
 

 

 

ประกาศ  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
*************************************** 

        ดว้ย โรงเรียนเวียงปา่เปา้วทิยาคม  ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้าง
ชั่วคราว จ านวน 1 อัตรา  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 29/2546                     
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31  ลงวันที่  26  เมษายน  2552  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างชั่วคราว  จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี ้

 1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร  
  ต าแหน่ง  แม่บ้าน  จ านวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน  6,000  บาท  (หกพันบาทถ้วน)  

 2.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
 2.1  เพศหญิง  อายุตั้งแต่ 21 – 45 ปี  บริบูรณ์ 
 2.2  เป็นผู้มีความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้  
 2.3  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีความประพฤติเรียบร้อย  

 3.  หลักฐานการสมัคร  
  3.1  ส าเนาใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร  จ านวน  1  ฉบับ  
  3.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  1  ฉบับ  
  3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ  
  3.4  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  1  ฉบับ  
  3.5  รูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว   จ านวน  1  รูป  
       3.6  หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริงที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งเป็น 
                          ผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน  จ านวน 1 ฉบับ 

 4.  ก าหนดการรับสมัคร  
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานอ านวยการ  โรงเรียน    
เวียงป่าเป้าวิทยาคม  อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 – 27  พฤษภาคม  2562   

 5.  วันคัดเลือก  
  คัดเลือกวันที่ 28 พฤษภาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป โดยวิธีสัมภาษณ์ และ
สอบภาคปฏิบัต ิ
 



 

 6.  วิธีการคัดเลือก  
  1.  สอบสัมภาษณ์  จะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะจัดจ้างจากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  และประวัติการท างานของผู้สมัคร  และสัมภาษณ์หรือทดลองเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 
  2.  สอบภาคปฏิบัต ิ

 7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  
  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่  2 7 พฤษภาคม  2562       
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เวลา 16.30 น. ณ ห้องบริหารกลุ่มงานอ านวยการ 

 8.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจาก       
ผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ  ในกรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติงาน
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 9.  การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก  
  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนน
สูงลงมาตามล าดับ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม และ 
www.wpk.ac.th 

 10. การจัดท าสัญญาจ้าง  
 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ณ ห้องอ านวยการ อาคาร 1 โรงเรียน  

เวียงป่าเป้าวิทยาคมในวันที่  29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  3 มิถุนายน  2562 เวลา 07.00 น. 

  ประกาศ   ณ   วันที่  16  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
                                              (ลงชื่อ)  

                                                             (นายเอนก  ตาค า) 
                                                               ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

 
 
 
 
 

 

http://www.wpk.ac.th/


ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง แม่บ้าน 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

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

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายเหต ุ
1 ประกาศรับสมัคร 16 พฤษภาคม 2562 –  

22 พฤษภาคม 2562 
 

2 รับสมัคร 23–27 พฤษภาคม  2562   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. 
4 สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัต ิ 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป 
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. 
6 ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว 

พร้อมจัดท าสัญญาจ้าง 
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. 

7 เริ่มปฏิบัติงาน 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. 

 

 

 

 

 

 


