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ฉบับที่  49/2564 คู่ฉบับ 

    
ประกาศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ ์

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางวัน) 
………………………………………………….. 

ด้วย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชีสมา มีความประสงค์     
จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางวัน) และปฏิบัติหนา้ที่
อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนได้มอบหมาย ดังนั้น อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 4562 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางสรรหา และบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1120/2560 สั่ง ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง            
ยามรักษาการณ์ (กลางวัน) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ต ำแหนง่ที่รับสมัคร 
1.1 ต าแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางวัน)  จ านวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  8,000 บาท 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 เพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี และมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา 
2.2 สัญชาตไิทย 
2.3 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
2.4 ผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร หรือผ่านการเข้ารับราชการทหารกองเกิน(การเกณฑ์ทหาร) 
2.5 ไม่เปน็พระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
2.6 ไม่ด ารงต าแหน่งอืน่ ๆ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านนั ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบล เป็นตน้ 
2.7 ไม่เคยกระท าความผิดทางอาญาจนได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกส าหรับความผิด

เก่ียวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ หรือความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด เวน้แต่เปน็โทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

2.8 สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความช านาญในต าแหน่งที่รับสมัคร  

3. ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

3.1 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทั่วไป ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
3.2 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสตัย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ทอ้แท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่ 
3.3 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อยา่งเคร่งครัด 
3.4 อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ 
3.5 หวงแหน และดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
3.6 ไม่ดื่มสุรา ของมึนเมาเปน็อาจิณ และไม่เสพ ไม่คา้สิ่งเสพตดิให้โทษ 

....4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ
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4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต ำแหน่งยำมรักษำกำรณ์ (กลำงวัน) 
4.1 ปฏิบัติหน้าที่วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. ของแต่ละวัน 
4.2 ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพยส์ินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ 
4.3 ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอดการปฏิบัติหนา้ที่ 
4.4 คอยหมั่นตรวจตรา การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ  
4.5 บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจ าวันในการปฏิบตัิหน้าที่ เพือ่รายงานเสนอต่อผู้ว่าจา้งเปน็ประจ าทุกวัน     

หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะได้หาทางแก้ปัญหาดังกลา่วร่วมกัน 

5. ก ำหนดกำรวัน เวลำ และสถำนที่สมัคร 
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคาร 4 ส านักงานฝ่ายครู

และบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ตั้งแต่ วันที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2565    
ถึงวันที่ 7 มกรำคม พ.ศ. 2565 ในวัน และเวลาราชการ 

5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

6. หลักฐำนกำรสมัคร 
6.1  ใบสมัคร ตามแบบทีโ่รงเรียนก าหนด 
6.2  ส าเนาวฒุิการศึกษา พร้อมส าเนา   จ านวน   1   ฉบับ 
6.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน   1   ฉบับ 
6.4  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน   จ านวน   1   ฉบับ 
6.5  เอกสารหลักฐานผา่นการเรียนนักศึกษาวชิาทหาร   จ านวน   1   ฉบับ 
       หรือผ่านการเข้ารับราชการทหารกองเกิน(การเกณฑ์ทหาร)   
6.6  รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตา       จ านวน   1    ใบ 
       (ถ่ายรูปไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) ขนาด  1  นิว้   
6.7. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ เชน่ หนังสือรับรองการผา่นงานหรือประสบการณ์ (ถ้าม)ี 

7. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 
จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ 10 มกรำคม พ.ศ.2565 เวลำ 09.00 เป็นต้นไป ณ อาคาร 4   

ห้องส านักงานฝ่ายครูและบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 

8. วิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน 
8.1 จะด าเนินการคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรือสอบภาคปฏิบัติ 
8.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนทีส่อบคัดเลือกทั้งสองภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
8.3 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 10 มกรำคม พ.ศ.2564 ณ ห้องส านักงานฝ่ายครู         

และบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล หรือเว็บไซต์ http://www.suratham.ac.th/ 

9. กำรท ำสัญญำจ้ำง และเงื่อนไขกำรจ้ำง 
9.1 โรงเรียนจะเรียกผู้ได้คะแนนสูงสดุในล าดับที่ 1 มารายงานตัวพร้อมท าสัญญาจ้าง ซึง่โรงเรียนจะแจ้ง  

ให้ทราบต่อไป  
9.2 ในวันรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง หากผู้ได้คะแนนสูงสุดในล าดับที่ 1 ไม่มาตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

โรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้ล าดับถัดไปมาท าสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิ์
ใดๆ ในทางกฎหมายมิได้ 

9.3 เงื่อนไขในการจ้าง จะต้องทดลองงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน และเมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว 
จึงจะมีผลผูกพันต่อสญัญาจา้ง 

...ผู้ใดสนใจสามารถสอบถาม 

http://www.suratham.ac.th/
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.......................................ผู้ร่าง 
(ณัฐิกา ครองบุญ) 

......................................ผู้พิมพ ์
(นางสาวปวริศา พทิกัษ์ธานนิทร์) 

..............................ผู้ตรวจทาน 
(นายรัฐพล  จันทรแ์กว้) 

ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ ณ ห้องส านักงาน ฝ่ายครู
และบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โทรศัพท์ 044-357990 หรือเว็บไซต์ 
http://www.suratham.ac.th/ 

ประกาศ   ณ   วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
           (นายธเนศ จ าปามูล) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 

 

http://www.suratham.ac.th/

