
 
 

ประกาศโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

----------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม   มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)  จ านวน 1 อัตรา  และ  ต าแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)  
จ านวน 1 อัตรา ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560  เรื่อง 
มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดสรรเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)  วุฒิปริญญาตรี  จ านวน 1 อัตรา     

  อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,516 บาท และเงินประกันสังคม 5% 
1.2   ต าแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)  จ านวน 1  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท  

  และเงินประกันสังคม 5% 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1.1  เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย 
2.1.2  อายุไม่ต่ ากว่า   20  ปีบริบูรณ์ 
2.1.3  มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการเป็นข้าราชการ  

 พลเรือนโดยอนุโลม 
2.1.4  ต้องมีผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองความประพฤติและท าสัญญาค้ าประกันตามที่ทางราชการ 

ก าหนด 
2.1.5  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่โรงเรียนก าหนด 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

2.2.1 เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)   
       1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก เคมี  ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
  หรือวุฒิที่เก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ 

                         2)  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีทัศนะคติที่ดี ใส่ใจกระตือรือร้น  
    สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้าได้ 
  2.2.2 พนักงานบริการ (แม่บ้าน) 
 1)  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
 2)  มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีทัศนะคติที่ด ี 

 3. เอกสาร  และหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
3.1  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรอง  ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาตรงตามคุณสมบัติที่รับสมัคร   
       (น าเอกสารจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย) 
3.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (น าเอกสารจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย) 



3.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (น าเอกสารจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย) 
3.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นตา และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว          

 จ านวน   1  รูป 
3.5  ใบรับรองแพทย์ (รับรองไม่เกิน 1 เดือน) 
3.6  ส าเนาบัตรประกันสังคม (ถ้าม)ี 
3.7  หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

4 วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
4.1  รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  6 – 13  ธันวาคม พ.ศ. 2560  เว้นวันหยุดราชการ     

                    รับสมัครระหว่างเวลา 08.30 – 15.00  น. ณ  ส านักงานฝ่ายอ านวยการ สอบถามรายละเอียด 
  เพ่ิมเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3268 – 8488 และหมายเลขโทรศัพท์ 0-6143-26936 

4.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 10.00น.                             
 ทาง www.samroiwit.ac.th และประกาศที่บอร์ดหน้าส านักงานฝ่ายอ านวยการ 

5 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ท าการคัดเลือก โดยผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  15  ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 12.00 น.   

6 ประกาศผลการคัดสรร 
               ประกาศผลการคัดสรรในวันที่ 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. ณ ส านักงาน 
    ฝ่ายอ านวยการ  อาคาร 1 และทางเว็บไซต์ www.samroiwit.ac.th   

7 รายงานตัวท าสัญญาเข้าท างาน 
ผู้ผ่านการคัดสรรต้องไปรายงานตัวและท าสัญญา ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00–

10.00 น.    
หากไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลาที่ก าหนด  ถือว่าท่านสละสิทธิ์  

 

                 

                 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2560  
 

 
 

(นายเธียรชัย   แสงชาตร)ี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
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ปฏิทินการด าเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
--------------------------- 

 
 ภายในวันที่  4 – 13 ธันวาคม  2560   -  ประกาศรับสมัคร 
 วันที่   6 – 13  ธันวาคม 2560    -  รับสมัคร ( เว้นวันหยุดราชการ ) 
 วันที่    14  ธันวาคม  2560 (เวลา10.00 น.)  -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสร
 วันที่    15  ธันวาคม  2560    -  เลือกสรรตามประกาศ 
 วันที่    15  ธันวาคม  2560 (เวลา 15.00 น.)  -  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 วันที่    18  ธันวาคม  2560    -  รายงานตัว / ท าสัญญา / ปฏิบัติหน้าที่ 

                           ณ  โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


