
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนซบับอนวทิยาคม 
เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกบุคคลเพือ่จา้งเปน็อตัราจา้งปฏบิัตงิานธรุการโรงเรยีน 

.....................................................................  
  ด้วยโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  
จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  อาศัยอำนาจตามคำส่ัง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง 
การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วน
ท่ีสุด ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๔๑๓ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเร ียน            
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนซับบอนวิทยาคมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 ๑. ต าแหนง่ทีร่บัสมัครคดัเลอืก 

    ตำแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา 
  
๒. ขอบข่ายภารกิจและหนา้ทีก่ารปฏิบตังิาน  

  ๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ 
รวมทั้งระบบ E-office 

๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย  

๒.๓ งานข้อมูลข่าวสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล 
การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชนและท้องถิน่
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

 ๒.๕ งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๓. คณุสมบัตผิูม้ีสทิธิ์เขา้รบัการคัดเลอืก  
    ๓.๑ คุณสมบตัิทัว่ไป 

๓.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๓.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
๓.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๓.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ 

ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
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  ๓.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน 
พรรคการเมือง 
  ๓.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผ ิดอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี 
จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  ๓.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๓.๑๘ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือนักบวช  

๓.๒ คุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  
       คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ส าหรับผู้ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงานอืน่ของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่นและ 
จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย 
      อ านาจการจ้าง : ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      ลักษณะการจ้าง : โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
      งบประมาณท่ีใช้ : งบด าเนินงานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรให้ 
 

๔. อัตราค่าจ้าง 
  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  

 
๕. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัครคัดเลอืก  

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี 
โรงเรียนซับบอนวิทยคม ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓    
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) 
 

๖. เอกสารและหลกัฐานทีต่อ้งน ามายืน่ในวนัรบัสมัคร 
 ๖.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา      จ านวน  ๑  ฉบับ   
 ๖.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา           จ านวน  ๑  ฉบับ   
 ๖.๓ ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร        จ านวน  ๑  ฉบับ   
 ๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว     จ านวน  ๓  แผ่น   
       (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖ เดือน)            
 ๖.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัวช่ือสกุลพร้อมส าเนาถ่ายเอกสาร (ถ้ามี)    จ านวน  ๑  ฉบับ   
 ๖.๖ ใบรับรองแพทยซ์ึึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน          จ านวน  ๑  ฉบับ   
 

๗. เงือ่นไขในการสมคัร 
    ๗.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให ้ 
ครบถ้วนถูกต้องด้วยตัวบรรจง และรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารและหลักฐานท่ีใช้สมัครทุกฉบับ 
    ๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ  
ไปรษณีย์ในใบสมัคร หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 
    ๗.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
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๗.๔ ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี  

คุณสมบัติและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นใบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง 
ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันเป็นผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ 
ตามประกาศสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับสมัครในครั้งนี้เป็นโมฆะและหากตรวจ 
สอบ ภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จโรงเรียน- 
ซับบอนวิทยาคม จะไม่พิจารณาส่ังจ้าง ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ และอาจจะถูกดำเนินคดีตาม 
กฎหมายต่อไป  

 
๘. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก 

จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
๙. วนั เวลา และก าหนดการคัดเลอืก 

 
วนั เดอืน ป ี เวลา วชิา คะแนนเตม็ หมายเหต ุ

     
 ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน ๕๐  
๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๓     
 ๑๓.๐๐ น.- เป็นต้นไ ประเมินความเหมาะสม ๕๐  
  กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   
 

 
๑๐. การประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิเ์ขา้รับการคัดเลอืกและรายงานตวั 

จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
และให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกล าดับท่ี ๑ มารายงานตัวในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
๑๑. เกณฑก์ารตดัสนิ  

  ผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีมีผู้ได้ 
คะแนนรวมกนัเท่ากัน ให้ผู้สอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า หากได้คะแนน ข้อเข ียน
เท่ากันให้ผู้สมัครท่ีได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า 
 

12. การประกาศรายชือ่และการขึน้บญัช ีและการยกเลิกบญัชกีารคดัเลอืก  
  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม และรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับต้ังแต่วันประกาศผล 
การคัดเลือกหรือส ิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กำหนด แต่ถ้ามีการประกาศสอบใหม่และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
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13. การจา้งและการท าสญัญาจา้ง  

