
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
เรื่อง   การรับสมัครพนักงานบริการ  

...................... 
  ด้วยโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งพนักงาน
บริการ จ านวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง ท่ีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก สรรหา 
1.1 ต าแหน่ง  พนักงานบริการ   จ านวน ๑ อัตรา 
     ค่าตอบแทน  เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท 
     ระยะเวลาการจ้าง 1 กรกฎาคม 2563 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 

       ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร   
 ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปต าแหน่งพนักงานบริการ 
    (๑)  เพศชาย 
    (๒)  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๕๐ ปี 
    (๓)  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
    (๔)  วุฒิการศึกษาขั้นต่ า ปวช/มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

   (๕) มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงเครื่องถ่ายเอกสาร 
   (๖) ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที่ ก.พ. ก าหนด 
   (๗) ไม่เสพสารเสพติด ทุกประเภท     
 

  3.วันเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร 
              ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารส านักงาน โรงเรียนเชียงกลาง  
“ประชาพัฒนา” ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. 256๓ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 256๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.                  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

 

๔.เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาด า ขนาด ๓x๔  เซนติเมตร โดยถ่ายไม่เกิน                   

๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป 
๒. ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ  
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบส าคัญการสมรส (ในกรณีท่ีชื่อ-

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ) อย่างละ ๑ ฉบับ 
๕. ใบรับรองแพทย์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๖. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 



 
 ๕.เงื่อนไขการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก/สรรหา จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียด  ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือก/สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   
            ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/สรรหาและก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ
คัดเลือก/ สรรหา 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/สรรหา ภายใน          
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. 256๓ ที่โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
           ๗.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก/สรรหา 

ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก  ด้วยวิธีการคัดเลือก สอบปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๑๖ 
มิถุนายน พ.ศ. 256๓    ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
          ๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับคะแนนที่สอบได้  
เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับภายในวันที่  ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. 256๓ ณ โรงเรียน               
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
 การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก  จะถือว่าประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
หนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัว  ดังนั้น  จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทราบ
ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และให้เวลา ๑๐ วันนับแต่วันที่ประกาศ หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์และ
ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

 ๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
      ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามรูปแบบของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เมื่อ
โรงเรียนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ 

 

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
        

      ประกาศ ณ วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 
 
              
                                      

                ลงชื่อ 
                               ( นายกมล  สุทธาวาส ) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
 
 



 
ปฏิทินการรับสมัครพนักงานบริการ 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
 

ที ่ รายการ วัน เดือน ปี 
๑ ประกาศรับสมัคร  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 
๒ รับสมัคร วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. 256๓ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  ภายในวันที่ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 
๔ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  วันที่  ๑๖ มิถุนายนพ.ศ. 256๓ เวลา 09.00 น. 
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 
๖ รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  วันที่  ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 

 
*** สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล   โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”                      
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗    
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๕ ๓๒๔๘ , 085 695 3228 ,๐93 139 6394 
 


