
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนบ้านค่าย  อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียด   
ดังนี้ 

 
 1. ช่ือต ำแหน่งและรำยละเอียดกำรจ้ำง 
       1.1  ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน 2 ต าแหนง่ ดังนี้ 
              -  เจ้าหน้าที่ส านักงาน งานทะเบียนวัดผล จ านวน 1 อัตรา 
              -  เจ้าหน้าที่ส านักงาน งานธุรการวิชาการ จ านวน 1 อัตรา 
       1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
              -  เจ้าหน้าที่ส านักงาน งานทะเบียนวัดผล  ปฏบิัติงานในต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ส านักงาน  
งานทะเบียนวัดผลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่โรงเรียนมอบหมาย  
              -  เจ้าหน้าที่ส านักงาน งานธุรการวิชาการ  ปฏิบัติงานในต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ส านักงาน  
งานธุรการวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมาย  
       1.3   ค่าจ้าง 12,285.- บาท/เดือน 
 
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
       2.1. คุณสมบัติทั่วไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมือง 
 (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
       2.2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(1)  ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  สาขา วิชา คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(2)  มีความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานส านักงานหรืองานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
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3.  กำรรับสมัคร 

3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ได้ที่ ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร 4 โรงเรียนบ้านค่าย ระหว่างวันที่ 8 – 14  มีนาคม 2561 
เวลา 08.30 -16.30 น. (เว้นวนัหยุดราชการ) 

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด  1.5 X 2 นิ้ว   

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป  (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย) 
  (2)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ 

(3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
(4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 

  (5)  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น    
พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
 
4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. 
ณ  โรงเรียนบ้านค่าย และทางเว็บไซน์ของโรงเรียน www.bankhai.ac.th 
 
5.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
          -  การคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ 50 คะแนน 
 
6.  วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 

การด าเนินการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสที ่15  มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องรวงข้าว โรงเรียนบ้านค่าย 
 
7.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดคัดเลือก 

โรงเรียนบ้านค่ายจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนน ภายในวันพฤหัสที่ 15 
มีนาคม  2561 ณ โรงเรียนบ้านค่าย และทางเว็บไซน์ของโรงเรียน ww.bankhai.ac.th 
 
8.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างในวันศุกร์ที่ 16  มีนาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00 น – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านค่าย โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม
2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป 
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8.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

ตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง  
เจ้าหน้าทีส่ านักงาน งานทะเบียนวัดผลและเจ้าหน้าที่ส านักงาน งานธุรการวิชาการ  ให้มารายงานตัว  
ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว   
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

8.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีส่ านักงาน       
งานทะเบียนวัดผลและเจ้าหน้าที่ส านักงาน งานธุรการวิชาการ  ไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง       
ตามก าหนดเวลาที่โรงเรียนประกาศ ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีส่ านักงาน งานทะเบียนวัดผลและเจ้าหน้าที่
ส านักงาน งานธุรการวิชาการ  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 
9.ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำร 
      - ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

 
 (นายสุกิจ  โพธิ์ศิริกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             

ก ำหนดกำรคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ส านักงาน งานทะเบียนวัดผล 
โรงเรียนบ้ำนค่ำย อ ำเภอบ้ำนค่ำย  จังหวัดระยอง 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 
................................... 

 
 วันที่ 7    มีนาคม พ.ศ.2561     ประกาศรับสมัคร  
 วันที่    8 -  14  มีนาคม พ.ศ. 2561  รับสมัคร  
 วันที่   14  มีนาคม พ.ศ. 2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 วันที่   15  มีนาคม พ.ศ. 2561   สอบสัมภาษณ์    
 วันที่   15  มีนาคม พ.ศ. 2561   ประกาศผลการคัดเลือกรายงานตัว 
 วันที่   16  มีนาคม พ.ศ. 2561   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงาน 
 
   

.......................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย 

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
........................................................................................................................ 

 ตามท่ีโรงเรียนบ้านค่าย อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต ๑๘  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัคร 
เพ่ือคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีส่ านักงาน งานทะเบียนวัดผล  
จ านวน ๑ อัตรานั้น โรงเรียนได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ในวันพุธที่ ๓๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑  
ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว มีดังต่อไปนี้ 

 
 
 ท่ี 

 

เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

 
ชื่อ-สกุล 

 
หมายเหตุ 

๑ ๐๑๐๐๐๓ นางเบญจพร  ทองมา  
๒ ๐๑๐๐๐๒ นางสาวกาญจนา  จันทร์ประทุม  
๓ ๐๑๐๐๐๑ นางสาวณัฐชุดา  ธนาศุภกรกุล  

 

  

ทั้งนีใ้ห้ผู้ที่มีรายชื่อในล าดับที่ ๑ มารายงานตัวเพ่ือรับการสั่งจ้างในวันพฤหัสที่ ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอ้งงานบุคคล โรงเรียนบ้านค่าย หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าว  
ถือว่าสละสิทธิ์   โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และโรงเรียนบ้านค่ายจะพิจารณาด าเนินการเรียกรับตัวผู้ผ่าน 
การคัดเลือกในล าดับต่อไปมาปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

       ลงชื่อ 
         ( นายสุกิจ  โพธิ์ศิริกุล ) 



                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย 
 
 

 
 


