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ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน จำนวน ๒ อัตรา และ นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา) จากเงินนอกประมาณ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา (๔๕)๓ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ . ๒๕๔๖ และได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)   จำนวน  ๒  อัตรา 
๒. ตำแหน่งพนักงานบริการ (นักการภารโรง)  จำนวน  ๑  อัตรา 

ปฏิบัติงานเป็นแม่บ้านและนักการภารโรง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จำนวน  ๓  อัตรา  
อัตราค่าจ้าง เดือนละ  ๗,๕๐๐ บาท  โดยมีภาระงานที่มอบหมายและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 

 

คุณสมบัตทิั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
๑. เพศหญิง - ชาย มีอายุตั้งแต่ ๒๕ – ๕๐ ปี   
๒. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์  
๓. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๔. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยบริสุทธิ์ใจ 
๕. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
๖. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๗. ไม่เป็นโรคทางจิตเวทในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบติังานในหน้าที่ 
๘. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 
 

           ๒. เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
๑) รูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด ๓ x ๔  ซ.ม.  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน  

จำนวน  ๓ รปู 
๒) ใบแสดงวุฒิทางการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พรอ้มสำเนา อย่างละ ๑ ฉบบั 
๓) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน  ๑  ฉบับ   
๔) หนงัสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ประกอบการรบัสมัครสำหรับใช้

ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ (ถ้ามี)   
๕) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  ฉบับสำเนาอย่างละ  ๑  ฉบับ 

 

/๓. การยื่นใบสมัคร
........ 
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- ๒ - 
๓.  การยื่นใบสมัคร 

๑) ผู้สมัคร รับและกรอกรายละเอียดใบสมัคร  ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
๒) ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  และรับรองสำเนาถูกต้อง 

        ในเอกสารทุกฉบับ  
๓) ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที ่๒๒ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖  
ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)      
              

   ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖  ณ สำนักงานกลุ่มบริหาร 
งานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   

 

                   ๕.  วัน เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
                       โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ จะดำเนินการ สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 
ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  โดยกำหนดการสอบในตาราง  ดังต่อไปนี้ 
 

 

  เวลา สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

๐๙.๐๐ -  ๑๑.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ 
 

 
 

  *  เวลาในตารางอาจเปลี่ยนแปลง   ได้ตามความเหมาะสม 
** สถานท่ีสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธ์ิสอบ 
 

๖.   เกณฑ์การตัดสิน 
                         การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องได้
คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และพิจารณาจากคะแนนสูงสุดก่อนพิจารณาลำดับต่อไป 

 

                   ๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
                               ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  โดยจะประกาศเรียงลำดับ ตามลำดับที่ จากผู้สอบได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย  กรณี
ผู้สอบได้คะแนนเทา่กัน  ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  และมีการขึน้บัญชีไว้  ๖  เดือน  
โดยโรงเรียนนวมนิทราชูทิศ  ทักษิณ  สามารถยกเลิกการข้ึนบัญชีได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
 

๘. การทำสัญญาจ้าง 
๘.๑ ผู้สอบคัดเลือกได้  จะตอ้งเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ประกาศสอบ

คัดเลือก ผู้สอบคัดเลือกได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง  หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จะไม่ได้รับการพิจารณา          
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   
 

 
- ๓ - 

 

/๘.๒  การเรียกตัว...... 
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   ๘.๒  การเรยีกตัวผู้สอบคัดเลือกได้  มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ ในประกาศ
ผู้สอบคัดเลือกได้ ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
ผู้ใดไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ 

 

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่สำนักงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์ ๐๗๔ - ๘๐๒๑๓๑, 
๐๖๕ - ๐๖๓๕๙๑๕  โทรสาร  ๐๗๔ - ๘๐๒๓๕๓  
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดอืน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 
 

 (นายกิตติ์ภูมิ คงศรี) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลอืกบคุคลเป็นลูกจา้งชั่วคราว   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
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ประกาศและรับสมัคร          วนัที่  ๒๒ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (เว้นวันหยุดราชการ)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก    วันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖      
สอบคัดเลือก       วันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖      
ประกาศผลการสอบคัดเลือก     วันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖      
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทำสัญญาจ้าง*    วันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๖      

*(กำหนดการทำสญัญาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่โรงเรียนกำหนด)  
              
   
               
    
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


