
 

 

 

ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
เรื่อง  รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง  แม่ครัวประกอบอาหารสำหรับนักกีฬา 
........................................................... 

 ด้ วยโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  อำเภอกระนวน จั งหวัดขอนแก่น  สั งกั ดองค์ การบริห าร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่ครัวประกอบ
อาหารสำหรับนักกีฬา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2547  
จึงประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ดังนี้ 
  

1. ตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อสรรหา 
 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่ครัวประกอบอาหารสำหรับนักกีฬา    จำนวน  2  อัตรา  
   

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 สามารถประกอบอาหารได้ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหาร ดูแลความสะอาดบริเวณ

ห้องครัว ทำความสะอาดภาชนะสำหรับประกอบอาหาร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ประกอบอาหารสำหรับนักกีฬา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหาร ดูแลความสะอาด

บริเวณห้องครัว ทำความสะอาดภาชนะสำหรับประกอบอาหาร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

4. คุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  1) มีสัญชาติไทย 

2) สุขภาพ-ร่างกายแข็งแรง 
3) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหาร 
4) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เสียสละ อดทนในการทำงาน มีใจรักในการบริการ 

 

5. อัตราค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,000.- บาท 
 

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่ครัวประกอบอาหารสำหรับนักกีฬา    

ให้ติดต่อและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวัน
และเวลาราชการ 

/7.การประกาศ...... 
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7. การประกาศรายช่ือผู้สิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร 
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร           

ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
หรือสามารถสอบถามได้ที่โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ โทรศัพท์ 0-4300-9614 ในเวลาราชการ และเว็บไซต์ 
www.nongnoprachasun.ac.th 

 

8. วัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร (สัมภาษณ์) 
  วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา  09.00  น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 

 

9. วิธีการเลือกสรร 
  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  100  คะแนน 
 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าได้เป็นผู้ได้รับการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ ไม่ต่ำ 
กว่าร้อยละ 60 
 

11. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ในวันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนหนองโน

ประชาสรรค์  และเวปไซต์ www.nongnoprachasun.ac.th 

12. การแต่งตั้งผู้ได้รับการเลือกสรร 
ผู้ได้รับการเลือกสรร จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่ง แม่ครัวประกอบ

อาหารสำหรับนักกีฬา  ระยะเวลาในการจ้าง ให้เป็นไปตามคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  24  สิงหาคม  2547 

       ประกาศ  ณ  วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 
 

 
       (นางสุภลักษณ์  ดียิ่ง) 

                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
 
 
 
 
 

http://www.nongnoprachasun.ac.th/


 
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง แม่ครัวประกอบอาหารสำหรับนักกีฬา 
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 

 

1. ชื่อ-สกุล ...............................................................................สัญชาติ...............................เชื้ อชาติ.............................. 
2. อายุนับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย เกิดวันที่.............เดือน................................พ.ศ..............(อายุ........ปี.......เดือน)  
3. วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครวุฒิ.........................................................สาขาวิชาเอก.......................................................... 
    สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา...........................................................เมื่อวันที่......เดือน............. ...พ.ศ........... 
    คะแนนเฉลี่ยสะสม.............................................วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ............................................. 
    ความรู้ความสามารถพิเศษ....................................................................................................... ................................. 
4. อาชีพปัจจุบัน(  )ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน (  )ข้าราชการประเภทอื่น (  )อาชีพอ่ืนหรือกำลังศึกษาต่อ 
(  ) ข้าราชการพลเรือนสามัญ....................................(  ) ลูกจ้างชั่วคราว.............................อายุการทำงาน....... ..........ป ี
สถานที่ทำงาน โรงเรียน......................................................กอง/แผนก........................................โทร.............................  
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.......................................ให้ ณ จังหวัด..............................หมดอายุวันที่..................... 
6. สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน(ในเขตจ่ายของไปรษณีย์)บ้านเลขที่.............................หมู่ที่....................... . 
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................ตำบล/แขวง........................................... 
อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์........................... .โทรศัพท์...................... 
 ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร รวม...................ฉบับคือ 
(  ) สำเนารับรองคุณวุฒิ (  ) สำเนาปริญญาบัตร  (  ) สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) 
(  ) สำเนาทะเบียนสมรส  (  ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (  ) ใบรับรองแพทย์  (  ) สำเนาทะเบียนบ้าน 
(  ) สำเนาสูติบัตร  (  ) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  (  ) สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล   
(  ) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป   
 (  ) ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน.....................บาท (...............................................)  (  ) อ่ืนๆ ระบุ... .............. 
 ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และคุณสมบัติด้านอ่ืน ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ    
หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มี
สิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้ 
 

ลงลายมือชื่อ.......................................................... ....ผู้สมัคร 
(.............................................................) 

วันที่..................เดือน....................................พ.ศ.............. 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1x1.5 นิ้ว 


