
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

   เร่ือง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัตหินา้ที่ แม่บ้าน  

--------------------------------- 

    ด้วย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันที่   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการ

แทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าทีแ่ม่บา้น โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

ต าแหน่งที่รับสมัคร      

 

              แม่บา้น                        จ านวน  1 อัตรา              อัตราคา่จา้ง  เดอืนละ  ๙,๐๐๐ บาท 

  

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลอืก     

๑.๑  มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของสว่น

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   ๑.๒  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  (ตามหลักสูตรประถมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๒๑) หรอืเทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี้  

   ๑.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรอืนักบวช 

   ๑.๔  ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ า

ต าบล  สมาชิกองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

   ๑.๕  เพศหญิง   อายุตัง้แต ่ 20   ปีบรบิูรณ์ขึ้นไป 

    

 

 



๒.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      

 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่               

โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีระหว่างวันที่ 2-9  มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕63  เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ตามวันและเวลาราชการ  

๒.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมอืชื่อในใบสมัครต่อเจา้หนา้ที่รับสมัคร 

๓.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมคัรคัดเลอืก   

  ๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจา้บ้านพรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๓  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือ

บัตรพร้อมส าเนา  ทั้งด้านหนา้และดา้นหลัง จ านวน ๑  ฉบับ 

๓.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ 

เดอืนและเป็นรูปถ่ายครัง้เดยีวกัน จ านวน  ๒  รูป 

๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดอืนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน  

จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่วา่การอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดยีวกัน 

 ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       

 การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เข้ารับการคัดเลอืก ภายในวันที่  15 มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕63   ณ โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

 จะด าเนนิการคัดเลอืกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์     

๖.  วันเวลาและสถานที่คดัเลือก     

 จะด าเนินการคัดเลอืกในวันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 ที ่โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา   

ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  ตามตารางการคัดเลอืกดังนี้ 

 

            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 19  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕63 

๐๙.๐๐ น.  –  ๑๐.๐๐ น. 

๑๐.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 

ทดสอบความรูท้ั่วไป 

ทดสอบการปฏบิัตงิาน 

สอบสัมภาษณ ์

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๕๐ 

รวม ๒๐๐ 

 

 



๗.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชแีละการยกเลกิบญัชีการคัดเลอืก  

 ๗.๑   ผู้ที่ถอืวา่เป็นผู้ไดร้ับการคัดเลอืก  จะตอ้งได้คะแนนที่สอบคัดเลอืก ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๕๐  

ในกรณีที่มีผู้ไดค้ะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ  ทดสอบการปฏบิัตงิาน 

มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียน

แต่งตัง้ 

๗.๒   จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลอืกตามขอ้  ๗.๑ โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน 

รวมสูงสุดลงมา  ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 พร้อมท าสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก              

การขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณหีนึ่ง ดังนี้ 

             (1)  ผู้นัน้ไดร้ับการจ้างตามต าแหนง่ที่ไดร้ับการคัดเลอืกไปแล้ว 

             (2)  ผู้นัน้ขอสละสทิธิ์ในการจา้ง 

            (3)  ผู้นัน้ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 ๘.  การจ้างและเง่ือนไขการจา้ง    

๘.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่  แม่บ้าน 

เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือ

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ไดร้ับการคัดเลอืกเป็นการเรยีกตัวมาท าสัญญาจา้ง 

๘.๒  การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน

สถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า/พนักงานราชการหรอืขา้ราชการ ผู้ได้รับการจา้งต าแหนง่ แม่บา้น  จัดท าสัญญา

จ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้  

ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจา้ง

ทราบลว่งหน้า 

๘.๓  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  แล้ว

จงึท าการประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้รับจา้ง 

ประกาศ    ณ   วันที ่  2  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 

 

 

                               (นางเพยีงแข  ชิตจุย้) 

                               ผูอ้ านวยการโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 

 

 

 



 

  ใบสมัครคัดเลอืกบุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชั่วคราวปฏิบัตหินา้ที่แม่บา้น 

โรงเรียนทีปราษฎรพ์ิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต  11 

………………………………………….. 

        เขยีนที…่…………………………………….. 

