
 

 

 
  ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

   เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
............................................................. 

 
ด้วย โรงเรียนสตรีสิริเกศ สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร มีควำมประสงค์           

จะด ำเนินกำรรับสมัครสรรหำบุคคล เพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำน      
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล จ ำนวน ๑ อัตรำ  

 
ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน พ.ศ. ๒๕๒๖

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค ำสั่ งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน  ที่  ๑๑๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๔         
กรกฎำคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำว           
ที่จ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ ๒๕๖๐ ตำมหนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่  ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่  ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐               
จึงประกำศรับสมัครสรรหำบุคคล เพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ดังนี้  

 
๑. ต าแหน่งทีจ่ะรับสมัครคัดเลือก 

    ๑.๑ ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
          จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
    ๑.๒ กลุม่วิชำเอก (รำยละเอียดตำมแนบท้ำยประกำศนี้) 
    ๑.๓ อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 
 

      

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑  มีสัญชำติไทย 
๒.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
๒.๔  มีวุฒิกำรศึกษำขั้นต่ ำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป  
๒.๕  ไม่เป็นผู้พิกำรมีร่ำงกำยทุพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
       ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง  
๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่โทษส ำหรับควำมผิด 
       ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
       จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
๒.๘ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต นักบวช 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
 
๓. วัน เวลา และการรับสมัคร 

    ๓.๑ วัน เวลำ และกำรรับสมัคร 
          ๓.๑.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ssk.ac.th  

ตำมแนบท้ำยประกำศกำรรับสมัคร และสมัครในระบบออนไลน์  https://forms.gle/w4Cy1hyKi2wfY42p9 
หรือสแกน QR CODE  

 

                                                                  
 
 

ระหว่ำงวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕  (ไมเ่ว้นวันหยุดรำชกำร)  
            โดยผู้สมัครคัดเลือกต้องอัพโหลดไฟล์ใบสมัครและหลักฐำนกำรสมัครในรูปแบบไฟล์ .pdf  

          ๓.๑.๒ เงื่อนไขกำรรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ         
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัคร และจะต้องกรอกรำยละเอียด       
ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐำนให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกตำมประกำศรับสมัคร ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้  
 
๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องใช้ประกอบการรับสมัคร 

     ๔.๑ ส ำเนำใบแสดงคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (ใบแสดงผลกำรศึกษำ  Transcript) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิ 
            ตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ   
     ๔.๒  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน  พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
     ๔.๓  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนซึ่งติดรูปถ่ำยของผู้ถือบัตร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
     ๔.๔  ใบรับรองแพทย์  ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน (ว่ำไม่เป็นโรคตำมท่ีก ำหนด ในกฎ ก.ค.ศ.   
            ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙) 
     ๔.๕  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำ ขนำด  ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน 
            จ ำนวน  ๑  แผ่น 
     ๔.๖  ในกรณี  ชื่อ – ชื่อสกุล  วัน  เดือน  ปีเกิด  ของเอกสำรที่ประกอบกำรรับสมัครไม่ตรงกัน 
            จะต้องมีหนังสือรับรองจำกนำยทะเบียนของที่ว่ำกำรอ ำเภอเป็นผู้รับรองว่ำเป็นบุคคลคนเดียวกัน

   
๕. การยื่นใบสมัคร 

    ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องดำวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และสมัครผ่ำนระบบออนไลน์ 
ตำมลิงก์หรือสแกน QR CODE ด้วยตนเอง พร้อมกรอกรำยละเอียดและอัพโหลดเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน     
ตำมวันเวลำที่ก ำหนด และน ำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรสมัครฉบับจริงในวันสอบคัดเลือกต่อเจ้ำหน้ำที่งำนบุคคล
อีกครั้ง 
 
 
 
 

http://www.ssk.ac.th/
https://forms.gle/w4Cy1hyKi2wfY42p9


 
-๓- 

 
 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
    โรงเรียนสตรีสิริเกศ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทำงเว็บไซต์ www.ssk.ac.th 
 

๗. วัน เวลา ในการสอบ 
      โรงเรียนสตรสีิริเกศ จะด ำเนินกำรสอบ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 

วัน เวลา สอบ ทดสอบโดย คะแนนเต็ม (๑๐๐) หมายเหตุ 
วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 

- สอบข้อเขียน 
 

๕๐ 
 

 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

- สอบสัมภำษณ์ 
- สอบปฏิบัติ 

๒๕ 
๒๕ 

 

 
๘. สถานที่สอบ 
                โรงเรียนสตรีสิริเกศ จะประกำศสถำนที่สอบให้ทรำบพร้อมกับประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก  
 
๙. เกณฑ์การตัดสิน 

    ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล ำดับจำกผู้ได้คะแนนมำก 
ไปหำน้อย กรณีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 

 
๑๐. การประกาศผล 

      โรงเรียนสตรีสิริเกศ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕  
ทำงเว็บไซต์ www.ssk.ac.th 
 

    อนึ่ง ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ถือเป็นกำรจ้ำงรำยเดือน ไม่มีข้อผูกพันที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร/ข้ำรำชกำร  

 
                        ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๑ เดือนพฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕   

                                        
 

                                             
           (นำยภูมิภัทร  มำลี) 
             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

--------------------------------------------------------- 
 

๑. ประกำศรับสมัคร    วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
๒. รับสมัคร    ระหว่ำงวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
                                                    (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
๓. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   ภำยในวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕              
๔. สอบข้อเขียน     ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
๕. สอบสัมภำษณ์/สอบปฏิบัติ  ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๖. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕   
๗. รำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง  วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๕           
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
หมำยเหตุ : หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมโปรดสอบถำมที่ งำนบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
               โทร. ๐๙ ๓๓๒๗ ๑๖๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ  จ านวน ๑ อัตรา 

(แนบท้ายประกาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
------------------------------------------------ 

 
กลุ่มวิชาหรือสาขาหรือทางสาขาวิชาเอก จ านวน/อัตรา หมายเหตุ 

- กำรเงินและบัญชี 
- คอมพิวเตอร์ 
- บริหำรธุรกิจ 
 

 
๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
      ด้ วยข้ ำพ เจ้ ำมีควำมประสงค์จะสมัครเพ่ื อคัด เลือกลูกจ้ ำงชั่ วครำวรำยเดือน  ปฏิบั ติหน้ ำที่           
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  โรงเรียนสตรีสิริเกศ จึงขอเสนอรำยละเอียดพร้อมเอกสำร       
เกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้ 
ชื่อ -  ชื่อสกุล   (นำย, นำง, นำงสำว).................................................................... ...................................................... 
 ๑. สัญชำติ........................................เกิดวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ........................ 
     อำยุ...........ป ี(นับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) 

    บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี 
     วันบัตรหมดอำยุ.....................................................ภูมิล ำเนำ(จังหวัด)....................... .............................. 
        ๒. เกิดท่ีจังหวัด......................................ที่อยู่ปัจจุบัน(ตำมทะเบียนบ้ำน)  บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่............. 
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