
 

ประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

…………………………………………………………… 
  ด้วยโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ต าบลย่านตาขาว  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง     
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานในปีการศึกษา  ๒๕๖๑จ านวน  ๓   อัตรา 
  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่๑๑๒๐/๒๕๖๐ 
เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  และหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ๐๔๒๔๓/ว ๔๕๖๒  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที ่ ๒๔ กรกฎาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 ๑.๑ ต าแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกนาฎศิลป์   จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๒ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน  ๑  อัตรา
 ๑.๓ ต าแหน่งพนักงานขับรถ    จ านวน  ๑  อัตรา     
 

๒. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ   
   ๒.๑ ต าแหน่งครูผู้สอน 

 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการ 
ชั้นเรียน  การพัฒนาผู้เรียนด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์  การด าเนินการตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒.๒ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสาร  หลักฐานทะเบียน
และหนังสือราชการต่างๆ  รวมทั้งระบบ  E-Office  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล
การส ารวจและบันทึกข้อมูล  การจัดท ารายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ  ICT  งานประสานงาน
การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ  ชุมชนและท้องถิ่น  การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ  
หรือติดต่อราชการ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารวิชาการ 

๒.๓  ต าแหน่งพนักงานขับรถ 
 ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ (รถราชการ)  งานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์  

และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
                             ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์... 
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๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๓.๑ ต าแหน่งครูผู้สอน 

 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
(๑) สัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็น
โรคตามท่ีก าหนดในกฎ  ก.ค.ศ. 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  หรือถูกสั่งพัก  หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๙) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ 

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิด
วินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

(๑๔) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามความในมาตรา ๔๓ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖  
หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(๑) มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา 
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ

ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ 
 
           (๓) มีผลงานด้านนาฎศิลป์ไทย... 
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(๓) มีผลงานด้านนาฎศิลป์ไทย  นาฎศิลป์ตะวันตก (การเต้นบัลเลต์ 
คอนเทมโพรารี่แดนซ์ หรือการเต้นทุกแขนง) 

(๔) มีผลงานด้านการส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในระดับภาคข้ึนไป 
(๕) มีประสบการณ์ด้านวงดนตรีลูกทุ่ง  (แดนเซอร์) 

 
๓.๒ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
(๑) สัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไร้

ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   

(๔) เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคประจ าตัว 

(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะ
กระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๖) ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรค
การเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(๑) มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ 
(๒) แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ 
(๓) สามารถออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ได้  
(๔) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 

 

๓.๓ ต าแหน่งพนักงานขับรถ 
 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) เพศชาย อายุไม่ต่ าว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไร้

ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   

(๔) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะ
กระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๕) เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคประจ าตัว 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งพนักงานขับรถ 
(๑) มีวุฒิไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ม. ๓) 

 
               (๒) มีใบอนุญาตขับขี.่.. 



-๔- 
 

(๒) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อยซื่อสัตย์สุจริต  ขยันอดทนตรงต่อเวลา    
(๔) มีความช านาญด้านเส้นทางในการเดินทางทั้งในและต่างจังหวัด  

กรุงเทพฯ  และปริมณฑล 
(๕) มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น 

(๖) มีความสามารถในด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ 
(๗) สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาได้ 
 

๔. อัตราค่าจ้าง 
๔.๑  ต าแหน่งครูผู้สอน  ค่าจ้างรายเดือนๆ ละ  ๙,๑๔๐  บาท 
๔.๒  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ค่าจ้างรายเดือนๆ ละ  ๙,๑๔๐  บาท 
๔.๓  ต าแหน่งพนักงานขับรถ ค่าจ้างรายเดือนๆ ละ  ๘,๐๐๐  บาท    

       

๕. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  

ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  อ าเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๑  จนถึงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
 
 

๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
๖.๑  ต าแหน่งครูผู้สอน 

(๑) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด 
(๒) ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาและระเบียนผลการเรียน  (Transcript)   จ านวน  ๑ ชุด 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๖) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  
จ านวน  ๑ ฉบับ 

(๗) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว       จ านวน  ๓ รูป 

(๘) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล   (ถ้ามี)   
 

๖.๒  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
(๑) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด 
(๒) ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาและระเบียนผลการเรียน  (Transcript)   จ านวน  ๑ ชุด 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 

 
                                                              (๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน... 
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(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

และแสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคประจ าตัวจ านวน  ๑ ฉบับ 
(๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  

ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว       จ านวน  ๓ รูป 
(๗) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล   (ถ้ามี)   

 
 

๖.๓  ต าแหน่งพนักงานขับรถ 
(๑) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด 
(๒) ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษา และส าเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) จ านวน  ๑ ชุด 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน ๑ ฉบ ับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

และแสดงว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคประจ าตัว   จ านวน  ๑ ฉบับ 
(๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  

ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว       จ านวน  ๓ รูป 
(๗) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ถ้ามี)   

 

๗. เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  อันมี
ผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ  
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารเป็นเท็จ  
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จะไม่พิจารณาจ้าง  ทั้งนี้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
 

๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  

ภายในวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  และ
เว็บไซต์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  http://www.yantakao.ac.th 

 
 

๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

ต าแหน่ง หลักสูตรการสอบ คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก 
ครูผู้สอน 

วิชาเอกนาฎศิลป์ 
๑. ภาคความรู้ความสามารถ 
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาการศึกษา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
๑.๒ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
 

(๕๐) 
๒๐ 

 
 

๓๐ 

- สอบข้อเขียน 
 
 
 
 

http://www.yantakao.ac.th/


-๖- 
 

ต าแหน่ง หลักสูตรการสอบ คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก 
๒. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๒.๑ แฟ้มสะสมผลงาน 
 
๒.๒ สัมภาษณ ์
      -  พิจารณาจากประวัตสิ่วนตัวและการศึกษา 
      - พิจารณาจากบุคลิกภาพ  วาจา 
      - พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์     
      - พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ 
      - พิจารณาจากเจตคติ  อุดมการณ์  

(๑๐๐) 
๕๐ 

 
(๕๐) 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 

 
- ประเมินผลงานจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 
- สอบสัมภาษณ์/
ปฏิบัติ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑. ภาคความรู้ความสามารถ 
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสารบรรณ   
๑.๒ ความรู้ทางด้านวิชาคอมพิวเตอร์ 
๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

(๑๐๐) 
๒๐ 

 
๓๐ 
๕๐ 

- สอบข้อเขียน 
 
 
 
- ปฏิบัติ 

๒. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     ๒.๑  พิจารณาจากประวัตสิ่วนตวัและการศึกษา 
     ๒.๒  พิจารณาจากบุคลิกภาพ  วาจา 
     ๒.๓  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์         
     ๒.๔  พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ 
     ๒.๕  พิจารณาจากเจตคติ  อุดมการณ์  

(๕๐) 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 

- สอบสัมภาษณ์ 

พนักงานขับรถ ๑. ภาคความรู้ความสามารถ 
    - การทดสอบภาคปฏิบัติทางการขับรถยนต์ 

(๕๐) - สอบปฏิบัติ 

๒. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     ๒.๑  พิจารณาจากประวัตสิ่วนตวัและการศึกษา 
     ๒.๒  พิจารณาจากบุคลิกภาพ  วาจา 
     ๒.๓  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์     
     ๒.๔  พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ 
     ๒.๕  พิจารณาจากเจตคติ  อุดมการณ์  

(๕๐) 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 

- สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 ๑๐. ก าหนดวัน เวลา... 



-๗- 
 

 

๑๐. ก าหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก 
 

วัน เดือน ปี เวลา การคัดเลือก สถานที ่

๒๔ เมษายน 
๒๕๖๑   

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถ 
 

- อาคารเรียน ๑ 
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

- อาคารเรียน ๑ 
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

 
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ ของแต่ละภาค  และรวมกันทุกภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยจะ
เรียงล าดับจากผู้คัดเลือกที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่
คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าคะแนน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

 

๑๒. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  

ภายในวันที่   ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  และ
เว็บไซต์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  http://www.yantakao.ac.th 
 

๑๓. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง  ในวัน เวลา ที่ก าหนด 
๑๓.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง 
๑๓.๓ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง 

 

๑๔. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
 การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือก

ขึ้นบัญชีของโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ทั้งนี้  ในวันที่ท าสัญญาจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพัน
ในการเป็นลูกจ้างของหน่วยงานใด  ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ในการ
ท าสัญญาจ้าง  และจะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกในล าดับที่ถัดไปเพ่ือท าสัญญาต่อไป  และจะเรียกร้องสิทธิ์ใน
ภายหลังมิได้ 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่ ๗  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
      

           
     (นายภิญโญ  พุดจีน) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  

http://www.yantakao.ac.th/

