
 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ประจ าปีการศึกษา 2561 
.............................................................................. ....................................................................................... 

 

   ด้วยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  จะด าเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  1  อัตรา  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่ส านักงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  ประจ าปีการศึกษา 
2561  โดยจะด าเนินการคัดเลือกบุคคล  ตามรายละเอียดประกาศฯ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
  ต าแหน่งที่โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจะรับสมัครคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 

ปฏิบัติหน้ำที ่ วุฒิ / สำขำ / วิชำเอก 
อัตรำ 

เงินเดือน 
จ ำนวนอัตรำ 

ที่ประกำศรับสมัคร 
 

หมำยเหตุ 

เจ้าหน้าทีส่ านักงาน วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
     (1)  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     (2)  สาขาการบัญชี 
     (3)  บริหารธุรกิจ 
     (4)  สาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

7,600 1 อัตรา  

 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  1.  เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  60  ปี   
  2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะการะท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  4.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับลูกจ้างชั่วคราว
ดังต่อไปนี้ 
   ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
   ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
   ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 

 3. วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล                    

ตั้งแต ่วันที ่12 -16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 08.30 - 16.00 น. ทุกวัน   
 

 4. เอกสำร และหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
  4.1  หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
  4.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน   
6  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  2  รูป 
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  4.3  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ 
  4.4  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ 
  4.5  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
  

 5. กำรยื่นใบสมัครสอบ 
  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกในวันที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561  เวลำ 16.30 น.   
ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  และประกาศทางเว็บไซต์ 
http://www.kk.ac.th 
 

 7. กำรคัดเลือก 
  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ส านักงาน โดยวิธีการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล(สัมภาษณ์) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง และสอบภาคปฏิบัติ 
 

 8. วัน  เวลำ  และสถำนที่คัดเลือก 
  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจะด าเนินการคัดเลือก ประเมินคุณลักษณะของบุคคลและสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 09.00 น.  ณ ห้องอรพิม (ชั้น 1)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกได้มีสิทธิ์ได้รับ
พิจารณาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
 

 10. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 19 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561  
ภำยในเวลำ 16.00 น.  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  โดยเรียงตามล าดับผู้ได้คะแนน  
จากมากไปหาน้อย   

 

 11. กำรสั่งจ้ำง 
  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจะสั่งจ้างบุคคลตามประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว และจัดท าสัญญา
จ้าง ในวันที ่21 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561  เวลำ  09.00 -10.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ทีไ่มม่าท าสัญญาตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์  และจะด าเนินการสั่งจ้าง 
ผู้อยู่ในล าดับถัดไป  เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

 

 
 

                                     (นายสมชาย  ค าพิทักษ์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  รักษาการในต าแหน่ง 

                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
 



 
 

 


