
 

 
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนอัตราจางช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
 

………………………………….………………. 

 ดวยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภอําเภอจะนะจังหวัดสงขลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖    
มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน  ๑  อัตรา    
เพ่ือลดภาระงานท่ีไมเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนของครู จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล   
เพ่ือเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑. ตําแหนงท่ีจะรับสมัคร 

 ๑.๑  ชื่อตําแหนง ตําแหนงลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครู 
         ใหนักเรียน   

 ๑.๒  คาตอบแทน  เดือนละ 9,000 บาท 
 ๒.  ขอบขายภาระงาน 
  ๒.๑ งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสาร  หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตางๆ 
        รวมท้ังระบบ E–Office 
    ๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บรักษาดูแล  ความเปนระเบียบ 
              เรียบรอย 
  ๒.๓ งานขอมูลสาระสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระบบขอมูล  การสํารวจและการบันทึก 
        ขอมูล  การจัดทํารายงานขอมูล  จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT 
  ๒.๔ งานการประสานงาน  การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและ 
       ทองถ่ินการใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับ 
         บริการ  หรือติดตอราชการ 
   ๒.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

 3.๑  มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ข้ึนไป 
 3.๒  มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี 
 3.๓  มีสัญชาติไทย 
 3.๔  อายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 

  3.๕  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3.๖ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน  

        ไ มสมประกอบหรือเปนโรคท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 3.๗  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ 
       เจ าหนาท่ีในพรรคการเมือง 

  3.๘  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด  
        ทางอาญา  เวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



  3.๙ ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน 
        ของรัฐ 
  3.๑๐ ไมเปนภิกษุ  นักพรต  หรือนักบวช 
 ๔.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ี โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ   
  ตั้งแตวันท่ี 1๓ – ๒๐ มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น (เวนวันหยุดราชการ) 
 ๕.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ  

      ๕.๑ ใบสมัครตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
      ๕.๒ สําเนาวุฒิบัตร หนังสือรับรองวุฒิ  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)   
      ๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๔  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๖  รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
      ๕.๗  ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑  เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.  

    ฉบับท่ี ๓ ( พ.ศ.  ๒๕๕๓) 
            ๔.๘  คาสมัคร  100  บาท 

 ๖. การย่ืนใบสมัคร 
       ๖.๑ ผูสมัครสอบคัดเลือกตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน  
       ๖.๒ ผูสมัครสอบคัดเลือกตองตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครใหถูกตอง ครบถวน  และ
    รับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับ 
       ๖.๓ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบเอกสารดวยตนเอง ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  ตําบลคู  อําเภอ
     จะนะ  ภายในวันท่ี  ๑๓ – ๒๐ มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น  
      (เวนวันหยุดราชการ) 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันท่ี ๒๑ มิถุนายน 2562ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  
ตําบลคู  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  หรือ  www. Chanachanu.ac.th (ผูมีสิทธิ์สอบจะตองนําคอมพิวเตอร
โนตบุคและปลั๊กพวง มาในวันสอบดวย) 
 ๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
           ๘ .1 ภาคความรู  (50คะแนน) 
             - งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๘. 2 ภาคปฏิบัติ (50 คะแนน) 

 - ความสามารถในงานธุรการและงานสารบรรณ 
  -  ความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต  

             ๘.๓ สอบสัมภาษณ (50 คะแนน) 
  ผูผานการสอบคัดเลือกตองไดคะแนนภาคความรู ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ไมนอยกวา 
  รอยละ 60 
  



  ๙.  วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
       จะดําเนินการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

วัน   เดือน  ป เวลา รายการ คะแนนเต็ม 
 
 
 
๒๒ มิถุนายน 2562 

09.00 – 10.00 น. สอบภาคความรู  (50 คะแนน) 50 
10.30 – 12.00 น. ภาคปฏิบัติ 

- ความสามารถในงานธุรการและ
งานสารบรรณ 
- ความสามารถในการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบ
อินเตอรเน็ต 

50 

13.00  น. เปนตนไป สอบสมัภาษณ 50 

  10.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
        ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ ตําบลคู  
อําเภอจะนะ หรือทางเว็บไซตโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  

    ประกาศ   ณ  วันท่ี  1๓ มิถุนายน 2562 

         

         (นาย ประกอบ  หาญณรงค) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดการ 
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16 

…………………………………………………………… 

รับสมัคร            วันท่ี  1๓ – ๒๐ มิถุนายน 2562 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก    วันท่ี  ๒๑  มิถุนายน 2562 

สอบคัดเลือก            วันท่ี  ๒๒ มิถุนายน 2562 

ประกาศผลสอบการคัดเลือก       วันท่ี  ๒๔ มิถุนายน 2562 

ทําสัญญาจาง/เริ่มปฏิบัติงาน       วันท่ี   ๑ กรกฏาคม 2562 

 

 

  

 

 

 

  


