
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดหนองตางู 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 
----------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนวัดหนองตำงู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 
มีควำมประสงค์จะจัดจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว เพ่ือปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ตำมโครงกำรคืนครูให้นักเรียน 
ปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียนวัดหนองตำงูตำมท่ีได้รับจัดสรร จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึง
ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน สังกัดโรงเรียนวัดหนองตำงู ดัง
รำยละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว  ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 
ต ำแหน่งว่ำง จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
อัตรำค่ำจ้ำงวุฒิปริญญำตรี  9,๐๐๐  บำทต่อเดือน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ๑.  มีคุณวุฒิปริญญำตรี ตำมท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก ำหนด หรือปริญญำตรีสำขำวิชำชีพอ่ืน 
      ๒.  เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนตำมขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่  
                     ตำมท่ีระบุไว้ในประกำศฉบับนี้ 

     ๓. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  งำนธรุกำร  สำรบรรณ จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนทะเบียนและหนังสือรำชกำรต่ำงๆ  
รวมทั้งระบบ E-office   กำรท ำลำยเอกสำร 
  ๓.๒  งำนพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมกำรเบิกจ่ำย กำรจัดเก็บ รักษำดูแลควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

                      ๓.๓  งำนขอ้มูลสำรสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล กำรส ำรวจและบันทึกข้อมูล  
                    กำรจัดท ำรำยงำนข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

  ๓.๔  งำนกำรประสำนงำน  กำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืนๆชุมชนและ
ท้องถิ่นกำรให้บริกำรแก่ประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำร หรือติดต่อรำชกำร 

                       ๓.๕  งำนอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
     ๔. กำรรับสมัคร 

                       ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนวัดหนองตำงู 
                   ระหว่ำงวันที่  1 - 9  ตลุำคม  ๒๕62  (ในเวลำรำชกำร) 

     ๕. เอกสำรหลักฐำนในกำรสมัคร  ดังนี้ 
            ๕.๑  รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน     จ ำนวน  ๓  รูป 
            ๕.๒  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ  หรือส ำเนำปริญญำบัตร จ ำนวน  ๑  ฉบับ          
 ๕.๓  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน     จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

                     ๕.๔  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน             จ ำนวน  ๑  ฉบับ                                                               
                     ๕.๕ ใบรับรองแพทย์และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำม  



    
   
        กฎ  ก.ค.ศ  ว่ำด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙                 จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                     ๕.๖ ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ในส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                     ๕.๗ หลักฐำนอื่นๆเช่น  ใบส ำคัญกำรสมรส  ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)  

                 ทั้งนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องของเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับ 
    ๖ .เงื่อนไขกำรรับสมัคร 

   ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก สรรหำจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ    
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   
                  ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร  ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำ ไม่ตรงตำม
คุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว  ให้ถือว่ำ กำร
รับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือก สรรหำครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น   

    ๗.กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  โรงเรียนวัดหนองตำงู จะประกำศรำยชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ในวันที่  11  ตุลำคม  ๒๕62  ทีโ่รงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ  
              ๘.หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร   

       ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรคัดเลือก ด้วยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์  ในวันที่  15 ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕62 
ตั้งแตเ่วลำ ๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ทีโ่รงเรียนวัดหนองตำงู 

 

   จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน    
 
      ประกำศ  ณ  วันที่  25 กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕62 
  
 
                                                                            

                              (นำยสุชำ เอกปัชชำ ) 
                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองตำงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โรงเรียนวัดหนองตำงู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

-------------------------------------------------- 
 
วันที่  25 กันยำยน ๒๕62           ประกำศรับสมัคร 
วันที่  1 - 8  ตุลำคม  ๒๕62   รับสมัคร (เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
      ณ โรงเรียนวัดหนองตำงู 
วันที่  11  ตุลำคม  ๒๕62   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
วันที่  15  ตุลำคม  ๒๕62   ด ำเนินกำรคัดเลือก 
วันที่  17  ตุลำคม  ๒๕62   ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
วันที่  18  ตุลำคม  ๒๕62   ท ำสัญญำจ้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ใบสมัคร.................. 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน     
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โรงเรียนวัดหนองตาง ู 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 
 

๑. ชื่อ...................................................................นำมสกุล............................................... ................. 
      สัญชำติ..................................เชื้อชำติ.......................................ศำสนำ............. ............................. 
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อำยุ..........ปี............เดือน............วัน  
๓. เกิดท่ีต ำบล....................................อ ำเภอ........................................จังหวัด............ ....................... 
๔. เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน......................................ออก  ณ  ส ำนักงำน...................................           

เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ............................. ... 
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ต ำบล.................................... .......... 

อ ำเภอ..................................จงัหวัด....................................โทรศัพท์.......................... ................. 
๖. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นสูงสุดจำก.................................................................................................. ...... 

ได้รับวุฒิกำรศึกษำ.........................../วชิำเอก..............................................หลักสูตร..........ปี 
มีคุณวุฒิควำมรู้พิเศษคือ..................................................................................................... ........... 

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  เพื่อปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  ตำมโครงกำรคืนครูให้นักเรียน               
สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

๘. เอกสำรหลักฐำนที่แนบใบสมัคร 
               รูปถ่ำยขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๓  รูป             ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   ๑  ฉบับ 
               ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ๑ ฉบับ                            ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
      ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ ๑ ฉบับ      ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
               หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมีโปรดระบุ)................................................................................................ .... 

 
 
 
                                                    ลำยมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร 
                                                                 (...................................................) 
                                       ยื่นใบสมัครวันที่............เดอืน.........................พ.ศ. .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ น้ิว  



 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
(     ) หลักฐำนครบ 
(     ) หลักฐำนไม่ครบ 
 
 
 ลงชื่อ...........................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
       (...........................................) 
ต ำแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
(     ) ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก.............................. 
............................................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
      (.............................................) 
ต ำแหน่ง.................................................. 
วันที่................./............................/..................... 

 
 
 
 
 


