
 
 
 
 

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างเปน็ยามรักษาความปลอดภัย 

      ************** 
  ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปางประสงค์จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
ส่ังจ้างเป็นยามรักษาความปลอดภัย จ านวน  1  ต าแหนน ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหนน งที่รับสมัคร 
ยามรักษาความปลอดภัย จ านวน   1  ต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน 8,000.- บาท 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก   
2.1 เพศชาย มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20  ปี  และไม่เกิน 50  ปี ในวันรับสมัคร 
2.3 จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ขึ้นไป 
2.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ         

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะสุดท้าย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี            

ในพรรคการเมือง 
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
3. การรับสมัครสอบ 

3.1 ก าหนดวัน/เวลาท่ีรับสมัคร รับสมัครระหว่างวันท่ี 7 – 22  กุมภาพันธ์  2562           
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาล าปาง 

3.2 วิธีการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือก ด้วยลายมือตนเองให้
ถูกต้อง ครบถ้วน  
 
 
 

3.3 หลักฐาน../ 



3.3 หลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบ 
(1) ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน 1 ฉบับ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ฉบับ 
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และสวมแว่นตาด า                                

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน  จ านวน 3 รูป 
(4) ส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน 1 ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์    จ านวน 1 ฉบับ 
(6) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล ใบทหาร

กองเกิน (สด.43) เป็นต้น เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง และลง
ช่ือก ากับ 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์  2562 ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษาล าปาง 
5. วัน เวลา แหละสถานที่สอบคัดเลือก 

สอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 26  กุมภาพันธ์  2562 ต้ังแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาล าปาง 

6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ในวันท่ี 27  กุมภาพันธ์  2562 โดยเรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนน

สูงสุดลงมาตามล าดับ  
  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   6  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562   
 
 
 

   ครู รักษาการในต าแหน่ง 
       ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหนน ง ยามรักษาความปลอดภัย 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี นมายแหนตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 6  ก.พ. 62  
2 รับสมัคร 7 – 27  ก.พ. 62 - ในวันและเวลาราชการ 

08.30. -16.30 น. 
3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 28 ก.พ. 62  
4 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบการใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์  (ภาค ก) 
1 มี.ค. 62 - ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก

เตรียมคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้คมาด้วย 

5 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก 2 มี.ค. 62  
6 ทดลองปฏิบัติงาน (ภาค ข) 4-8 มี.ค. 62  
7 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ข 11 มี.ค. 62  
8 รายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน 13 มี.ค. 62  
    

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 