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

 

 ขา้พเจา้..................................................................อายุ.............ปี  วัน/เดอืน/ป ีเกดิ

....................................อยูบ่้านเลขที่..............หมูท่ี่...............ต าบล................................อ าเภอ.................

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์.................โทรศัพท.์.......................................ปัจจุบัน

ประกอบอาชีพ.............................................สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่ารา้ง   

 มีความประสงคส์มัครเขา้รับการคัดเลอืกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏบิัตหินา้ที่แม่บ้าน  โดยได้ศึกษา

รายละเอยีดตามประกาศของโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เรยีบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ไดแ้นบหลักฐานประกอบการสมัครมาดว้ย  ดังน้ี 

 (    )   ใบแสดงคุณวฒุิทางการศึกษา พรอ้มส าเนา จ านวน  ๑  ฉบบั 

 (    )   ทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้าน พรอ้มส าเนา จ านวน  ๑   ฉบบั 

 (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน พรอ้มส าเนาทั้งด้านหนา้และดา้นหลัง   จ านวน  ๑  ฉบับ 

 (    )   รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้ ถ่ายไม่  ๖ เดอืน 

          และเป็นการถ่ายในครัง้เดยีวกัน   จ านวน  ๒  รปู 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป. 
 

         (ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร 

               (...................................................) 

บันทึกเจา้หน้าที่ผู้รับสมคัร 

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัตพิร้อมเอกสารหลักฐานเบือ้งตน้แลว้ ปรากฏวา่ 

  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 

ความเหน็ของเจา้หนา้ทีผู่ร้ับสมัคร 

  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร (    )  เห็นควรสง่เอกสารเพิ่มเตมิ 

 

          (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหนา้ที่ผู้สมัคร 

                                (..................................................) 

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕  น้ิว 



 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

   เร่ือง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัตหินา้ที่ ช่างทั่วไป  

--------------------------------- 

    ด้วย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก  บุคคลเพื่อจ้างเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ช่างทั่วไป ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ 

พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันที่   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการ

แทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที ่ช่างทั่วไป โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

ต าแหน่งที่รับสมัคร      

 

              ช่างทั่วไป                       จ านวน  1 อัตรา              อัตราคา่จา้ง  เดอืนละ  ๙,๐๐๐ บาท 

  

๒. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลอืก     

๑.๑  มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของสว่น

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   ๑.๒  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  (ตามหลักสูตรประถมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๒๑) หรอืเทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี้  

   ๑.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรอืนักบวช 

   ๑.๔  ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ า

ต าบล  สมาชิกองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

   ๑.๕  เพศชาย   อายุตัง้แต ่ 20   ปีบรบิูรณ์ขึ้นไป 

   ๑.๖  มีความรู้ทางด้านช่างปูน  ช่างไม้  ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อม

บ ารุงเครื่องช่างได ้จะได้รับพจิารณาเป็นกรณพีเิศษ 

 



๒.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      

 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่               

โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีระหว่างวันที่ 2-9  มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕63    เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ตามวันและเวลาราชการ  

๒.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมอืชื่อในใบสมัครต่อเจา้หนา้ที่รับสมัคร 

๓.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมคัรคัดเลอืก   

  ๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจา้บ้านพรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๓  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือ

บัตรพร้อมส าเนา  ทั้งด้านหนา้และดา้นหลัง จ านวน ๑  ฉบับ 

๓.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ 

เดอืนและเป็นรูปถ่ายครัง้เดยีวกัน จ านวน  ๒  รูป 

๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดอืนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน  

จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่วา่การอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดยีวกัน 

 ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       

 การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เข้ารับการภายในวันที่  15 มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕63  ณ โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

 จะด าเนนิการคัดเลอืกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์     

๖.  วันเวลาและสถานที่คดัเลือก     

 จะด าเนินการคัดเลอืกในวันที่  19  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 ที ่โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา   

ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  ตามตารางการคัดเลอืกดังนี้ 

 

            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 

๐๙.๐๐ น.  –  ๑๐.๐๐ น. 

