
 
 

 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน 

(กลุ่มบริหารงานทั่วไป) 
 

ด้วยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีแม่บ้าน จ านวน 2 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตาม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และ
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง  
มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้าง
ช่ัวคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีแม่บ้าน (กลุ่มบริหารงานท่ัวไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง 
1.1  ต าแหน่งที่รับสมัคร 

-  ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีแม่บ้าน  จ านวน  2  อัตรา   
1.2  อัตราค่าจ้าง 

-  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท  
 

๒.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก   
 ๒.๑  เพศหญิง อายุ ๒3 – 50 ปีบริบูรณ์ 
 ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.3  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามค าวินิจฉัยของแพทย์  หรือต้องไม่เป็นโรคประจ าตัวท่ีต้องพบ
แพทย์สม่ าเสมอ 
 ๒.4  ไม่เป็นผู้พิการหรือมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรค
การเมือง 
 ๒.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ
ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจ
ของสังคม 
 ๒.7  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ 
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๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 3.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 3.2  ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.3  ท างานได้ทุกประเภท อุทิศเวลาให้กับทางราชการได้ 
 
4.  การรับสมัคร 
 รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 6 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ท่ีกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
อาคาร ๓ ช้ัน ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์จังหวัดราชบุรี เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 15.30 น.  
 
5.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 
 5.๑  รูปถ่าย  ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 5.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

5.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ  
5.4  ใบรายงานผลการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 

 5.5  ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรค
ประจ าตัวและไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

5.6  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถ้ามี)  อย่างละ  ๑  ฉบับ   
ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง และน าเอกสารฉบับจริงมายื่นใน 

วันสอบ ทางโรงเรียนจะคืนให้ทันทีในวันสอบเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ ทางโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จะไม่พิจารณา
จ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 
 
6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร  ภายในวันอังคารท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.ratb.ac.th 
 
7. การสอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ป ี เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 
วันพุธท่ี  

18 พฤษภาคม   
พ.ศ. ๒๕๖5 

13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 
//8. ประกาศผล... 
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8.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ratb.ac.th 

 
9.  การรายงานตัวและการจัดท าสัญญาจ้าง 

 9.๑  ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
07.30 น. ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่
มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้สอบได้ในล าดับ
ถัดไป 
 9.๒  กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร  
จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 
 
 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 

                                                                     
                                                       (นายสุรินทร์  ส าลี) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
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