
 

 

 

                                
     ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

    เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งแม่บ้าน 
      ********************* 

 ด้วยโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งแม่บ้าน จ านวน ๑ อัตรา  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/
๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.
๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งแม่บ้าน ดังนี้ 
๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้าน  (อัตราเงินเดือน  ๘,๐๐๐  บาท) 
 -  แม่บ้าน จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เพศหญิง 
(๒)  มีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  ไม่เกิน  ๖๐  ปี 
(๓)  เป็นผู้ส าเสร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
(๔)  ถ้ามีประสบการณ์ทางการท างานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
(๕)  สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
(๖)  มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการท างาน 
(๗)  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ท างานด้วยความรอบคอบ 
(๘)  มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคดัเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารงานบุคคล    

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๓  ถึง  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ไม่เวน้วันหยุดราชการ 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

(๑)  ส าเนาวุฒิบัตร      จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ 

(๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)   จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  จ านวน ๑ รูป 



(๖)  ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน   จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.  การยื่นใบสมัคร 

(๑)  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง         
      และครบถ้วน 
(๒)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ 
      ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
(๓)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม หรือ  เว็บไซต์ของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  
www.kpws.ac.th 
๗.  วิธีการคัดเลือก 

- การสอบปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ 
๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

- โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  จะด าเนินการสอบปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓  ตามตารางการคัดเลือก  ดังนี้ 

 
วัน/เดือน/ปี เวลา การคัดเลือก คะแนน สถานที ่

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓   ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น 

- ทดสอบการปฏิบัติงาน 
- สอบสัมภาษณ์ 

๕๐ 
๕๐ 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

รวม ๑๐๐  
 
๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
 (๑)  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๗๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
       จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนน       เท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
  (๒)  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘ (๑) เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
                ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 (๑)  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  เวลา ๐๘.๐๐ น. - 
๑๒.๐๐ น. ณ  ห้องบริหารงานบุคคล  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

(๒)  ให้ผู้คัดเลือก เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ใน วันที่ ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 



(๓)  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน 
       ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

                        
            (นายประเสริฐ   ธานีรัตน์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครงานต าแหน่งแม่บ้าน 
 

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

 
ข้าพเจ้า (นาง/นางสาว)...........................................................เกิดเม่ือวัน.........เดือน..............ปีพ.ศ

..............  อายุ...........ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่...................................ถนน............. ........................ต าบล

..........................อ าเภอ..........................................จังหวัด.......... .................................................รหสัไปรษณีย์

.....................................วุฒิการศึกษาสูงสุด...................................................................... .........หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ.................................สถานะภาพ................................................................... 
 

ผู้ที่สามารถติดต่อได้................................................................................เกี่ยวข้องเป็น.......... ............ 
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่......................ถนน.......... ...........................ต าบล............................................
อ าเภอ....................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์............... ...................... 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ...................................................................... 
 
 ประสงค์สมัครงานในต าแหน่ง  แม่บ้าน และได้ยื่นเอกสารการสมัครมาพร้อมนี้แล้ว 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้สมัคร 
          (.................................................) 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับสมัคร      
           (.................................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 
                  .........../.............../.............. 
 

 
 
 

 

 

 

           รูปถ่าย  