๑๐.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 

ทดสอบความรูท้ั่วไป 

ทดสอบการปฏบิัตงิาน 

สอบสัมภาษณ ์

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๕๐ 

รวม ๒๐๐ 

 

 



๗.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชแีละการยกเลกิบญัชีการคัดเลอืก  

 ๗.๑   ผู้ที่ถอืวา่เป็นผู้ไดร้ับการคัดเลอืก  จะตอ้งได้คะแนนที่สอบคัดเลอืก ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๕๐  

ในกรณีที่มีผู้ไดค้ะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ  ทดสอบการปฏบิัตงิาน 

มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียน

แต่งตัง้ 

๗.๒   จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลอืกตามขอ้  ๗.๑ โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน 

รวมสูงสุดลงมา  ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63  พร้อมท าสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก              

การขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณหีนึ่ง ดังนี้ 

             (1)  ผู้นัน้ไดร้ับการจ้างตามต าแหนง่ที่ไดร้ับการคัดเลอืกไปแล้ว 

             (2)  ผู้นัน้ขอสละสทิธิ์ในการจา้ง 

            (3)  ผู้นัน้ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 ๘.  การจ้างและเง่ือนไขการจา้ง    

๘.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ช่างทั่วไป 

โรงเรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือ

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ไดร้ับการคัดเลอืกเป็นการเรยีกตัวมาท าสัญญาจา้ง 

๘.๒  การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน

สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่ง ช่างทั่วไป  จัดท า

สัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมี

ความรู้  ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้

ผู้รับจา้งทราบลว่งหน้า 

๘.๓  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  แล้ว

จงึท าการประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้รับจา้ง 

ประกาศ    ณ   วันที ่  2  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 

 

 

                               (นางเพยีงแข  ชิตจุย้) 

                               ผูอ้ านวยการโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 

 

 

 



 

  ใบสมัครคัดเลอืกบุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชั่วคราวปฏิบัตหินา้ที่ช่างทั่วไป 

โรงเรียนทีปราษฎรพ์ิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต  11 

………………………………………….. 

        เขยีนที…่…………………………………….. 

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

 

 ขา้พเจา้..................................................................อายุ.............ปี  วัน/เดอืน/ป ีเกดิ

....................................อยูบ่้านเลขที่..............หมูท่ี่...............ต าบล................................อ าเภอ.................

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์.................โทรศัพท.์.......................................ปัจจุบัน

ประกอบอาชีพ.............................................สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่ารา้ง   

 มีความประสงคส์มัครเขา้รับการคัดเลอืกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏบิัตหินา้ทีช่่างทั่วไปโดยได้ศึกษา

รายละเอยีดตามประกาศของโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เรยีบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ไดแ้นบหลักฐานประกอบการสมัครมาดว้ย  ดังน้ี 

 (    )   ใบแสดงคุณวฒุิทางการศึกษา พรอ้มส าเนา จ านวน  ๑  ฉบบั 

 (    )   ทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้าน พรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑   ฉบบั 

 (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน พรอ้มส าเนาทั้งด้านหนา้และดา้นหลัง   จ านวน  ๑  ฉบับ 

 (    )   รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้ ถ่ายไม่  ๖ เดอืน 

 และเป็นการถ่ายในครัง้เดยีวกัน      จ านวน  ๒  รูป 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป. 
 

         (ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร 

               (...................................................) 

บันทึกเจา้หน้าที่ผู้รับสมคัร 

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัตพิร้อมเอกสารหลักฐานเบือ้งตน้แลว้ ปรากฏวา่ 

  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 

ความเหน็ของเจา้หนา้ทีผู่ร้ับสมัคร 

  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร (    )  เห็นควรสง่เอกสารเพิ่มเตมิ 

 

          (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหนา้ที่ผู้สมัคร 

                                 (..................................................) 

