
   
   

 
 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

……………………………………………………………… 
 

  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก         
เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  จ านวน  4  ต าแหน่ง ในวันที่             
18 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่  27 ตุลาคม 2565  นั้น 

  บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ด าเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว            
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  
  1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  4  ต าแหน่ง 
ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานพิมพ์ดีด และแม่บ้าน หากตรวจสอบภายหลัง
พบว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ก าหนดให้ถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับ     
การคัดเลือกดังกล่าว และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไมไ่ด้ทั้งสิ้น 
  2. วัน เวลา และสถานที่ ในการด าเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 4 ต าแหน่ง ได้แก่ 
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานพิมพ์ดีด และแม่บ้าน 

 

 

 

 

 

             
              /3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.... 

วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนน 

วันจันทร์ ที่  31  ตุลาคม  2565 13.30 น. เป็นต้นไป 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ 

25  คะแนน 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยใช้วิธีสอบปฏิบัต ิ

25 คะแนน 



   
   

  
  3.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ 
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง        
สวมรองเท้าหุ้มส้น และด้วยสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากาก
อนามัยทุกคนและปฏิบัติตามระเบียบการคัดกรองโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2565    
  
 
 
                       ว่าที่ร้อยตรี 
              (เมฆิน ลิ้มเจริญ) 
                      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ปฏิบัติราชการแทน 
                                             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
        

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กรณีท่ีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามแนบ
ท้ายประกาศนี้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัคร   
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