
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

........................................................ 
ด้วย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน ปฏิบัติงานที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
 

๑.๑  ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาเอกดนตรีสากล  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

ค่าตอบแทน  ๙,๙๐๐ บาทต่อเดือน (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทีเ่ริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑  เป็นผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษา ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา หรือดุริยางคศิลป์ หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาเอกดนตรีสากล โดยมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.๒  มีความรู้ในด้านการปฏิบัติ และการสอนวิชาดนตรีสากล กีตาร์ไฟฟ้า หรือกีตาร์คลาสสิค 
 ๒.๓  มีความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก และทฤษฎีดนตรีตะวันตก 
 ๒.๔  มีความรู้ในการเรียบเรียงเสียงประสาน วงสตริง วงลูกทุ่ง และวงโยธวาทิต 
 ๒.๕  มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ดนตรี และการบันทึกเสียง ในระบบปฏิบัติการ PC 
และ Mac โดยใช้โปรแกรม Sibelius7,8 และ Ulitimate / โปรแกรม Cubase (PC) และ Logic Pro (Mac) 
 ๒.๖  มีผลงานการบันทึกเสียง และการมิกซ์ Mix Mastering 
 ๒.๗  มีความสามารถด้านการขับร้อง และการปฏิบัติเครื่องเป่าลมไม้ หรือลมทองเหลืองสากล ได้อย่างน้อย 
๑ เครื่อง   

 

๓.  วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  ห้องส านักงานฝ่ายบุคคลและกิจการ

นักเรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖–๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ)                                 

๔.  เอกสารการรับสมัคร 
 ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล 
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาที่จะสมัคร  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ    
          ๔.๒  รูปถ่ายปัจจุบัน (ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาด า  จ านวน  ๒  รูป 
 ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ           
 ๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ           
 ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ (ท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน)  จ านวน  ๑ ฉบับ 
          ๔.๖  ใบผ่านงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 



 
 

  - ๒ - 
 
๕.   การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร 
          ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร                

๖.  การคัดเลือก 
            ๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.   
ณ ห้องส านักงานฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   
          ๖.๒ สอบคัดเลือกในวันอังคารที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดยวิธีการสอบปฏิบัติ ๖๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ ์๔๐ คะแนน  คะแนนรวมทั้งสิ้น  ๑๐๐ คะแนน  

๗.  การประกาศผลการคัดเลือก 
         ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องส านักงานบุคลากร 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

๘.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องส านักงานบุคลากร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
             

                                
            (นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

........................................................ 
ด้วย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน ปฏิบัติงานที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
 

๑.๑ ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาเอกทัศนศิลป์ จ านวน  ๑  อัตรา 
 

ค่าตอบแทน  ๙,๙๐๐ บาทต่อเดือน (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

๒.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        ๒.๑  เป็นผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษา ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาศิลปกรรม จิตรกรรม ทัศนศิลป์ 
และศิลปศึกษา โดยมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
ส าเร็จการศึกษา 
       ๒.๒ มีความสามารถด้านศิลปะไทย กราฟิกดีไซน์ และสามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, 
Adobe Premiere หรือโปรแกรมตัดต่อวีดีทัศน์ได้ 
       ๒.๓  มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และยอมรับข้อตกลงขององค์กร 
       ๒.๔  มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานด้านวิจิตรศิลป์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   

 

๓.  วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  ห้องส านักงานฝ่ายบุคคลและ

กิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ในวันและ
เวลาราชการ)                                 

๔.  เอกสารการรับสมัคร 
       ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล 
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาที่จะสมัคร  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ    
               ๔.๒  รูปถ่ายปัจจุบัน (ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรง  จ านวน  ๒  รูป 
      ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ           
      ๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ           
      ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ (ท่ีออกให้ไม่เกิน  ๖  เดือน)  จ านวน  ๑ ฉบับ 
               ๔.๖  ใบผ่านงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
               ๔.๗  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/หนังสือรับรองสิทธิ พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ  
               ๔.๘  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)    
     



  - ๒ - 
 
๕.   การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร 
          ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร                

๖.  การคัดเลือก 
            ๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.   
ณ ห้องส านักงานฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   
          ๖.๒ สอบคัดเลือกในวันอังคารที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ๖๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน  

๗.  การประกาศผลการคัดเลือก 
         ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องส านักงานฝ่ายบุคคล 
และกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

