rnp.ac.th   
๘.วิธีการคัดเลือก  มีดังนี้ 
 ๘.๑ ทดสอบการปฏิบัติงาน 

๘.๒ สอบสัมภาษณ์ 
๙. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเร ียนราชวิน ิตบางแคปานขำ  จะดำเนินการทดสอบการปฏิบัติงาน  และสอบสัมภาษณ์   
ในวันที ่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ   
แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
  ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
  วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
  เริ่มปฏิบัติงาน  วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 ๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู ้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักพัฒนาครั้งแรกและให้
มารายงานตัว  ตามวัน  เวลาที่กำหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

http://www.rnp.ac.th/
http://www.rnp.ac.th/


 ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักพัฒนา  ต้องไปรายงานตัว 
ทำสัญญาจ้างตามกำหนด  หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว ่าสละสิทธิ ์  และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ  
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่นักพัฒนา  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า 
เป็นผู ้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด  หรือมีความรู ้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู ้มีอำนาจ  
ในการจ้างอาจสั ่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู ้ร ับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื ่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
ใด ๆ   ทั้งสิ้น 
 

๑๑.ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้   
       ไม่ว่ากรณีใด ๆ   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 
(นางบุษกร  วิเศษสมบัติ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักพัฒนา 

ตามประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ...................................... 

๒๐ – ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๕  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์  www.rnp.ac.th 
๔       สิงหาคม  ๒๕๖๕   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๕       สิงหาคม  ๒๕๖๕   สอบสัมภาษณ์ 
๖       สิงหาคม  ๒๕๖๕   ประกาศผลการคัดเลือก 
๘       สิงหาคม  ๒๕๖๕   รายงานตัว  ทำสัญญาจ้าง  และเริ่มปฏิบัติงาน 
 

http://www.rnp.ac.th/

