
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย  ์

เร่ือง  รับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคล ต าแหน่ง ผูป้ฏิบติังานประจ าศูนย ์USO NET หรือ USO WRAP 
********************* 

             ด้วยโรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย ์อ าเภอท่าศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๑๒  มีความประสงค์จะรับสมคัรบุคคลทัว่ไปเพ่ือจัดจ้าง ต าแหน่ง ผูป้ฏิบัติงานประจ าศูนย ์USO 
NET หรือ USO WRAP  ดงัน้ี 

๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพ่ือจ้ำงเป็น ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์ USO NET หรือ USO 
WRAP    จ ำนวน ๑ อัตรำ  

       - อตัราค่าจา้งเดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท (-หน่ึงหม่ืนเจ็ดพนับาทถว้น-) 
       - สิทธิประโยชน์มีประกนัสงัคม  
       - ท างาน ๖ วนั (จนัทร์-เสาร์) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น ศูนยเ์ปิดให้บริการทุกวนัไม่เวน้ 
          วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
       - สญัญารายปี ตามผลการปฏิบติังาน 

 ๒.  คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมคัรสอบคัดเลือก เป็นผูมี้คุณสมบติั ดงัน้ี 
          ๒.๑   สญัชาติไทย  อายไุม่เกนิ ๔๐ ปี 
                      ๒.๒  เพศชาย หรือ เพศหญิง (เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หารแลว้)   
                      ๒.๓  เป็นผูมี้ภูมิล าเนาอยูใ่นชุมชน  หรือในทอ้งถ่ินใกลเ้คียง 
                      ๒.๔  เป็นผูไ้ดร้ับวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์,โทรคมนาคม, 
                                เทคโนโลยสีารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก ีย่วขอ้ง     
          ๒.๕  เป็นผูมี้อธัยาศยัดี และมนุษยสมัพนัธ์ดี มีความพร้อมส าหรับงานบริการ  

                       ๒.๖   เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและอุทิศตนเพ่ือปฏิบติังาน  

                       ๒.๗  มีความรู้และทกัษะในการใชง้านคอมพิวเตอร์ทั้งในดา้น Hardware , Software 
                       ๒.๘  มีทกัษะและความรู้พ้ืนฐานเก ีย่วกบัระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 
                       ๒.๙   มีทักษะในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 
                                  เบ้ืองต้นได้ 
                       ๒.๑๐ มีความรู้พ้ืนฐานเก ีย่วกบัระบบไฟฟ้าเบ้ืองตน้และระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV 
                       ๒.๑๑ มีความรู้ ความช านาญเก ีย่วกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์การคน้ควา้ขอ้มูลวิชาการและ  
                                  อ่ืน ๆทางอินเตอร์เน็ตในระดบัท่ีสามารถอธิบายให้ค าแนะน าแกน่ักเรียนและบุคคลในชุมชน 
                                  ท่ีสนใจ 
                       ๒.๑๒ ตอ้งมีโทรศพัท์ มือถือระบบ Android 1 เคร่ือง ท่ีใช้ในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ 
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๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมคัรสอบคัดเลือก  

       ผูป้ระสงค์จะสมคัรสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรได้  ณ  ส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช  ตั้งแต่วันที่  ๑๕ - ๑๘ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๔   เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น   

๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมคัรสอบจะต้องน ำมำย่ืนในวันสมคัรสอบ 
             ๔.๑   ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล                        
การศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมคัร พร้อมฉบบัจริง จ านวน ๑ ฉบบั 
             ๔.๒  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  พร้อมฉบบัจริง  จ านวน ๑  ฉบบั 
             ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมฉบบัจริง  จ านวน ๑  ฉบบั 
             ๔.๔  หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ- ช่ือสกุล(ถา้มี)   จ านวน ๑  ฉบบั 
 ๔.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  น้ิว    จ านวน ๒ รูป  (ถ่ายไม่เกนิ ๖ เดือน) 
              ๔.๖  ใบรับรองแพทย ์    

๕.  กำรย่ืนใบสมคัร 
             ๕.๑  ผูส้มคัรจะต้องรับและยื่นใบสมคัรสอบด้วยตนเองและตอ้งกรอกรายละเอียดในใบสมคัรให้ถูกต้อง
และครบถว้น 

 ๕.๒  ผูส้มคัรต้องแจง้สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อไดท้างจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ 
การไปรษณียไ์วใ้นใบสมคัรและเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดต่อไดแ้น่นอน 
              ๕.๓  ผูส้มคัรต้องลงลายมือช่ือในใบสมคัรให้เรียบร้อยต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร  

๖.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู ้มีสิท ธ์ิ เข้าสอบคัด เลือก ภายใน  วันที่   ๑๙   กุมภำพันธ์   ๒๕๖๔   ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย ์ อ าเภอท่าศาลา  จังหวดันครศรีธรรมราช ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 
๗. วิธีกำรคัดเลือก 

           - สอบสัมภาษณ์  

                        - สอบการปฏิบติังานการใชง้านคอมพิวเตอร์/ การซ่อมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
๘.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
        โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย์ จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๒  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔  เวลำ  

๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถำนที่สอบคัดเลือก   ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย ์  อ าเภอท่าศาลา  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒  
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๙.  เกณฑ์กำรตดัสินกำรขึน้บญัชีและกำรยกเลิกบญัชีกำรสอบคัดเลือก 

         ๙.๑ ผูส้อบผ่านจะตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผูไ้ดค้ะแนนเท่ากนั จะใชว้ิธี 
การสุ่ม (จบัสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง                
          ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผูไ้ด้รับการคัดเลือกตาม ข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผูไ้ด้คะแนนสูงลงมา  ภายใน
วันที่  ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔   เวลำ ๐๙.๐๐  น   ณ  ส านกังานกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย ์ 
อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒  

๑๐. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมคัรคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่ว่ำกรณี

ใดๆ  

 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 

 

                      ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๑ เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                     
                                                                                (นางสาวนิวร  ผิวกระดา้ง) 
       ผูอ้  านวยการโรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย ์  
 