 

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕  น้ิว 



 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

   เร่ือง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัตหินา้ที่ พนักงานขับรถ  

--------------------------------- 

    ด้วย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก  บุคคลเพื่อจ้างเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้น พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และค าสั่งส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันที่   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจ

ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : 

ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัคร

บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจา้งชั่วคราวรายเดือน ปฏบิัตหินา้ที่ พนักงานขับรถ โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

ต าแหน่งที่รับสมัคร      

 

              พนักงานขับรถ                    จ านวน  1 อัตรา              อัตราคา่จา้ง  เดอืนละ  ๙,๐๐๐ บาท 

  

1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลอืก     

1.๑  มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของสว่น

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   ๑.๒  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรอืเทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี้  

   ๑.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรอืนักบวช 

   ๑.๔  ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ า

ต าบล  สมาชิกองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

   ๑.๕  เพศชาย   อายุไม่ต่ ากว่า  25   ปีและไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

   ๑.๖  มีสัญชาตไิทย 

1.7 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

    1.8 มีความรูค้วามช านาญในการขับรถยนต ์และความรูเ้รื่องรถยนต์ 

1.9 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่

สมประกอบหรอืเป็นโรคที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรอืน 



1.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรอืถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย

ว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรอืน หรอืตามกฎหมายอื่น 

1.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

1.12 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 

ความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

  1.13ไม่เป็นผู้เคยถูกนายจา้งเลกิจา้ง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไลอ่อก จากรัฐวิสาหกิจ หรอื 

องคก์ารนติบิุคคลอื่น 

๒.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      

๒ .๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่                

โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีระหว่างวันที่ 2-9  มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕63    เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ตามวันและเวลาราชการ  

๒.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมอืชื่อในใบสมัครต่อเจา้หนา้ที่รับสมัคร 

๓.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมคัรคัดเลอืก   

 ๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒทิางการศึกษา พรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจา้บ้านพรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๓.๓  บัตรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือ

บัตรพร้อมส าเนา  ทั้งด้านหนา้และดา้นหลัง จ านวน ๑  ฉบับ 

 ๓.๔  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้ซึ่งถา่ยไม่เกิน ๖ 

เดอืนและเป็นรูปถ่ายครัง้เดียวกัน จ านวน  ๒  รปู 

 ๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดอืนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน  

จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่วา่การอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดยีวกัน 

 ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       

 การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เข้ารับการคัดเลอืก ภายในวันที่  15 มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕63  ณ โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

 จะด าเนนิการคัดเลอืกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์     

 

 

 

 



๖.  วันเวลาและสถานที่คดัเลือก     

 จะด าเนินการคัดเลอืกในวันที่  19  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 ที ่โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา   

ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  ตามตารางการคัดเลอืกดังนี้ 

            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 

๐๙.๐๐ น.  –  ๑๐.๐๐ น. 

๑๐.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 

ทดสอบความรูท้ั่วไป 

ทดสอบการปฏบิัตงิาน 

สอบสัมภาษณ ์

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๕๐ 

รวม ๒๐๐ 

 

๗.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชแีละการยกเลกิบญัชีการคัดเลอืก  

 ๗.๑   ผู้ที่ถอืวา่เป็นผู้ไดร้ับการคัดเลอืก  จะตอ้งได้คะแนนที่สอบคัดเลอืก ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๕๐  

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ  ทดสอบการปฏิบัติงาน

มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียน

แต่งตัง้ 

๗.๒   จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลอืกตามขอ้  ๗.๑ โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน 

รวมสูงสุดลงมา  ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63  พร้อมท าสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก              

การขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณหีนึ่ง ดังนี้ 

             (1)  ผู้นัน้ไดร้ับการจ้างตามต าแหนง่ที่ไดร้ับการคัดเลอืกไปแล้ว 

             (2)  ผู้นัน้ขอสละสทิธิ์ในการจา้ง 

            (3)  ผู้นัน้ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 ๘.  การจ้างและเง่ือนไขการจา้ง    

๘.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ช่างทั่วไป 

โรงเรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือ

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ไดร้ับการคัดเลอืกเป็นการเรยีกตัวมาท าสัญญาจา้ง 

๘.๒  การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน

สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่ง ช่างทั่วไป  จัดท า

สัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมี

ความรู้  ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้

ผู้รับจา้งทราบลว่งหน้า 

 

 



๘.๓  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  แล้ว

จงึท าการประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้รับจา้ง 

ประกาศ    ณ   วันที ่  2  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 

 

 

                               (นางเพยีงแข  ชิตจุย้) 

                               ผูอ้ านวยการโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ใบสมัครคัดเลอืกบุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชั่วคราวปฏิบัตหินา้ทีพ่นักงานขับรถ 

โรงเรียนทีปราษฎรพ์ิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต  11 

………………………………………….. 