๘.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
     ณ  ห้องส านักงานบุคลากร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕          
                        

                                     
         (นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

........................................................ 
ด้วย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน ปฏิบัติงานที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
 

๑.๑ ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๒  อัตรา 
 

ค่าตอบแทน  ๙,๙๐๐ บาทต่อเดือน (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑  เป็นผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  (๑) สังคมศึกษา 
  (๒) การสอนสังคมศึกษา 
  (๓) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยม 
 โดยมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งระบุ 
ว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรืออยู่ในระหว่างการขอมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ 
มีหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมแสดงในวันรับสมัคร 
 ๒.๓  เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันสุดท้ายที่รับสมัคร   

 

๓.  วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  ห้องส านักงานฝ่ายอ านวยการและ

งบประมาณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลา
ราชการ )                                 

๔.  เอกสารการรับสมัคร 
 ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล 
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาที่จะสมัคร  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ    
          ๔.๒  รูปถ่ายปัจจุบัน (ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
จ านวน  ๒  รูป 
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 ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ           
 ๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ           
 ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ (ท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน)  จ านวน  ๑ ฉบับ 
          ๔.๖  ใบผ่านงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
          ๔.๗  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ  พร้อมฉบับจริง   จ านวน ๑ ฉบับ  
          ๔.๘  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๙  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)    
 
๕.   การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร 
          ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร                

๖.  การคัดเลือก 
            ๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕   เวลา ๐๘.๓๐ น.   
ณ ห้องส านักงานฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   
          ๖.๒ สอบคัดเลือกในวันอังคารที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๖๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน  คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน  

๗.  การประกาศผลการคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องส านักงาน 
ฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

๘.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันพุธที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.            
ณ  ห้องส านักงานบุคลากร  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕             
                        

                                         
         (นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

......................................................... 
ด้วย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน ปฏิบัติงานที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
 

๑.๑  ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน  ๒  อัตรา 
 

ค่าตอบแทน   ๙,๙๐๐ บาทต่อเดือน (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑  เป็นผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษา ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย โดยมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งระบุว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรืออยู่ในระหว่างการขอมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ 
มีหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมแสดงในวันรับสมัคร 
 ๒.๓  เพศหญิงหรือชาย อายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ในวันสุดท้ายที่รับสมัคร   

 

๓.  วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องส านักงานฝ่ายบุคคลและกิจการ

นักเรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลา
ราชการ )                                 

  ๔.  เอกสารการรับสมัคร 
 ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล 
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาที่จะสมัคร  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ    
          ๔.๒  รูปถ่ายปัจจุบัน (ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ) ขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาด า  จ านวน  ๒  รูป 
 ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ           
 ๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ           
 ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ (ท่ีออกให้ไม่เกิน  ๖  เดือน)  จ านวน  ๑ ฉบับ 
          ๔.๖  ใบผ่านงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
          ๔.๗  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ  
           ๔.๘  เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)    
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๕.   การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร 
          ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร                

๖.  การคัดเลือก 
            ๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.   
ณ ห้องส านักงานฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   
          ๖.๒ สอบคัดเลือกในวันอังคารที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๖๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน  

๗.  การประกาศผลการคัดเลือก 
         ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องส านักงานฝ่าย 
บุคคลและกิจการนักเรียน  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

๘.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.           
ณ  ห้องส านักงานบุคลากร  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕             
                        

                             
         (นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

........................................................ 
ด้วย  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส านักงานผู้อ านวยการ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานผู้อ านวยการ  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

ค่าตอบแทน  ๘,๘๐๐ บาทต่อเดือน (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

๒. คุณสมบตัิของผู้สมัคร 
 ๒.๑   เป็นผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาวิชาเลขานุการ หรือปริญญาตรีในสาขาการจัดการ 
บริหารธุรกิจ การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์การท างาน
และหากสามารถใช้โปรแกรม MS-office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๒.๒  เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในวันสุดท้ายที่รับสมัคร 
 ๒.๓  สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ ไม่ติดสารเสพติดทุกชนิด 
 ๒.๔  ไม่เคยถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย และไม่ติดการพนัน    

 

๓.  วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  ห้องส านักงานฝ่ายบริหาร

อ านวยการและงบประมาณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
(ในวันและเวลาราชการ )                                 

