
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว  
.............................................. 

     ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความประสงค์ 
จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพนักงานบริการ ด้วยเงินรายได้
สถานศึกษา  ปีงบประมาณ  2564  อาศัยความตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ ณ  วันที่  20  ตุลาคม  
พ.ศ. 2554  เรื่อง การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  ศธ 04009/ว629  ลงวันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 
2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2560  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง
พนักงานบริการ ในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปน้ี 
1.  ช่ืองานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง 
 1.1  ช่ือต าแหน่ง  ลูกจ้างช่ัวคราว 
 1.2  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
 1.3  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  1)  ปฏิบัติงานต าแหน่ง พนักงานบริการ 
  2)  อัตราว่าง จ านวน  2  อัตรา 
  3)  ค่าตอบแทน  7,500  บาท/เดือน 
          4)  ปีงบประมาณ 2564 
2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
  1)  เพศชาย             
  2)  วุฒิการศึกษาตั้งแต่  ม.3  ขึ้นไป 
  3)          20 -                                  
  4)  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขของสถานศึกษาได้ทุกกรณี 
  5)                       
  6)              ร่าง                                                                       
                                                                              
  7)                                                                                              

  8)                                                         เพราะ                     
                                                                   
  9)                                                                                          
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3.  การรับสมัคร 
 3.1  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
อ าเภอดอนเจดีย์   จังหวัดสุพรรณบุรี  วันที่  4-9  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 15.00 น.   ณ ห้องบุคคล  
อาคาร 1  โทร 035-591012          
 3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1 ก าหนดพร้อมหลักฐานต่อไปน้ี 
  1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาด า  ขนาด  1  น้ิว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6   เดือน  
จ านวน  3  รูป 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 
  3)  บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 
  4)  วุฒิการศึกษา  พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 
  5)  หลักฐานอ่ืนๆ   (ถ้ามี)  เช่น  หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 
 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินและก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมิน และก าหนดวัน เวลาและสถานที่
ในการประเมิน  วันที่   14  ธันวาคม  พ.ศ.  2563  ณ  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  อ าเภอดอนเจดีย์    
จังหวัดสุพรรณบุรี    
5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร        
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิน ดังน้ี   
 

วัน เดือน ป ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

วันที่  15  ธันวาคม  2563 
เวลา  09.00 – 11.00 น. 

ต าแหน่งพนักงานบริการ  
-  สัมภาษณป์ระเมินความเหมาะสม 

กับต าแหน่งและความรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง 
 
 
 

 
100 

 
 

 
 

 

 
สอบสัมภาษณ ์
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 
1  อาคาร 1 
 

รวม 100 คะแนน  
 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  การจัดล าดับที่ผู้
ผ่านการคัดเลือกได้  ให้เรียงล าดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนจากมากไปหาน้อย การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับ
คะแนนที่สอบได้ และการตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
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 7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่  16  ธันวาคม  2563    
ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี   โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือส้ินผลเมื่อผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สละสิทธ์ิและท าสัญญาจ้าง 

 

8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพนักงานบริการ กับโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ภายในวันเวลาและสถานที่  ที่ก าหนด 
                                       

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
                                                            (นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

แนบท้ายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1   ลงวันที่  1  ธันวาคม  2563  
.......................................................................................................................... ................. 

 
ประกาศการรับสมัคร        วันที่    1-3  ธันวาคม  2563 

รับสมัคร  (เว้นวันหยุดราชการ)       วันที่    4-9 ธันวาคม  2563 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก                วันที่    14   ธันวาคม  2563 

ประเมินภาคความรู้ และความเหมาะสมกับต าแหน่ง     วันที่    15   ธันวาคม  2563 

ประกาศผลการคัดเลือก                  วันที่    16    ธันวาคม  2563 

     

........................................................................................................................... ................ 
 
 
 




