
 
 

 
ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

............................................................................................................. 
  ด้วยโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความประสงค์รับสมัครบุคคล        
เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ  เพื่อทดแทนอัตราว่างของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อต าแหน่ง ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก สรรหา 
                  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนละ  13,470 บาท 
 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร   
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่ เป็น ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ               

จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค

การเมือง 
(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง  

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
๒.๒  คุณสมบัติ  เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  (๑)  มีคุณวุฒิปริญญาตรี ตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอื่น 
  (๒)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ี 
ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 

(๓)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านงานธุรการ สารบรรณ และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
ได้เป็นอย่างดี 
 

๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน ดังต่อไปนี้ 
๓.๑  งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ

ต่างๆ  รวมท้ังระบบ I-office    
                       ๓.2  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและ
บันทึกข้อมูล การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
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   ๓.3  งานการประสานงาน  การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชน
และท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

     ๓.4  งานอื่นๆท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๔.  การรับสมัคร 

              ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีห้องบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ ช้ัน ๒ 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  ต้ังแต่วันท่ี  5 – 9 ตุลาคม 2563 เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
เว้นวันหยุดราชการ  
 

เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 
๔.๑  รูปถ่าย       จ านวน   ๑  รูป 

(หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน )                                                                                                             
๔.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีแสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาท่ีระบุไว้ในรายละเอียด 
        จ านวน   ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน   ๑  ฉบับ 

          ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน   ๑  ฉบับ 
   ๔.๕  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล  จ านวน   ๑  ฉบับ 
 

๕.  เง่ือนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 

เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ัง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   

 
๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สรรหาและก าหนดวัน เวลา สถานที่                    

ในการคัดเลือก สรรหา 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

สรรหา ภายในวันท่ี 10  ตุลาคม 2563 เวลา 09.0๐ น.  ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และทางเวบ็ไซต์
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ( http://www.kannasoot.ac.th ) 

 
๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   

ผู้สมัครต้องได้รับคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง             
( บุคลิก ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ ) ในวันท่ี  12 ตุลาคม 2563   เวลา 09.0๐ น. ตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้ 
 
 



- ๓ - 
 
 วัน เวลา  วิชา  คะแนนเต็ม  หมายเหตุ 
วันท่ี 12  ตุลาคม 2563 
 เวลา 09.0๐  น. เป็นต้นไป 
   

  
สอบสัมภาษณ์ 
 -  ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  ( บุคลิก ท่วงทีวาจา 
ปฏิภาณไหวพริบ ) 
 -  การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
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 รวมคะแนน ๑๐๐  

 
  ๘.๒  สถานที่สอบ  ห้องปฏิรูปการศึกษา อาคาร ๑ ช้ัน ๒ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด

สุพรรณบุรี ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
๙. เกณฑ์การตัดสิน 

       ผู้เข้ารับการคัดเลือก   จะต้องได้คะแนนประเมิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๗๐  โดยเรียงล าดับผู้ท่ี
ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  หากคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อน  เป็นผู้ท่ี
อยู่ในล าดับท่ีท่ีสูงกว่า  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้แต่ละกิจกรรม 
 

๑๐. การประกาศรายชื่อ  และการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้  

เรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในวันท่ี  13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.0๐ น.             
ณ  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และเว็บไซต์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ( http://www.kannasoot.ac.th ) 
และถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัว  ดังนั้น  
จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

 
๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

๑๑.๑ ให้ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศผลรายช่ือ ท่ีจะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง            
ในครั้งแรกท่ีประกาศไปรายงานตัว  วันท่ี  14 ตุลาคม 2563  เวลา 09.๐๐ น.  ณ  ห้องฝ่ายบริหาร          
งานบุคคล อาคาร ๑ ช้ัน ๒ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย    

๑๑.๒ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด  ถือว่าผู้นั้น
สละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
นโยบายและแผน  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน    
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  ตุลาคม 2563 
  
                                                                            

                                 ( นายสุรศักด์ิ   เนาวรัตน์ ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 


