
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส านักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 

................................................................  
      ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

1. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำง 
          1.1 ชื่อต ำแหน่ง  
                    - ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส านักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

1.2 ค่ำตอบแทน 9,000 บาท  

1.3 สถำนที่ปฏิบัติงำน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
          1.4 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ    

 - ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของโรงเรียน          
ราชวินิตบางเขน มีความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.5 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กลุ่มบริหำรทั่วไป 
 ได้รับวุฒิปริญญาบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิชาหรือ

ทางโรงเรียนราชวินิตบางเขนเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป  
  (1) มีสัญชาติไทย  
  (2) มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
  (3) ถ้าเป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น 
   (4) ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจ าคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดี
กระท าโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (5) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ 
   (6) มีความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ 
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3. กำรรับสมัคร 
          3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล        
โรงเรียนราชวินิตบางเขน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 
          3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                  (1)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา       จ านวน 1 ฉบับ 
  (2)  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา        จ านวน 1 ฉบับ 

(3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1.5 X 2”    
                          ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย     จ านวน 2 ใบ   
  (4)  ใบรับรองแพทย์ ที่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย   จ านวน 1 ฉบับ 

(5)  ส าเนาวุฒิการศึกษา          จ านวน 1 ฉบับ 
(6)  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.9) , ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จ านวน 1 ฉบับ 

             ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่า   พร้อมส าเนา 
  (7)  เอกสารผู้ค้ าประกัน (ส าเนาทะเบียนบ้าน , ส าเนาบัตรประชาชน ,  
                          หนังสือรับรองเงินเดือน)      จ านวน 1 ชุด 
   

          3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ   
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น  

4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
           โรงเรียนราชวินิตบางเขน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564        
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน และเว็บไซต์โรงเรียน www.rvb.ac.th 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก  
    สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน       
ราชวินิตบางเขน 
 

วัน เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(100) 
หมำยเหตุ 

วันจันทร์ที ่12 กรกฎาคม 2564   
เวลา 09.00 – 12.00 น.   

สอบ 
- สอบสัมภาษณ์ 
- สอบปฏิบัติ 

 
50 
50 

 

 
6. เกณฑ์กำรตัดสินและเงื่อนไขในกำรท ำสัญญำจ้ำง 
      6.1 เกณฑ์การตัดสิน 
          ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 
      6.2 เงื่อนไขในการท าสัญญาจ้าง 
           จะท าสัญญาจ้างจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 6.1 และได้คะแนนสูงสุด 
      6.3 ระยะเวลาการจ้าง 
            วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564  

7. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  
โรงเรียนราชวินิตบางเขน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในพุธที ่13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.  

ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน และเว็บไซต์โรงเรียน www.rvb.ac.th 
 

8. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
           โรงเรียนจะด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน  
ในวันพฤหัสบดีที ่15 กรกฎาคม 2564 
 

                   ทั้งนี ้ได้แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้                           

ประกาศ  ณ วันที่  29  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 

(นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 


