
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 

--------------------------------- 
         ด้วย โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  มีความประสงค์จะด าเนนิการรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้าง
ช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง   ดังนั้นจึงอาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 
2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  9 / 2546 สั่ง  ณ วันที่   8  กรกฎาคม  2546 เรื่อง  มอบอ านาจปฏิบัตริาชการแทน
ลูกจ้างช่ัวคราว    จึงประกาศรบัสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัตหิน้าที่นกัการภารโรง  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ต าแหน่งทีร่ับสมัคร      
               รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จ านวน  1 อัตรา              
อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  6,000 บาทและเงินสมทบประกันสังคม     

1. คุณสมบัตผิู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
1.1    มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ พ.ศ. 2537 
1.2    ไดร้ับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันประถมศึกษาปีที่ 6    
1.3    ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
1.4    ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล  

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.5    เพศชาย  อายุตัง้แต่ 20   ปีข้ึนไป 
1.6    มีความรู้ทางด้าน ช่างปูน  ช่างไม้   ช่างประปา  การจัดสวนและสามารถซ่อมบ ารุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
          2.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      

2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการคัดเลอืก ให้ขอรบัเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดอรญัญิ
การาม  ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืง จงัหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่ 17 – 23  มีนาคม 2565  
เวลา  08.00 – 16.00  น.  ตามวันและเวลาราชการ  

2.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

3.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
3.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
3.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร พร้อม

ส าเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน  1  ฉบับ 
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี  และเป็น

รูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  2  รูป 



4.  การประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิเข้ารบัการคัดเลือก       
                   การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผู้มสีทิธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  24  มีนาคม 2565  
ณ  โรงเรียนวัดอรัญญกิาราม  ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จงัหวัดอุตรดิตถ์    

5.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 จะด าเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน  และสอบสัมภาษณ์     

6.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     
 จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่  25  มีนาคม 2565  ที่โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  ต าบลท่าเสา 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    
   7.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลกิบญัชีการคัดเลือก  

7.1    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รบัการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนทีส่อบคัดเลือก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยใหผู้ท้ี่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า หากยงัคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการ  สุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตง่ตั้ง 

7.2   จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  7.1 โดยเรียงตามล าดับจากผู้ไดค้ะแนนรวมสูงสุด 
ลงมา  ภายในวันที่ 24  มีนาคม 2565  พร้อมท าสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้ 

             (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
             (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธ์ิในการจ้าง 
            (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

          8.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
8.1    จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงเรียง 

ตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศข้ึนบัญชี    
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง 

8.2    การจ้างตามข้อ 8.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น 
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รบัการจ้างต าแหนง่นักการภารโรง  จัดท าสญัญาจ้างในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามทีก่ าหนด หรือมีความรู้  ความสามารถ       
ความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสัง่เลกิจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งใหผู้้รบัจ้างทราบล่วงหน้า 

8.3    เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รบัแจง้เรือ่งงบประมาณแล้ว แล้วจึง 
ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รบัจ้าง 

     ประกาศ    ณ   วันที่   16   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2565 
 

                                       
                               ( นายณัฐเชวง  รักพงษ์ ) 

                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรญัญิการาม  
 
 



 
ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

………………………………………….. 

                                                    เขียนที่…………………………………….. 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

 
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี  วัน/เดือน/ปี เกิด....................................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ต าบล................................อ าเภอ.................จงัหวัด........................................
รหสัไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง   
 มีความประสงค์สมัครเข้ารบัการคัดเลือกเพือ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  โดยได้ศึกษา
รายละเอียดตามประกาศของ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    
เรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย  ดังนี้ 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พรอ้มส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้าน พรอ้มส าเนา จ านวน  1   ฉบับ 
  (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง   จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ป ี
            และเป็นการถ่ายในครัง้เดียวกัน   จ านวน  2  รูป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 
 
         (ลงช่ือ)..................................................ผูส้มัคร 
                   (...................................................) 
บนัทึกเจ้าหน้าที่ผูร้ับสมัคร 
 ไดต้รวจสอบคุณสมบัติพรอ้มเอกสารหลักฐานเบือ้งต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 
ความเห็นของเจ้าหน้าทีผู่้รบัสมัคร 
  (    )  เห็นควรให้รบัสมัคร (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม 

                 (ลงช่ือ)..................................................เจ้าหนา้ที่ผู้สมัคร 
                                             (..................................................) 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 