๑๓.๑ การจ้างและการทำสัญญาจ้างโรงเรียนซับบอนวิทยาคมจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ขึ้น 
บัญชีไว้ ตามลำดับท่ี ๑ ไปทำสัญญาจ้างเป็นอัตราจ้างธุรการโรงเรียนโดยใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ของโรงเรียนซับบอนวิทยาคมเป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้างจึงเป็นหน้าท่ีของผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบ 
ประกาศการขึ้นบัญชีสำหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับท่ีขึ้นบัญชีไว้ทางจดหมาย  
ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบสมัคร  

๑๓.๒ ผู้ได้รับการจ้างและการทำสัญญาจ้าง หรือได้รับหนังสือส่งตัวเมื่อใดให้ไปปฏิบัติหน้า  
ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใดต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกำหนด ในหนังสือส่งตัวหาก  
พ้นกำหนดวัน ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้างและการทำสัญญาจ้าง และการยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมี 
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ 
   ๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างและการทำสัญญาจ้างแล้ว 
   ๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างและการทำสัญญาจ้าง 
   ๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างและการทำสัญญาจ้างตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
  ๑๓.๓ เมื่อส้ินปีงบประมาณหากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่องจะดำเนินการประเมินผลการ  
ปฏิบัติงาน เมื่อผ่านผลการปฏิบัติงานจึงจัดทำสัญญาจ้างต่อเนื่อง 
  ๑๓.๔ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ีกำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 
 
  อนึ่ง อัตราจ้างธุรการโรงเรียนจะไม่ปรับเปล่ียนเป็นลูกจ้างประจำพนักงานราชการ หรือ  
ข้าราชการใดๆ ท้ังส้ิน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 
 
 
 
       (นายอภิชาฎ   พงษ์ภู่) 
                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซับบอนวทิยำคม 

 



- ๕- 
 

หลกัสูตรการคัดเลอืกอัตราจ้างปฏบิัตงิานธรุการโรงเรยีน 
 

............................................................................... 
 
 ๑. โดยการสอบขอ้เขยีน (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน) โดยการทดสอบในเรือ่งตอ่ไปนี ้
 

๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป  
๒. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร  
    หลักฐานทะเบียนและกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหนังสือราชการต่างๆ  
๓. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุ จัดลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ การดูแล 
    รักษาการจำหน่าย 
๔. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล  
    การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูลการจัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT  
๕. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ 
    ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ  
๖. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft office Word,  
    Excel, Power point, การสร้างเว็บไซต์ และการใช้ Internet รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย  
    สารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์  

๒. ประเมนิความเหมาะสม(คะแนน ๕๐ คะแนน) ดว้ยการสมัภาษณ ์
–   ประวัติส่วนตัว ๑๐ คะแนน 
–   ประวัติการศึกษา/วิชาเอก/คะแนน ๑๐ คะแนน  
–   ประสบการณ์ ๑๐ คะแนน (โดยผ่านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านธุรการ หรือด้าน ICT)  
–   การมีมนุษย์สัมพันธ/์การแก้ปัญหา ๑๐ คะแนน  
–   เจตคติท่ีมีดีต่อการทำงาน ๑๐ คะแนน 

 
 
 

............................................................................... 



- ๖ - 
 

ปฏิทนิการด าเนนิการคดัเลอืกบุคคล 
เพือ่จดัจ้างเปน็อตัราจา้งปฏบิัตงิานธรุการโรงเรยีน 

 
............................................................. 

 
 
ภายในวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

วันท่ี ๑๘ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

 

ภายในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

 

วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

 
ประกาศรับสมัคร 
รับสมัคร ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
ณ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
 
 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
(สถานท่ีสอบจะประกาศ 
ณ วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก) 

 
ภายในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
 
 วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี ๑ มารายงานตัว  

       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม  
 
 วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ใบสมัครงาน 
โรงเรยีนซบับอนวทิยาคม 
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง 

