
 

 
ประกาศโรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา 

   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป�นลกูจ�างช่ัวคราวปฏิบัติหน�าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา 
--------------------------------- 

              

ด�วย โรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา  มีความประสงค+จะดําเนินการ รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพ่ือ
จ�างเป�นลกูจ�างช่ัวคราว   ปฏิบัติหน�าที่นักการภารโรง   ดังน้ัน   อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด1วนมาก ที่ ศธ 04009/ว629  ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง   แนวทางการสรรหาและ
บรหิารอัตรากําลงัพนักงานราชการและลูกจ�างช่ัวคราว และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่ 
512/ 2559 สั่ง  ณ วันที่   28 กันยายน 2559  เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ�างช่ัวคราวจึงประกาศรบัสมัคร
บุคคลเพ่ือจ�างเป�นลูกจ�างช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหน�าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
                 ตําแหน�งท่ีรับสมัคร      
                   รับสมัครบุคคลเพ่ือจ�างเป�น   ลูกจ�างชั่วคราว  ตําแหน1งนักการภารโรง  ปฏิบัติหน�าที่ในโรงเรียน
พันท�ายนรสิงห+วิทยา  อําเภอเมือง   จังหวัดสมทุรสาคร  จํานวน 1 อัตรา   อัตราค1าจ�าง เดือนละ  9,000 บาท 

           1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก     
       1.1    มีคุณสมบัติทั่วไปตามข�อ 6 แห1งระเบียบกระทรวงการคลังว1าด�วยลูกจ�างประจําของ ส1วน       
               ราชการ พ.ศ. 2537 

           1.2    วุฒิประถมศึกษาปCที่ 6 ข้ึนไป 
           1.3    ไม1เป�นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 

                       1.4   ไม1ดํารงตําแหน1งกํานัน   ผู�ใหญ1บ�าน สารวัตรกํานัน ผู�ช1วยผู�ใหญ1บ�าน  หรือแพทย+                        
ประจําตําบล  สมาชิกองค+การบริหารส1วนตําบล 
             1.5    อายุไม1ตํ่ากว1า 25  ปC บริบูรณ+  และไม1เกิน  55  ปC  มีภูมิลําเนาอยู1ตําบลโคกขาม  
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 
    2.1 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย+ สุจริต เสียสละ อดทน ไม1ท�อแท�ต1ออาชีพที่ปฏิบัติอยู1 
    2.2 มีความรับผิดชอบต1องานในหน�าที่ 
    2.3 อุทิศตน ทุ1มเทเวลาให�แก1ราชการ 
    2.4 หวงแหนทรัพย+สินของทางราชการ 
    2.5 ไม1ด่ืมสุราเป�นอาจิณ ไม1เสพสารพิษต1อจิตประสาท ไม1ค�าและไม1เสพสิ่งเสพติดให�โทษ 
    2.6 ไม1เคยต�องคดีอาญา เว�นแต1เป�นความผิดลหุโทษ  
 
 



2 
 
 

3.  วัน เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร      
 3.1 ผู�ประสงค+จะสมัครเข�ารับการคัดเลือก ให�ขอรับเอกสารและย่ืนใบสมัครได�ที่ห�องบุคคล               
โรงเรียนพันท�ายนรสิงห+วิทยา  ต.โคกขาม   อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสาคร ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 – วันท่ี  
5  มิถุนายน  2563 ในวัน และเวลาราชการ ณ ห�องบุคคล  โรงเรียนพันท�ายนรสิงห+วิทยา   

3.2  ผู�สมัครต�องลงลายมือช่ือในใบสมัครต1อเจ�าหน�าที่รับสมัคร 
 

4.  เอกสารท่ีจะต�องนํามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
  4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร�อมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 

4.2 ทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�านพร�อมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 
4.3 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให� ซึ่งติดรูปถ1ายของผู�ถือบัตร 

พร�อมสําเนา  ทั้งด�านหน�าและด�านหลัง จํานวน 1  ฉบับ 
4.4  รูปถ1ายหน�าตรงไม1สวมหมวก ไม1สวมแว1นตาดําขนาด 1 น้ิว ซึ่งถ1ายไม1เกิน 6 เดือน 

และเป�นรูปถ1ายครั้งเดียวกัน จํานวน  3  รูป 
4.5 ในกรณีช่ือ – ช่ือสกุล วันเดือนปCเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม1ตรงกัน  

จะต�องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว1าการอําเภอเป�นผู�รับรองว1าเป�นบุคคลคนเดียวกัน 
 4.6 ใบรับรองแพทย+ ไม1เกิน 1 เดือน  
               

5.  การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธ์ิเข�ารับการคัดเลือก       
 การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิเข�ารับการคัดเลือก ภายในวันที 8  มิถุนายน 2563  
โรงเรียนพันท�ายนรสิงห+วิทยา  ต.โคกขาม   อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสาคร 
 

