
  
      

    

ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ต าแหน่ง  ยาม 
**************** 

 ด้วย โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๔๑ มีความประสงค์จะรับสมคัรบคุคลทัว่ไป เพ่ือจัดจ้างเป็นลกูจ้างชัว่คราว ต าแหน่ง 
ยาม จ านวน  ๑ อตัรา ดงันัน้ อาศยัความตามระเบียบการว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของ ส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบั ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบบั ๓) พ.ศ.๒๕๓๙  จึงประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคล 
เพ่ือจ้างเป็น ต าแหนง่ ยาม  ดงันี ้

๑. ยาม จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  อัตราค่าจ้างเดือนละขัน้ต้น  ๙,๐๐๐ บาท( เก้าพันบาทถ้วน ) 
คุณสมบัต ิ

๑. เพศชาย 
๒. อายรุะหวา่ง ๓๐ – ๕๕ ปี 

๓. การศกึษา ต้องจบการศกึษาอยา่งน้อย ประถมศกึษาปีท่ี ๖ ขึน้ไป 

๔. มีความประพฤต ิและ ประวตัดีิ ไมเ่คยถกูให้ออก หรือ ไลอ่อกเพราะประพฤตติวัไม่ดี 

๕. ไมเ่คยกระท าความผิดทางอาญา และต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคกุมาก่อน  
เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ 

๖. มีบคุลิกภาพ รูปร่าง ทา่ทางเหมาะสมท่ีจะท างานด้านการรักษาความปลอดภยั 

          ๒. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัต ิ ดงันี ้

๒.๑  เป็นผู้ มีคณุสมบตัทิัว่ไปตามระเบียบการวา่ด้วยการจา่ยคา่จ้างลกูจ้างของสว่นราชการ                
พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบั ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบบั ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
      ๒.๒  ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร นกัพรต นกับวช 
 
   
  
 



          ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครได้ ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์  อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร ตัง้แต่วนัท่ี ๒๖ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๑ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เว้น
วนัหยดุราชการ 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ามาย่ืนในวันสมัครสอบ 
  ๔.๑  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมฉบบัจริง  จ านวน   ๑  ฉบบั 
  ๔.๒   ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบบัจริง จ านวน  ๑  ฉบบั 
  ๔.๓   ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกลุ พร้อมฉบบัจริง ( ถ้ามี )  จ านวน  ๑  ฉบบั 
  ๔.๔   รูปถ่าย ขนาด ๑ นิว้  จ านวน  ๒  รูป  ( ถ่ายไมเ่กิน  ๖  เดือน ) 
 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถกูต้องและครบถ้วน 
            ๕.๒  ผู้สมคัรต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถตดิตอ่ได้ เบอร์โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้แน่นอน 
            ๕.๓  ผู้สมคัรต้องลงลายมือช่ือในใบสมคัรให้เรียบร้อยตอ่หน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร 
 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับการคดัเลือก ในวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์  
 ๗.  วิธีการคัดเลือก 
       โดยการสอบสมัภาษณ์ 
 ๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 โรงเรียนคลองขลงุราษฎร์รังสรรค์  จะด าเนินการคดัเลือก ในวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑   
เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่คัดเลือก ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์ 
 ๙.  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก ผู้ผ่านการคดัเลือกจะเรียงล าดบัตามความเหมาะสมตามเกณฑ์
การตดัสินของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตง่ตัง้ จะประกาศรายช่ือภายใน  วันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
  
 
 
 
 
 
 
      



             ๑๐ .  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจดัท าสญัญาจ้าง 
   -  วนัท่ี  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑  ท าสญัญาจ้างและเร่ิมปฏิบตังิาน 
 ๑๐.๒   ผู้ ได้รับการจดัท าสญัญาจ้างเป็นลกูจ้างชัว่คราวรายเดือนต าแหน่ง ยาม ต้องไปรายงาน
ตวัเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดงักล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศ
รายช่ือ และการขึน้บญัชีผู้ผา่นการคดัเลือกเป็นการเฉพาะราย 

  ๑๐.๓  การจ้างลูกจ้างชัว่คราว ต าแหน่ง ยาม ไม่มีข้อผกูพนัตอ่เน่ืองท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลกูจ้างประจ า / พนกังานราชการ หรือ ข้าราชการ 
  ๑๐.๔  ผู้ ได้รับการจ้างปฏิบตัิหน้าท่ี ยาม ในกรณีระหว่างปีงบประมาณ การจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคณุสมบตัติามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้ มีอ านาจในการแจ้ง 
อาจสัง่เลิกจ้าง โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบลว่งหน้า โดยไมมี่เง่ือนไขและจะไมมี่สิทธิเรียกร้อง ใด ๆ ทัง้สิน้ 
 ๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
 
 จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 

   ประกาศ  ณ วนัท่ี  ๒๓  เดือน  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
                           ( นายวิฑรูย์   พานชยั ) 
                                                    รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหนง่ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองขลงุราษฎร์รังสรรค์ 
 

 

 

 

 

 



ปฏิทนิการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง  ยาม 

ตามประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์   ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
********************** 

๒๓  กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑     ประกาศรับสมคัร 
๒๖  กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑-๖ มีนาคม ๒๕๖๑  รับสมคัร ( เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ) 
๗  มีนาคม  ๒๕๖๑     ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบเข้ารับการคดัเลือก 
๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑     สอบสมัภาษณ์ /ทดสอบความสามารถ 
๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑     ประกาศผลการคดัเลือก 
๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๑      ท าสญัญาจ้างและเร่ิมปฏิบตัิงาน  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   
 


