
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาด

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

 ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง
พนักงานท าความสะอาด รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำง 
1.1 ชื่อต าแหน่งต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด จ านวน  1  ต าแหน่ง ดังนี้ 

- ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด โรงเรียนราชวินิตบางเขน  จ านวน 1 อัตรา 
1.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

          1.3 ขอบข่ายที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
                  (1) ท าความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ และตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา  
  (2) เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.00 น. 
  (3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
          2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                     (1) เพศหญิง 
  (2) อายุ 35 ปีขึ้นไป 
  (3) มีประสบการณ์ในการท างาน 
  (4) วุฒิการศึกษาขั้นต่ า ประถมศึกษาปีที่ 4 

(5) มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความอดทน รักความสะอาด 
            (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ 

3. กำรรับสมัคร 
          3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ตั้งแตว่ันที่ 4 – 20 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)  
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3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ (รับรองความถูกต้องด้วย)  

                    (2) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ (รับรองความถูกต้องด้วย)  
                    (3) บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับสมัคร (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
                    (4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
ขนาด 1''× 1.5''   จ านวน 2 รูป 
                    (5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
                    (6) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
           3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือก
ครั้งนี ้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.rvb.ac.th  

5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก  
     สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   

6. เกณฑ์กำรตัดสินและเงื่อนไขในกำรท ำสัญญำจ้ำง 
6.1 เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนแต่ละสมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ 

ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
6.2 เงื่อนไขในการท าสัญญาจ้าง 

            จะท าสัญญาจ้างจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 6.1 และได้คะแนนสูงสุด หากคะแนนรวมเท่ากันจะ
ให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันจะให้ผู้ได้ 
เลขที่ประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
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6.3 ระยะเวลาการจ้าง 
 1 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565 (จะท าการต่อสัญญาจ้างเมื่อผ่านการประเมินผล                 

การปฏิบัติงาน) 

7. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  
 โรงเรียนราชวินิตบางเขน  จะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.rvb.ac.th 
 

 8. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขน จะด าเนินการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 1 มิถุนายน 
2565 ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. หากไม่มาตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์  

                    ทั้งนี ้ได้แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้ 

                              ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  2565 
                                        

 
       

(นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนท ำควำมสะอำด 
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ลงวันที่ 4 พฤษภำคม 2565) 

***************************************************** 
 

วัน/เดือน/ปี ก ำหนดกำร หมำยเหตุ 

วันที่  4  พฤษภาคม  2565 ประกาศรับสมัคร  

วันที่  5 - 20  พฤษภาคม  2565 รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ) 

วันที่  23  พฤษภาคม  2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  

วันที่  23  พฤษภาคม  2565 สอบคัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์) (ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป) 

วันที่  30  พฤษภาคม  2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
วันที่  1  มิถุนายน  2565 ท าสัญญาจ้างและเริ่มงาน (เวลา 08.00 น.) 

 
หมายเหตุ ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.rvb.ac.th  
 

 


