
 

                                                                                 

ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
เร่ือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  

 ------------------------------------------------ 
 
  ด้วยโรงเรียนราชวินิต มัธยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1           
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ด่วนมาก                     
ที่ ศธ 04009/387 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และ
เกณฑ ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2557        
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ดังนี้ 
 
1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือก 

          - ชื่อต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน     จ านวน  1  ต าแหน่ง 
          - ค่าจ้าง    15,000   บาท/เดือน 
 
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 
 2.1 มีสัญชาติไทย 
 2.2 เพศชาย มีอายุระหว่าง  23 -  30  ปี 
 2.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.4 จบการศึกษาปริญญาตรี 
 2.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อว่างจากภารกิจการปฏิบัติหน้าที่  
 
3. การรับสมัคร 
 3.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกใบรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
 3.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอนไว้ในใบสมัคร 
 3.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 
 
 



 
 
 
4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องบุคลากร โรงเรียนราชวินิต 
มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น.     
(ในวันและเวลาราชการ) 
 
5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภายในวันที่  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต ์
โรงเรียนราชวินิต มัธยม และบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
 
6. วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการคัดเลือก 
 โรงเรียนราชวินิต มัธยม จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.   
เป็นต้นไป  ณ  ห้องกิจการนักเรียน โรงเรียนราชวินิต มัธยม  โดยวิธีการดังนี้ 

- สอบสัมภาษณ์ 
  

7. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก 
 7.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน        
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
 7.2 โรงเรียนราชวินิต มัธยม จะประกาศผลการสอบคัดเลือกตาม ข้อ 6 เรียงตามล าดับคะแนนรวม
ที่มากไปหาน้อยภายในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์โรงเรียนราชวินิต มัธยม และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม  เป็นต้นไป 

8. หลักฐานและเอกสารที่ใช้สมัคร 
 8.1 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่
เกิน  6 เดือน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัคร 
 8.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ 
 8.3 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ 
 8.4 ส าเนาใบคุณวุฒิการศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ 
 8.5 ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค        
พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  (1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาหารเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (2) วัณโรคในระยะติดต่อ 
  (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาหารเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 8.6 แสดงผลการรับฉีดวัคซีน  อย่างน้อย 2 เข็ม  จ านวน 1 ฉบับ 

9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 9.1 ก าหนดเวลาการจัดท าสัญญาจ้างและวันปฏิบัติงาน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. 
รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



 9.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาจัดท าสัญญาจ้าง 
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง 
ตามวัน เวลาที่ก าหนด หากไม่มาตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

9.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง         
จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือข้าราชการ 
 9.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีระหว่างปีการจ้าง หากปรากฏว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่
ก าหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม หรือมีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ไม่ถึงร้อยละ 70 หรือผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงร้อยละ 80 ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

  
ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
                                    

  

               (นายเทพฤทธิ์  ยอดใส) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ก าหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม  ลงวันที่  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
********************************************* 

 

ประกาศรับสมัคร     วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 
    รับสมัคร      วันที่  2 - 6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
       (ในวันและเวลาราชการ) 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ             วันที่  9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

สอบคัดเลือก               วันที ่ 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

ประกาศผลการสอบ     วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

ท าสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติงาน    วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 


