
๑ 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ลูกจ้างชั่วคราว 

 
                 ด้วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ฉะนั้น จึงอาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามค าส่ังท่ี  ๕๑๒/๒๕๕๙  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. 
๒๕๕๙  เรื่อง  มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว  โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อต าแหน่งงาน  กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง ยาม   
 ๑.๒ อัตราว่าง  จ านวน  ๑  อัตรา  

๑.๓ ค่าตอบแทน  เดือนละ  ๘,๐๐๐  บาท 
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิต    

ฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ 
(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะการกระท า

ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และไม่
เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากทางราชการ  หรือหน่วยงาน
อืน่ๆ ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

(๗) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นๆ ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖  ขึ้นไป 
(๒) อุทิศเวลาให้กับทางราชการได้ 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ในระหว่างวันท่ี  ๗ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 



๒ 
 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑ นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 

(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  ๒ รูป 
(๒) ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  จ านวน  ๑ ฉบับ 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑ ฉบับ 
(๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ในส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล  ฉบับจริงพร้อม

ส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

โดยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จะด าเนินการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  โดย
ประเมินสมรรถนะ(ปฏิบัติ) ในเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ๖.๑ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันท่ี  ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   
 ๖.๒  ให้ผู้ท่ีได้ล าดับท่ี ๑ มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว  โรงเรียน
จะท าการเรียกผู้ท่ีได้ล าดับถัดไปมารายงานตัวต่อไป 
             
                    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๐   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

                            
                                                           (นายอัครเดช  หลาบนอก) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ก าหนดการสรรหาบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งยาม 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย ์

                                  
 
ประกาศรับสมัคร     - ในวันท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 
รับสมัครคัดเลือก     - ระหว่างวันท่ี  ๗ – ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  - ภายในวันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

ก าหนดวันประเมินสมรรถนะ(ปฏิบัติ)  - ในวันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   - ภายในวันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง   - ในวันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 



๔ 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั งเข้าป ิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 

 ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุแต่งต้ังเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
ต าแหน่งยาม  เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐาน
เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ช่ือ   นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................... สัญชาติ.............. เช้ือชาติ............... 
 2.  อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  เกิดวันท่ี........ เดือน.........................  พ.ศ............ (อายุ........ปี.......เดือน) 
 3.  วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครคัดเลือก (ระบุวุฒิย่อ).......................... สาขาวิชาเอก..................................................... 
ส าเร็จจากสถานศึกษาช่ือ...................................................................... เมื่อวันท่ี......... เดือน.......................... พ.ศ. .............. 
ได้คะแนนเฉล่ียสะสม.............. ความรู้ความสามารถพิเศษ....................................................................................................... 
 4.  ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี.......... หมู่ท่ี......... ถนน............................. ต าบล...................... อ าเภอ............................ 
จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์............................................ 
 5.  บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี............................................................ ออกให้ ณ จังหวัด..................................... 
หมดอายุวันท่ี............................................................... 
 6.  สถานท่ีท่ีติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขท่ี.. ...... หมู่ท่ี....... ถนน................ 
ต าบล....................... อ าเภอ........................ จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์............................ 
 7.  ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว  มาพร้อมกับใบสมัคร รวม................... ฉบับ  คือ 
    O 7.1 รูปถ่ายจ านวน 2 รูป   O 7.2 ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา   O 7.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   O 7.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   O 7.5 ใบรับรองแพทย์   O 7.6 อื่น ๆ ระบุ .......................................... 
 ข้าพเจ้ารับรองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัคร  และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็น
ความจริงทุกประการ  หากไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ท้ังส้ิน 
       (ลงช่ือ)......................................................ผู้สมัครคัดเลือก  
               (......................................................)  
      ยื่นใบสมัครวันท่ี........... เดือน................................. พ.ศ. .................  

รูปถ่าย 

ขนาด 

1 นิ้ว 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร     

 
 

     ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครคัดเลือกฉบับจริง
พร้อมฉบับถ่ายส าเนาแล้วปรากฎว่า 
      O  หลักฐานครบถ้วน             O  ไม่ถูกต้อง 
เนื่องจาก................................................................................ 
                           
                         (........................................................) 
                                   ……/……………/.……. 
                                เจ้าหน้าท่ีตรวจหลักฐาน 

     ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
ปรากฎว่า 
      O  มีคุณสมบัติครบถ้วน             O  ไม่มีคุณสมบัติ 
เนื่องจาก............................................................................. 
                           
                         (........................................................) 
                                    ……/…………/.……… 
                             เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

 