ช่ือ : …………………………………………………………………………………………….………………….……. 
 (ประวตัสิว่นตวั) 
ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี …………….. หมู่ท่ี ……..…. ถนน  ............……………....……..... ต าบล/แขวง  …………………….. 
อ าเภอ/เขต  …………………………………….  จังหวัด  ...…………...........…..........   รหัสไปรษณีย์  …………………... 
โทรศัพท์มือถือ  ....................................... อีเมล์  ……………………………...…วัน เดือน ปีเกิด...............…………......
อายุ ……................... ปี ..................เช้ือชาติ.........……………….......สัญชาติ........……………ศาสนา......……………… 
บัตรประชาชนเลขท่ี..............…..................................................   บัตรหมดอายุ  ......……………..............  
ส่วนสูง .................... ซม.    น้ าหนัก ................... กก. 
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน   หม้าย   แยกกัน  
เพศ   ชาย  หญิง 
 (ประวตัคิรอบครวั) 
บิดา ช่ือ-สกุล .................................................................…อายุ ........... ปี  อาชีพ ............................................. 
มารดา ช่ือ-สกุล..................................................................อายุ ........... ปี  อาชีพ ............................................ 
ช่ือภรรยา/สามี ….………………………………สถานท่ีท างาน ……………….……… ต าแหน่ง ……………….………… 
มีบุตร ……… คน  มีพี่น้อง (รวมผู้สมัคร) .............คน  ชาย .............คน  หญิง .............คน เป็นบุตรคนท่ี............ 
(การศกึษา) 

ระดับการศึกษา  วุฒิการศึกษา  
 

สาขาวิชา 
  

ปีการศึกษาท่ีจบ 
 

หมายเหตุ 
 

ม.ต้น 
 

    

ปวช./ม.ปลาย 
 

    

ปวท. / ปวส. 
 

    

ปริญญาตร ี
 

    

สูงกว่าปริญญาตร ี
 

    

อื่นๆ 
 

    



 
ประสบการณก์ารท างาน  (รายละเอยีดของงานทีผ่่าน เรยีงล าดบักอ่น-หลงั) 

สถานท่ีท างาน 
 

ระยะเวลา   ปีพ.ศ. 
 

ลักษณะงาน 
 

เงินเดือน 
 

     

     

     

     

     

     

 
Language Ability (ภาษา) 

ภาษา 
 

พูด เขียน อ่าน 

 ดี 
Good 

ปานกลาง
Fair 

พอใช้
Poor 

ดี 
Good 

ปาน
กลาง 
Fair 

พอใช้
Poor 

ดี 
Good 

ปานกลาง 
Fair 

พอใช้
Poor 

ภาษาไทย  (Thai)          
ภาษาอังกฤษ  (English)          
อื่นๆ (Other)          
 

 (ความสามารถพเิศษ) 
พิมพ์ดีด       :    ไม่ได้                 ได้    ไทย ............ ค า/นาที   อังกฤษ............ ค า/นาที 
 
คอมพิวเตอร์ :     ไม่ได้  ได้  ระบ ุ 
 
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้ส านักงาน
.................................................................................................................................................................................... 
 
ความรู้พิเศษ  :
 ......................................................................................................................................................................   
 
 
 



 
สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด  ไม่ได้  ได้  อื่นๆ ระบุ .................................. 
กรณีฉุกเฉินบุคคลท่ีติดต่อได้ แจ้งช่ือ-นามสกุล ……..........................................เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร....................... 
ท่ีอยู่ ....................................................................................................................... โทร. ..................................…. 
ทราบข่าวการรับสมัครจาก  .................................................................................................................................. 
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม?่   เคย   ไม่เคย 
ถ้าเคยโปรดระบุช่ือโรค  ........................................................................................................................................ 
เหตุผลในการร่วมงานกับทางโรงเรียน
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
ท่านมีมุมมองเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากโรงเรียน
ซับบอนวิทยาคมจ้างเข้ามาท างานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารท่ีน ามาแสดง หรือรายละเอียด
ท่ีให้ไว้ไม่เป็นความจริง โรงเรียน มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ 
ท้ังส้ิน 
 

…………………………………….. 
(...........................................) 

ลายมือช่ือผู้สมัคร 
วันท่ี................................................................... 

 
 

…………………………………….. 
(...........................................) 

ลายมือช่ือผู้รับสมัคร 
 
 

 ……………………………………..    …………………………………….. 
   ( นายฐกฤตธรณ์  สัมลี )        ( นายกันณพงศ์  ชัยค า ) 
              หัวหน้างานบุคลากร        หัวหน้ากลุ่มงานส านักงานอ านวยการ 
 

 
…………………………………….. 
(  นายอภิชาฎ   พงษ์ภู่  ) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซับบอนวิทยำคม 


