
 
 

 

 

ประกาศโรงเรยีนสิงห์บุร ี

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 

********************* 
 

ดว้ยโรงเรียนสงิห์บุรี เลขที่ 118 หมู่ 1 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสงิห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพ่ือจ้างเป็น

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง คนงานทั่วไป เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ดว้ยเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  โดยมี

รายละเอียด  ดังน้ี 
 

 1.  ต าแหหนงงีี่รับสมัคร 

 1.1 ต าแหหนงง   คนงานีั่วไป   จ านวน 2 อัตรา    อัตราจ้าง เดือนละ  7,950  บาี 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

       1.สัญชาติไทย 

       2. อายุระหว่าง 20 ป ีถึง 45 ปี มีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี 

            3. วุฒกิารศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึน้ไป 

            4. ร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  ไม่มโีรคตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. ว่าดว้ยโรค 

      5. มีความรู้ ความสามารถพิเศษในดา้นช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมบ ารุง  

      การจัดสวน จะไดรั้บการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 1.2 ต าแหหนงง เจ้าหน้าีี่โสตีัศนูปกรณ์ จ านวน 1 อัตรา   อัตราจ้าง เดือนละ 15,000 บาี 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1. สัญชาติไทย 

  2. อายุไมร่ะหว่าง 20 ป ีถึง 45 ปี มีภูมลิ าเนาอยูใ่นจังหวัดสิงห์บุรี 

  3. ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาอิเล็กทรอนิกส์

และไฟฟ้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

  4. ร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  ไมม่ีโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าดว้ยโรค 

5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดท าสื่อการสอนและการน าเสนอ

ผลงาน  

6. มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เคร่ือง

ขยาย 

เสยีง โปรเจกเตอร์ เคร่ืองฉายภาพทึบแสง visualize คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

7.มีประสบการณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์และระบบเสยีง จะไดรั้บการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 



1.3 ต าแหหนงง เจ้าหน้าีี่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา   อัตราจ้างเดือนละ 10,000 บาี 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1. สัญชาติไทย 

  2. อายุระหว่าง 20 ปี ถึง 45 ปี มี ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี 

  3. ส าเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)หรือปริญญาตรีสาขา

คอมพิวเตอร์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง  

  4. ร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  ไม่มีโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าดว้ยโรค 

  5. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ งานคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะ

ไดรั้บการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 2.  หลักฐานการสมัคร 

      2.1  ส าเนาวุฒิการศึกษา      จ านวน  1  ฉบับ 

      2.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  1  ฉบับ 

      2.3  ส าเนาบัตรทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 

      2.4  ใบรับรองแพทย์      จ านวน  1  ฉบับ 

      2.5  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิว้ ไม่สวมแว่นตาด า (ไม่เกิน 6 เดอืน)    จ านวน  3  รูป 

      2.6  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ามี)    จ านวน  1  ฉบับ 

      2.7  หลักฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี        จ านวน  1  ฉบับ  

 3. ก าหนดการรับสมัคร  ผู้สมัครรับใบสมัครแหละย่ืนใบสมัครได้  ณ  กลุ่มบริหารทั่วไปและ

บุคคล อาคาร 4 โรงเรียนสงิห์บุรี  ต้ังแต่วันที่  19  พฤศจิกายน  –  25 พฤศจิกายน  25561  ไมเ่ว้น

วันหยุดราชการ 

 4. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมสหีราช กลุ่มบริหารงานทั่วไปและบุคคล อาคาร 4 โรงเรียนสงิห์บุรี 

 5. การประกาศผลการคัดเลือกแหละรายงานตัว ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว    

ในวันที่  27 พฤศจิกายน  2561  ต้ังแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล 

อาคาร 4 (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

 การจัดี าสัญญาจ้าง ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกท าสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน  

2561  ณ  กลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล อาคาร 4  (เร่ิมสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 

2562) (ถ้าไม่มาท าสัญญา ตามวันและเวลา ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ 14  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561  

 
 

                                                                 (นายปราโมทย ์ เจริญสลุง) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสงิห์บุรี 