        เขยีนที…่…………………………………….. 

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

 

 ขา้พเจา้..................................................................อายุ.............ปี  วัน/เดอืน/ป ีเกดิ

....................................อยูบ่้านเลขที่..............หมูท่ี่...............ต าบล................................อ าเภอ.................

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์.................โทรศัพท.์.......................................ปัจจุบัน

ประกอบอาชีพ.............................................สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่ารา้ง   

 มีความประสงคส์มัครเขา้รับการคัดเลอืกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏบิัตหินา้ทีช่่างทั่วไปโดยได้ศึกษา

รายละเอยีดตามประกาศของโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เรยีบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ไดแ้นบหลักฐานประกอบการสมัครมาดว้ย  ดังน้ี 

 (    )   ใบแสดงคุณวฒุิทางการศึกษา พรอ้มส าเนา จ านวน  ๑  ฉบบั 

 (    )   ทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้าน พรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑   ฉบบั 

 (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน พรอ้มส าเนาทั้งด้านหนา้และดา้นหลัง   จ านวน  ๑  ฉบับ 

 (    )   รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้ ถ่ายไม่  ๖ เดอืน 

 และเป็นการถ่ายในครัง้เดยีวกัน      จ านวน  ๒  รูป 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป. 
 

         (ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร 

               (...................................................) 

บันทึกเจา้หน้าที่ผู้รับสมคัร 

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัตพิร้อมเอกสารหลักฐานเบือ้งตน้แลว้ ปรากฏวา่ 

  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 

ความเหน็ของเจา้หนา้ทีผู่ร้ับสมัคร 

  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร (    )  เห็นควรสง่เอกสารเพิ่มเตมิ 

 

         (ลงชื่อ)..................................................เจา้หนา้ที่ผู้สมัคร 

                               (..................................................) 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕  น้ิว 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

   เร่ือง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัตหินา้ที่ เจ้าหน้าที่พยาบาล  

--------------------------------- 

    ด้วย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก  บุคคลเพื่อจ้างเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พยาบาล ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้น พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และค าสั่งส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันที่   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจ

ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : 

ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัคร

บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจา้งชั่วคราวรายเดือน ปฏบิัตหินา้ที่ เจา้หนา้ที่พยาบาล โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

ต าแหน่งที่รับสมัคร      

 

       เจา้หนา้ที่พยาบาล                    จ านวน  1 อัตรา              อัตราคา่จา้ง  เดอืนละ  ๙,๐๐๐ บาท 

 

2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลอืก     

1.๑  มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของสว่น

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   ๑.๒  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี้  

   ๑.๓  มีสัญชาตไิทย 

   ๑.๖  เพศหญิง   อายุ 20  ปีบริบูรณ์ 

1.7 มีใบรับรองผ่านการท างาน 

    1.8 มีความรูค้วามช านาญในการพยาบาล  

๒.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      

๒ .๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่                

โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีระหว่างวันที่ 2-9  มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕63  เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ตามวันและเวลาราชการ  

๒.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมอืชื่อในใบสมัครต่อเจา้หนา้ที่รับสมัคร 



๓.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมคัรคัดเลอืก   

 ๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒทิางการศึกษา พรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจา้บ้านพรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๓.๓  บัตรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือ

บัตรพร้อมส าเนา  ทั้งด้านหนา้และดา้นหลัง จ านวน ๑  ฉบับ 

 ๓.๔  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้ซึ่งถา่ยไม่เกิน ๖ 

เดอืนและเป็นรูปถ่ายครัง้เดียวกัน จ านวน  ๒  รปู 

 ๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดอืนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน  

จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่วา่การอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดยีวกัน 

 ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       

 การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เข้ารับการคัดเลอืก ภายในวันที่  15 มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕63  ณ โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

 จะด าเนนิการคัดเลอืกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์     

๖.  วันเวลาและสถานที่คดัเลือก     

 จะด าเนินการคัดเลอืกในวันที่  19  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 ที ่โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา   

ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  ตามตารางการคัดเลอืกดังนี้ 

            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 

๐๙.๐๐ น.  –  ๑๐.๐๐ น. 

