
   
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปน็ลูกจ้างชั่วคราว 

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

 ด้วยโรงเรียนธัญบุรี   มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว   จ านวน 8 อัตรา                 
โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้ 
 1. ต าแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง 
  1.1 เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ   จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาท 
  1.2 เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน   จ านวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาท 
  1.3 เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล  จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาท 
  1.4 เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
                           โครงการห้องเรียนพิเศษ   จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาท 
  1.5  ช่างไฟฟ้า    จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  11,500  บาท 
  1.6 เจ้าหน้าท่ีอัดส าเนาเอกสาร  จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ    8,690  บาท 
  1.7 นักการภารโรง   จ านวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ    8,690  บาท 
  1.8 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ   12,000 บาท
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

   2.1  คุณสมบัติทั่วไป   
    1) เพศชาย/เพศหญิง  อายุระหว่าง 20 -  45 ปี 
    2) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือง 
    3) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าส่ังพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    4) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงานอืน่ของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
    5) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ 
    6) มีใจรักในงานด้านการบริการแก่บุคคลภายในและภายนอกได้ 
    7) มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถประสานงานท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนได้ดี 
    8) มีความช่ือสัตย์ ขยันและอดทดในหน้าท่ีการงานเป็นอย่างดี 
    9) มีความรับผิดชอบ เสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
   1) จบวุฒิปริญญาตรี  
   2) สามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft office : Word , Excel , PowerPoint) 
   เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
   1) จบวุฒิปริญญาตรี  
   2) สามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft office : Word , Excel , PowerPoint) 
   3) มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี 
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   เจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล 
   1) จบวุฒิปริญญาตรี  
   2) สาขา สุขศึกษา, สาธารณสุข, พยาบาล และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
   3) สาขาอื่นๆ ท่ีผ่านการอบรมประกาศนียบัตรการพยาบาลหรือบริบาล 
   4) มีประสบการณ์ 
   เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโครงการห้องเรียนพิเศษ 
   1) จบวุฒิปริญญาตรี   
   2) สามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft office : Word , Excel , PowerPoint) 

   ช่างไฟฟ้า 
   1) จบวุฒิ ปวส.ช่างไฟฟ้า   

   เจ้าหน้าที่อัดส าเนาเอกสาร 
   1) จบวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
   นักการภารโรง 
   1) ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
   1) การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถ้าต่ ากว่า ม.3 ต้องเป็นผู้มี 
                                   ประสบการณ์รักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีเอกสารรับรอง) 
 3. การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร 
   ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน  ต้ังแต่วันท่ี 22 -27  มิถุนายน 2565   เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.ได้ท่ีส านักงานบุคคล โรงเรียนธัญบุรี   
โทรศัพท์ 081 847 8234 

3.2 หลักฐานการรับสมัคร  
 1) วุฒิการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด 
 2) ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1 ฉบับ 
 3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
 4) ใบรับรองแพทย์    จ านวน 1 ฉบับ 
 5) รูปถ่าย ๑ นิ้ว ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป 
 6) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล   
 7) ผ่านการเกณฑ์ทหาร 

3.3 เง่ือนไขการรับสมัคร 
 1) ผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อม

ยื่นใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานด้วยตนเอง 
 2) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและมีวุฒิ

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีสมัครสอบจริงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ให้ถูกต้องครบถ้วนตราตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน
ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของโรงเรียนธัญบุรี      
จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งมาต้ังแต่ต้น 
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
ประกาศราช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ทราบ ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ของ

โรงเรียนธญับุรี www.tbs.ac.th และให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2565  
เวลา ๐9.0๐ น.  ณ โรงเรียนธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
  5. วิธีการคัดเลือก   
   ด าเนินการคัดเลือก โดยทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจาก
การสังเกตพฤติกรรม บุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม ทัศนคติ  และประสบการณ์ 
  6. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 การขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกได้ 
จะเรียกล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดมาตามล าดับ 
  7. ประกาศรายชื่อ และข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไชต์ของโรงเรียนธัญบรุี 
www.tbs.ac.th 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  21  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(นางชฎาพร  เธียรศิริพิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธญับุร ี

 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
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