           6.  วิธีการคัดเลือก  
      จะดําเนินการคัดเลอืกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ+และสอบภาคปฏิบัติในวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ดังน้ี 
       6.1 สอบสมัภาษณ+ (50 คะแนน)  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนพันท�ายนรสงิห+วิทยา   
      - บุคลิกภาพและท1วงทีวาจา 
     - ปฏิภาณไหวพริบ 
      - เจตคติในการบริการ 
     - วุฒิภาวะ 
     - ผลงานและประสบการณ+การทํางาน 
      6.2 ภาคปฏิบัติ (50 คะแนน) เวลา 13.00 น – 16.00 น เวลา 3 ช่ัวโมง  
                  ตามที่โรงเรียนพันท�ายนรสิงห+วิทยา  กําหนด  
                         (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
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 7.  วัน เวลาและสถานท่ีคัดเลือก  
              จะดําเนินการคัดเลือก ในวันท่ี 10  มิถุนายน 2563 ณ  ณ โรงเรียนพันท�ายนรสงิห+วิทยา  ตามตาราง
การคัดเลือกดังน้ี 
            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
10  มิถุนายน 2563 
09.00  - 12.00 น.    
13.00  –  16.00 น 

 
สอบสัมภาษณ+ 
สอบภาคปฏิบัติ 

 
50 
50 

รวม                    100 

8.  เกณฑ�การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
               8.1   ผู�ที่ถือว1าเป�นผู�ได�รบัการคัดเลือก  จะต�องได�คะแนนที่สอบคัดเลือกทั้งสองภาครวมกัน    ไม1ตํ่ากว1า
ร�อยละ 60 ในกรณีที่มีผู�ได�คะแนนเท1ากัน ให�ผู�ที่ลําดับเลขทีส่มัครสอบก1อนเป�นผู�อยู1ในลําดับทีสู่งโดยไม1มีการข้ึนบัญชี  
              8.2  จะประกาศรายช่ือผู�ได�รับการคัดเลือก โดยเรียงตามลําดับจากผู�ได�คะแนนรวมสูงสุดลงมา  ภายใน
12  มิถุนายน 2563   ณ โรงเรียนพันท�ายนรสิงห+วิทยา  และจะดําเนินการจัดทําสัญญาจ�าง ผู�ผ1านการคัดเลือกแล�ว 
โรงเรียนพันท�ายนรสิงห+วิทยา  จะยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกโดยไม�มีการขึ้นบัญชี สําหรับการจ�างจะดําเนินการ
จ�างตามปCงบประมาณปCต1อปC  

          9.  การจ�างและเง่ือนไขการจ�าง    
              9.1 จะดําเนินการจ�างผู�ได�รับการคัดเลือกเพ่ือจ�างเป�นลูกจ�างช่ัวคราวปฏิบัติหน�าที่นักการภารโรงโดยเรียง 
ตามลําดับผู�ที่ได�รบัการคัดเลอืก กําหนดทําสัญญาจ�างในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนพันท�ายนรสงิห+วิทยา 
จ�างในอัตราเดือนละ  9,000.00  บาท  ต้ังแต1วันที่ 15  มิถุนายน – 30 กันยายน  2563 

9.2  การจ�างตามข�อ 9.1 ไม1มีข�อผูกพันต1อเน่ืองที่จะนําไปสู1การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป�น
ลูกจ�างประจํา/พนักงานราชการหรือข�าราชการ ผู�ได�รับการจ�างตําแหน1งนักการภารโรง  จัดทําสัญญาจ�างในกรณี
ระหว1างปCงบประมาณการจ�างหากปรากฏว1าเป�นผู�ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู�  ความสามารถ            
ความประพฤติ ไม1เหมาะสม  ผู�มีอํานาจในการจ�าง อาจสั่งเลิกจ�าง  โดยไม1ต�องแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบล1วงหน�า 

9.3  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ�าง และจะจัดจ�างต1อไป ต�องได�รับแจ�งเรื่องงบประมาณแล�วจึงทําการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู�รับจ�าง 

    ประกาศ    ณ   วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

                                                       

 
                                                               (นางกรองแก�ว  พูลเพ่ิมพันธ+) 

                       ผู�อํานวยการโรงเรียนพันท�ายนรสิงห+วิทยา 



 
 
 

ใบสมัครคัดเลอืกบุคคลเพ่ือจ�างเป�นลูกจ�างช่ัวคราว 
                                          ปฏิบัติหน�าที่แทนนักการภารโรงในสถานศึกษา 

   โรงเรียนพันท�ายนรสิงห+วิทยา 
    ………………………………………….. 

 
1. ช่ือ.........................................นามสกลุ...............................................   สัญชาติ.......................................... 

เช้ือชาติ.....................นับถือศาสนา...........................สถานภาพ................................................................... 
2. เกิดเมือ่วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ....................  อายุ..............ปC.............เดือน................วัน 
3. เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน...................................................ออกให�ที่อําเภอ/เขต……………………………… 

วันเดือนปCที่ออกบัตร...........................................................หมดอายุ........................................................... 
4. ที่อยู1ปPจจบุัน บ�านเลขที่........................หมู1ที่.......................ถนน.................................................................. 