  ๔.  เอกสารการรับสมัคร 
 ๔.๑  ส าเนาวุฒิการศึกษา        จ านวน  ๑  ฉบับ    
          ๔.๒  รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า   จ านวน  ๒  รูป 
 ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน  ๑  ฉบับ           
 ๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  ๑  ฉบับ           
 ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ (ท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน)      จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๔.๖  ใบผ่านงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)     
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๕.   การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมคัรต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร 
          ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร                

๖.  การคัดเลือก 
            ๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.   
ณ ห้องส านักงานฝ่ายอ านวยการและงบประมาณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   
          ๖.๒ สอบคัดเลือกในวันอังคารที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดยวิธีการสอบปฏิบัติ ๖๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน  

๗.  การประกาศผลการคัดเลือก 
         ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องส านักงานฝ่ายบุคคล 
และกิจการนักเรียน  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

๘.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.      
ณ  ห้องส านักงานบุคลากร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕     
                        

                                        
         (นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

........................................................ 
ด้วย  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่ วคราว  

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ ์ปฏิบัติงานทีห่้องสมุด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
 

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์   จ านวน  ๑  อัตรา 
 

ค่าตอบแทน  ๘,๘๐๐ บาทต่อเดือน (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแตว่ันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑   เป็นผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง หากมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๒.๒  เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่รับสมัคร 
 ๒.๓  สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ ไม่ติดสารเสพติดทุกชนิด 
 ๒.๔  ไม่เคยถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย และไม่ติดการพนัน    

 

๓.  วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่ห้องส านักงานฝ่ายบริหาร

ทั่วไป  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖–๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ )                                 

  ๔.  เอกสารการรับสมัคร 
 ๔.๑  ส าเนาวุฒิการศึกษา        จ านวน  ๑  ฉบับ    
          ๔.๒  รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า   จ านวน  ๒  รูป 
 ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน  ๑  ฉบับ           
 ๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  ๑  ฉบับ           
 ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ (ท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน)      จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๔.๖  ใบผ่านงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)     
                

    ๕.   การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร 
          ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร             
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๖.  การคัดเลือก 
            ๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.   
ณ ห้องส านักงานฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   
           ๖.๒ สอบคัดเลือกในวันอังคารที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๖๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน  

๗.   การประกาศผลการคัดเลือก 
          ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องส านักงาน 
ฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  
 
๘.    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องส านักงานบุคลากร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
    ประกาศ  ณ  วันที่ ๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                                       
      (นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

........................................................ 
ด้วย  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

ต าแหน่ง แม่บ้าน ปฏิบัติงานที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
 

แม่บ้าน จ านวน  ๑  อัตรา 
 

ค่าตอบแทน  ๘,๑๐๐ บาทต่อเดือน (แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑   เป็นผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษา ระดับ ม.๓ ขึ้นไป  
 ๒.๒  เพศหญิงอายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่รับสมัคร 
 ๒.๓  สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ ไม่ติดสารเสพติดทุกชนิด 
 ๒.๔  ไม่เคยถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย และไม่ติดการพนัน 
 ๒.๕  มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย เอาใจใส่ต่องานในหน้าที ่
 ๒.๖  มีจิตสาธารณะ บุคลิกภาพยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
 ๒.๗  รักความสะอาด หากมีประสบการณ์ในการท างานด้านแม่บ้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   

 

๓.  วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ี ห้องส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ)                                 

  ๔.  เอกสารการรับสมัคร 
 ๔.๑  ส าเนาวุฒิการศึกษา        จ านวน  ๑  ฉบับ    
          ๔.๒  รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า   จ านวน  ๒  รูป 
 ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน  ๑  ฉบับ           
 ๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  ๑  ฉบับ           
 ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ (ท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน)      จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๔.๖  ใบผ่านงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)     
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๕.   การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร 
          ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร                

๖.  การคัดเลือก 
            ๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.   
ณ ห้องส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   
          ๖.๒ สอบคัดเลือกในวันอังคารที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดยวิธีการสอบปฏิบัติ ๖๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน  

๗.  การประกาศผลการคัดเลือก 
         ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องส านักงานฝ่าย   
บริหารทั่วไป  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

๘.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.           
ณ  ห้องส านักงานฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
            

                                                                  
      (นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 


