
 
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
........................................................................ 

 ด้วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1. ต ำแหน่งที่ด ำเนินกำรรับสมัคร 

1.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
1.2 ค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 7,600 บาท ( ระยะทดลองงาน 3 เดือน ) 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
      2.1 มีสัญชาติไทย 
 2.2 มีอายุอย่างน้อย 24 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันสมัคร  
 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรค

ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 2.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง 
 2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการกระท าผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีของสังคม 

 2.7 ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

 2.8 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 2.9 ผ่านการเกณฑ์ทหาร  
   3. คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร 

 3.1 เพศชาย 
 3.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ( ป.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ) 
 3.3 หากทางโรงเรียนมีราชการในวันหยุด ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นปกติ  
        4. วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่  11 - 17  มีนาคม พ.ศ. 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.  

ของทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
   5. เอกสำรประกอบกำรรับสมัคร 
 5.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา/ระเบียนแสดงผลการเรียน 

 5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
จ านวน  2 รูป   



           5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
       5.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ 

5.5 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ได้แก่หนังสือส าคัญในการเปลี่ยน ชื่อ –ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 
ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานจากโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน 

 5.6 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.9) 

6. กำรยื่นใบสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องส านักงานบริหารบุคคลโดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 6.2 ผู้สมัครรายใด  มีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัครมีสิทธิ ์
ที่จะไม่รับสมัคร  

6.3 ผู้สมัครรายใด ปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถ 
ตรวจสอบได้ในขณะนั้น  หากได้รับการเลือกสรรหรือได้ท าสัญญาจ้างแล้ว เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง ให้ยกเลิก
การเลือกสรรหรือสัญญาจ้าง  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  7. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิ์ เข้ ารับการคัด เลือก  ในวันศุกร์  ที่  18 มีนาคม 2565  
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  อาคาร 4  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

8. วันเวลำ  สถำนที่คัดเลือก 
 วันอังคาร ที ่22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเกียรติยศเพชรบัวแดง  

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

  9. วิธีกำรคัดเลือก 
 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จาก
ประวัติส่วนตัวประวัติการท างาน ของผู้เข้าสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ ทัศนคติ ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงที 
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ 

  10. เกณฑ์กำรตัดสิน  
 10.1  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้าง 

 10.2  ผู้ได้คะแนนรองลงไปจะมีชื่อเป็นรายชื่อส ารองเรียงตามล าดับคะแนนมากไปหาน้อย 
 10.3  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกจะน าไปฟ้องร้องไม่ได้ 

  11. กำรประกำศผล 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และล าดับส ารอง  ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565  

(หลั งเวลา 16.00 น. )  ณ ป้ ายประชาสัมพันธ์  หน้ าห้องส านั กงานกลุ่ มบริหารงานบุคคล อาคาร 4  
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

12. กำรจัดจ้ำง 

          ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างที่โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา   
ในวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565  เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  อาคาร  4  
หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้สมัครที่ได้รับ
ล าดับส ารองถัดไป มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างต่อไป   



 

13. อัตรำค่ำจ้ำง 

                   ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา จะได้รับอัตราค่าจ้างเป็น
รายเดือน เดือนละ  7,600  บาท  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
เบอร์โทรศัพท์  044 -872 827 ต่อ 105 หรือ 098-506536 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

                                                           
(นายนพดล  กาญจนางกูร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
 
 
 