           ตําบล................................................อําเภอ...................................................จงัหวัด.................................. 
           หมายเลขโทรศัพท+ที่ติดต1อได�สะดวก........................................................................................................... 

5. สถานที่ติดต1อได�ทางจดหมายลงทะเบียน(ในเขตจ1ายของการไปรษณีย+) บ�านเลขที่..................................... 
หมู1...................ตําบล...........................................อําเภอ.............................จังหวัด.....................................  

 รหสัไปรษณีย+ ............................................... 
6. สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจาก......................................................................................................................

ได�รับวุฒิการศึกษา.....................................................สาขา................................................................. 
7. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร ซึ่งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�องแล�วมาพร�อมกับใบสมัคร 

รวม..............................ฉบับ ดังน้ี 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร�อมสําเนา จํานวน  1  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ�านฉบบัเจ�าบ�าน พร�อมสําเนา จํานวน  1   ฉบับ 
  (    )   บัตรประจําตัวประชาชน พร�อมสําเนาทั้งด�านหน�าและด�านหลงั   จํานวน  1  ฉบับ 
  (    )   รูปถ1ายหน�าตรงไม1สวมหมวก ไม1สวมแว1นตาดํา ขนาด 1 x 1. น้ิว ถ1ายไม1เกิน  6  เดือน 
           และเป�นการถ1ายในครั้งเดียวกัน                 จํานวน  3  รูป 
                     (    )   สําเนาการเปลี่ยนช่ือ-สกลุ                        จํานวน  1  ฉบับ 
  (    )   ใบรับรองแพทย+ ไม1เกิน 1  เดือน      
                     (    )   หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 ขอรับรองว1าข�อมลูดังกล1าวข�างต�นเป�นความจรงิทุกประการ หากข�อความใดเป�นเทจ็หรือไม1ตรงกบัความ 
เป�นจริง ให�ถือเป�นหลักฐานเพ่ือเลิกจ�างข�าพเจ�าได�ทันท ี
 
         (ลงช่ือ)..................................................ผู�สมัคร 
                 (...................................................) 

 

รูปถ�าย 
ขนาด 1 x 1.5  น้ิว 
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บันทึกเจ�าหน�าท่ีผู�รับสมัคร 
 ได�ตรวจสอบคุณสมบัติพร�อมเอกสารหลักฐานเบือ้งต�นแล�ว ปรากฏว1า 
  (    )  หลักฐานถูกต�องครบถ�วน 
  (    )  หลักฐานไม1ครบ คือ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
                                                        

              (ลงช่ือ).................................................. 
                       (.............................................) 
     ตําแหน1ง.................................................................... 
      วันที่..................เดือน................................พ.ศ..................       

 
ความเห็นของเจ�าหน�าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
  (    )  มีคุณสมบัติครบถ�วนตามประกาศรับสมัคร 
                  (    )  ขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

                 (ลงช่ือ)..................................................  
                           (.............................................) 
          ตําแหน1ง.................................................................... 
          วันที่..................เดือน................................พ.ศ..................       

 

 

 

 

 

 



 

 

กําหนดการคัดเลือก 
               เพ่ือดําเนินการจ�างเป�นลกูจ�างช่ัวคราวรายเดือน เพ่ือปฏิบัติงานนักการภารโรงในสถานศึกษา 

          สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 

…………………………………………. 
ประกาศรับสมัคร           22 พฤษภาคม   2563 
รับสมัคร           25  พฤษภาคม – 5  มิถุนายน 2563 
                                                                       (ในวัน และเวลาราชการ) 
ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิเข�ารับการคัดเลือก         ภายในวันที่ 8  มิถุนายน 2563 
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสมัภาษณ+/สอบภาคปฏิบัติ        10  มิถุนายน  2563 
ประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีผู�ผ1านการคัดเลอืก        11  มิถุนายน  2563 
ทําสัญญาจ�าง                                                  12  มิถุนายน  2563 
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                                      แบบสอบถามการปฏิบัติงาน/ประสบการณ+ในการทํางาน 
เพ่ือสมัครเข�ารับการสรรหาและคัดเลือกเป�นลูกจ�างช่ัวคราว ตําแหน1งนักการภารโรง                                  

โรงเรียนพันท�ายนรสิงห+วิทยา 

.............................................................. 

1. ท1านมีความรู� ความชํานาญและประสบการณ+เกี่ยวกบังานด�านใดบ�าง หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
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2. จากข�อ  1  ผลงานที่เป�นรปูธรรมเกี่ยวกบังานที่ถนัด  ถ�ามีให�อธิบายข้ันตอน การทํางาน(อาจมรีูปภาพผลงาน /
วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/หลกัฐานอื่น ๆประกอบด�วยก็ได�)  
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                                                                 ลงช่ือ.............................................................ผู�สมัคร 
                                                                                  (................................................)    
หมายเหตุ      แนบท�ายใบสมัคร       


