
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
............................................................................................................. 

  ด้วยโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป อาศัยอำนาจตามคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1120/2560 
ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัคร
บุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริการของโรงเรียน จำนวน  2 อัตรา เพื่อทดแทนอัตราว่างของโรงเรียน  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก สรรหา 
                    1.1 พนักงานบริการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป   จำนวน  2 อัตรา 
         อัตราเงินเดือน 8,000 บาท  
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  
 (๑)  เพศชาย - เพศหญิง 

(2)  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ 
 (3)  มีสัญชาติไทย 
 (4)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (5) ไม่ เป็น ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ               

จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  และไม่เป็นโรคตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ใน กฎ กพ. ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2565 (โรคจิตหรือโรคอารมณ์ผิดปกติ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง            
โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง) 

(6)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 

(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

(9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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(10)  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
(11)  เป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ 
(12)  เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 

๒.๒  คุณสมบัติ  เฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานบริการ 
(1)  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
(2)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านช่าง 
(3)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ี

ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 
 

๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานบริการ ดังต่อไปนี้ 
3.1  ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลพื้นท่ีอาคารเรียน พื้นท่ีบริเวณโรงเรียนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
3.2  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๔.  การรับสมัคร 

              ให้ ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีห้องธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
อาคาร ๑  ช้ัน 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  ต้ังแต่วันท่ี  20 – 26 มกราคม 2566               
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 

เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี ้
๔.๑  รูปถ่าย        จำนวน   ๑  รูป 

(หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน )                                                                                                             
๔.๒  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือสำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน   ๑  ฉบับ 

          ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   ๑  ฉบับ 
   ๔.๕  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)   จำนวน   ๑  ฉบับ 
 

๕.  เง่ือนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 

เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ัง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหา
ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น   
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๖.  การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สรรหาและกำหนดวัน เวลา สถานที่                     

ในการคัดเลือก สรรหา 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

สรรหา ภายในวัน ท่ี  27 มกราคม 2566 ณ ห้องธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ช้ัน 1                  
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และทางเว็บไซต์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี             
( http://www.kannasoot.ac.th ) 

 
๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

ผู้สมัครต้องได้รับคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง            
( บุคลิก ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ ) ในวันท่ี 30 มกราคม 2566  เวลา 10.0๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหาร               
งานบุคคล อาคาร 1 ช้ัน 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  วัน เวลา สถานท่ี        วิธีการคัดเลือก   คะแนนเต็ม    หมายเหตุ 
วันท่ี 30 มกราคม 2566 
 เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องธุรการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
อาคาร 1 ช้ัน 1 โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี 

  
-  สอบสัมภาษณ์ 
 
  
 

  
      100 

 
 
 

 
 

 รวมคะแนน ๑๐๐  

 
๘.  สถานที่สอบ  ห้องธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ ช้ัน 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๗๐  โดยเรียงลำดับผู้ท่ีได้
คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย หากคะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนสอบสัมภาษณ์ด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานมากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในลำดับท่ีท่ีสูงกว่า  
 

๑๐. การประกาศรายชื่อ  และการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

ตามลำดับคะแนน ท่ีสอบ ได้   เรียงลำดับจาก ผู้ ท่ี ไ ด้ คะแนนรวม สูง สุดลงมาตามลำดับ ใน วัน ท่ี                                
31 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และเว็บไซต์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี (http://www.kannasoot.ac.th) และถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
หนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัว ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องทราบ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

 
 
 



- ๔ - 
 

 
๑๑. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

๑๑.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศผลรายช่ือมารายงานตัว พร้อมจัดทำสัญญาจ้าง            
ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.๐๐ น.  ณ  ห้องธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ ช้ัน 1 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  

๑๑.๒ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด  ถือว่าผู้นั้น
สละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

11.3 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานบริการ ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม              
ผู้มีอำนาจในการแจ้ง อาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน    
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13 มกราคม พ.ศ.2566 
  
                                      
           

( นายนิติกรณ์   ฉันท์วงศ์ชนะ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
                             

                                 


