
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

   เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 
--------------------------------- 

    ด้วยโรงเรียนดงขุยวิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน โรงเรียน
ดงขุยวิทยาคม จำนวน ๑  อัตรา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร    
  ตำแหน่ง แม่บ้าน รับเงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑  อัตรา 

๒. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     ๒.๑ มีสัญชาติไทย 

๒.๒ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับตามที่หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการกำหนด   
    ๒.๓ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีนับจากวันรับสมัครวันสุดท้าย 

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใต้ ไร้ความสามารถหรือจิต    

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น     

ของรัฐ 
๒.๙ ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช 

๓.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมด้วย 
เอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. ตามวันและเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ
สมัครออนไลน์ทาง www.dongkhuiwittayakom.ac.th หรือ เพจ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  

๓.๒  กรณีผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่    
รับสมัคร หรือกรณีสมัครออนไลน์ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด แนบรูปถ่าย                              
และลงชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งเอกสารมาที่  

- อีเมลล์ :kruwaraporn@dongkhuiwittayakom.ac.th 



 - แฟ็กซ์: ๐๕๖-๗๖๙๒๕๑ 
 - ทางไปรษณีย:์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ๒๕๑  หมู่ ๑๔ ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๙๐ 

๔.  เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
  ๔.๑ ใบสมัคร 

๔.๒ สำเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียน  
๔.๓ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๔ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๒ รูป 
 ๔.๖ เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 

๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
 การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๖          
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  หรือเว็บไซต์ 
www.dongkhuiwittayakom.ac.th หรือ เพจ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  

๖.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 จะดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตร ดังนี้ 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์และการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยประเมินจาก 
 ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
 ๒. ประสบการณ์การทำงาน/ผลงาน 
 ๓. บุคลิก ท่วงทีวาจา 
 ๔. ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานอื่น ๆ  
 ๕. เจตคติและอุดมการณ์ 

๗.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     
 จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม           
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 

วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์
และการปฏิบัติงาน  

๕๐ 

รวม ๕๐ 
 
 



๘.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
     ๘.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐        

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือก โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ 
ตำแหน่ง  
         ๙.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    

๙.๑ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ 
คัดเลือกเป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งแม่บ้านครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

๙.๒ การจ้างตามข้อ ๙.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน 
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่งแม่บ้าน จัดทำสัญญาจ้าง
ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้  
ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า 

๙.๓ อัตราค่าตอบแทน  ๖,๐๐๐ บาท/เดือน พร้อมประกันสังคม 
๙.๔ โรงเรียนดงขุยวิทยาคมจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๖ เดือน เมื่อสิ้นสุดสัญญา 

จ้าง ถ้าผ่านการประเมินจะต่อสัญญาจ้างทุกปี 
        ๑๐. การจัดทำสัญญาจ้าง 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่ ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียนดงขุย
วิทยาคม โดยผู ้ที ่ได้รับการเลือกสรร ลำดับที ่ ๑ จะต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที ่  ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มา
รายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกลำดับถัดไปมารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ต่อไป 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓    
 
 

                               (นายธนัญชัย  พรหมภักดี) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

 
 
 



ตารางกำหนดการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดือนปี รายการ หมายเหตุ 
วันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓    ประกาศรับสมัคร สถานที่รับสมัคร / ทดสอบ / 

รายงานตัว  โรงเรียนดงขุย

วิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 

วันที่  ๒ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  รับสมัคร 
วันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

วันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓    ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการ
สัมภาษณ์และการปฏิบัติงาน  
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓    รายงานตัว/ทำสัญญาจ้าง 

วันที่  ๑  ธันวาคม ๒๕๖๓    เริ่มปฏิบัติงาน 



 
 

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๔๐ 

                                เขยีนที่…………………………………………………….. 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี  วัน/เดือน/ปี เกิด............. ................
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...............ตำบล................................อำเภอ.................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ....................................... .....
สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง   
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน รายละเอียดตาม
ประกาศของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครมาด้วย  ดังนี้ 
 (    )  สำเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา
 จำนวน  ๑  ฉบับ 
 (    )  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน  ๑   ฉบับ 
 (    )  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจำนวน  ๑  ฉบับ 
 (    )  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่  ๖ เดือน 

        และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน   จำนวน  ๒  รูป 
          (     )  เอกสารอื่น ๆ เช่น ......................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

         (ลงชื่อ)..................................................ผูส้มัคร 
                 (...................................................) 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร  (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม 
 

(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ 
         ............./................../................ 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕  นิ้ว 