๑๐.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 

ทดสอบความรูท้ั่วไป 

ทดสอบการปฏบิัตงิาน 

สอบสัมภาษณ ์

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๕๐ 

รวม ๒๐๐ 

 

๗.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชแีละการยกเลกิบญัชีการคัดเลอืก  

 ๗.๑   ผู้ที่ถอืวา่เป็นผู้ไดร้ับการคัดเลอืก  จะตอ้งได้คะแนนที่สอบคัดเลอืก ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๕๐  

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ  ทดสอบการปฏิบัติงาน

มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียน

แต่งตัง้ 

 

 



๗.๒   จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลอืกตามขอ้  ๗.๑ โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน 

รวมสูงสุดลงมา  ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63  พร้อมท าสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก              

การขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณหีนึ่ง ดังนี้ 

             (1)  ผู้นัน้ไดร้ับการจ้างตามต าแหนง่ที่ไดร้ับการคัดเลอืกไปแล้ว 

             (2)  ผู้นัน้ขอสละสทิธิ์ในการจา้ง 

            (3)  ผู้นัน้ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 ๘.  การจ้างและเง่ือนไขการจา้ง    

๘.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่

พยาบาล โรงเรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้ง

แรกให้ถอืประกาศขึ้นบัญชีผู้ไดร้ับการคัดเลอืกเป็นการเรยีกตัวมาท าสัญญาจา้ง 

๘.๒  การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน

สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่ง ช่างทั่วไป  จัดท า

สัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมี

ความรู้  ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้

ผู้รับจา้งทราบลว่งหน้า 

๘.๓  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  แล้ว

จงึท าการประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้รับจา้ง 

 

ประกาศ    ณ   วันที ่  2  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 

 

 

                               (นางเพยีงแข  ชิตจุย้) 

                               ผูอ้ านวยการโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครคัดเลอืกบคุคลเพื่อจา้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏบิัตหินา้ที่เจ้าหนา้ทีพ่ยาบาล 

โรงเรียนทีปราษฎรพ์ิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต  11 

………………………………………….. 

        เขยีนที…่…………………………………….. 

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

 

 ขา้พเจา้..................................................................อายุ.............ปี  วัน/เดอืน/ป ีเกดิ

....................................อยูบ่้านเลขที่..............หมูท่ี่...............ต าบล................................อ าเภอ.................

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์.................โทรศัพท.์.......................................ปัจจุบัน

ประกอบอาชีพ.............................................สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่ารา้ง   

 มีความประสงคส์มัครเขา้รับการคัดเลอืกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏบิัตหินา้ทีช่่างทั่วไปโดยได้ศึกษา

รายละเอยีดตามประกาศของโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เรยีบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ไดแ้นบหลักฐานประกอบการสมัครมาดว้ย  ดังน้ี 

 (    )   ใบแสดงคุณวฒุิทางการศึกษา พรอ้มส าเนา จ านวน  ๑  ฉบบั 

 (    )   ทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้าน พรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑   ฉบบั 

 (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน พรอ้มส าเนาทั้งด้านหนา้และดา้นหลัง   จ านวน  ๑  ฉบับ 

 (    )   รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้ ถ่ายไม่  ๖ เดอืน 

 และเป็นการถ่ายในครัง้เดยีวกัน      จ านวน  ๒  รูป 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป. 
 

         (ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร 

               (...................................................) 

บันทึกเจา้หน้าที่ผู้รับสมคัร 

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัตพิร้อมเอกสารหลักฐานเบือ้งตน้แลว้ ปรากฏวา่ 

  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 

ความเหน็ของเจา้หนา้ทีผู่ร้ับสมัคร 

  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร (    )  เห็นควรสง่เอกสารเพิ่มเตมิ 

 

          (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหนา้ที่ผู้สมัคร 

                                 (..................................................) 

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕  
น้ิว 


