
 

 
 

ประกาศโรงเรี ยนบ้านดอยช้าง 
เรี ่องี รับสมีัครคีัดเล อกบุคคลเพ ่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าท ่นักการภารโรง 

--------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนบ้านดอยช้าง สงักัดส านักงานเขตพ  ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มี

ความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเล อก บุคคลเพ ่อจ ้างเป็นล  กจ้างชั่วคราว ปฏ ิบัติหน ้าที่นกัการภารโรง 
จ านวน 1 อ ัตรา รายละเอ ียดดังนี้ 

 

1. คี าจี้าง/ระยะเวลาในการจ้าง 
อ ัตราค่าตอบแทนเด  อนละ ๙,๐๐๐ บาท (จ านวน 1 อ ัตรา) 

 

2. คุณสมบัตีิของผูส้มีัคร 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

-  มีสัญชาติไทย 
- อาย ุ 20 - 45 ปี  เพศชาย 
- ได้รับว ุฒิทางการศึกษาไม ่ต่ ากว่าช ั้นมัธยมศ ึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป 

- ไม่เป็นบ ุคคลล ้มละลาย 
-  มีความซ ่อสัตย ส ุภาพอ ่อนน้อม 

-  ไม่เป็นผ ้เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทกชนิด 
-  ไม่เป็นพระภิกษ ุสามเณร หร อนักบวช 
-  ไม่เคยเป็นผ  ้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ ไม ่ไร้ความสามารถ 

หร  อจิตฟ่ันเฟ  อน ไม่สมประกอบ หร อเป็นโรคตามท ี่ก าหนดไว ้ในกฎหมายว ่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเร  อน 
-ไม่เป็นผ ้เคยต้องโทษจาค ุกโดยค าพ ิพากษาถ ึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหร อความผิดลหุโทษ ไม่เป็น   
ผ ้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที ่รังเกียจของสังคม 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
มีความร ้ทางด้านช ่างป น ช ่างไม้ ช ่างประปา ช ่างไฟฟ ้า ช่างเช ่อม การจัดสวนและ
สามารถซ่อมบ ารงุเคร ่องช่างได้ 

3. หนี้าท ่ความรับผิดชอบ 
3.1 ปฏ ิบัติงานเต็มเวลา ตั้งแต่จันทร์ ถึง อาทิตย์ 
3.2 ปฏ ิบัติงานในการเปิด – ปิด อาคารเรียน หอ้งเร ียน 
3.3 ท าความสะอาดบริเวณสถานที่และด แลทร ัพย์ส ินของทางราชการ 



3.4 ด แลบริเวณโรงเรียน นอนเฝ ้าตอนกลางค  น 
3.5 ปฏ ิบัติงานอ  ่น ๆ  ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4. หลักฐานในการสมีัคร 
4.1 ส าเนาทะเบียนบ ้าน                                       จ านวน 1 ฉบับ 
4.2 ร ปถ่ายขนาด 1 น ิ้ว                                     จ านวน 1 ร ป 
4.3 บัตรประจ าตัวประชาชน                                จ านวน 1 ฉบับ 
4.4 ใบรับรองแพทย์                                           จ านวน 1 ฉบับ 
4.5 หลักฐานการสาเร็จการศึกษา ใบสุทธิ แบบ ปพ.6 ระเบียนแสดงผลการเรียน 

จ านวน 1 ฉบับ 
5. วีิธ การคีัดเล อก 

ประเม ินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ด้วยการทดสอบความร ้ ความสามารถในการ 
ปฏ ิบัติงานในหน้าที่จร ิง (ภาคปฏ ิบัติ) และสอบสัมภาษณ ด ังนี้ 

5.1 ทดสอบเก ี่ยวกับความร  ้ความสามารถท ี่ใช้ในการปฏิบ ัต ิงานด้วยการทดสอบปฏ ิบัติงาน 
จริง (50 คะแนน) 

1) ขั้นตอนในการปฏ ิบัติงาน 
2) ทักษะความชานาญในการใช ้เคร อ่งม  อ 
3) ความละเอ ียด ความประณีต 
4) ความเรียบร ้อย ความสวยงาม 
5) การด แล รักษาเคร  ่องม  อในการปฏ ิบัติงาน 

5.2 ทดสอบการประเมนิความเหมาะสมก ับตำแหน่ง (ส ัมภาษณ ์) (50 คะแนน) 
1) ประวัติส ่วนตัว ประวัติการศกึษา ประสบการณ์ 
2) ความรอบร ้ส าหรับงานในหน้าที่ 
3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
4) เชาว ์ปัญญาและการมีปฏ ิภาณไหวพริบ 
5) อ ุปนิส ัย อารมณ ทัศนคต ิและอ ุดมการณ์ 

 
 

6. วีันีเวลาีและสถานท ่รับสมีัคร 
ผ ้ประสงค์จะสม ัครให้ติดต ่อขอรับใบรับสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านดอยช้าง ตั้งแต ่ว ันที ่  

8  เด อน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที ่ 1 4  เด  อน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ไม่เว้นว ันหย ุดราชการ 

เบอร์โทรติดต่อสอบถามรายละเอียด 053-160488,095-6910111,093-2098606



 
 

7. เวลาและสถานท ่คีัดเลี อก 
โรงเรียนบ้านดอยช้าง จะดำเนินการคัดเล  อกในว ันพฤหัสบดี ที ่16 เด อน พฤษภาคม 
พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามรายละเอ ียดดังนี้ 

 

 
เวลา รายการ คะแนน 

09.00 – 12.00 น. 1. ทดสอบความร ้ ความสามารถในการ 
ปฏ ิบัติงานในหน้าที่จร ิง โดยการปฏ ิบัติ 

50 คะแนน 

13.00 เป็นต้นไป 2.  ทดสอบการประเมินความเหมาะสมกับ 
ตาแหน่งโดยว ิธ ีการสัมภาษณ์ 

50 คะแนน 

 

 

จึงประกาศให้ผ  ้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสม ัครและย ่นใบสมัครได้ตามว ัน เวลา และสถานที่ 
ดังกล่าวและประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  พฤษภาคม  2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช  ่อ  
 

( นายสวง    กองจักร) 
ผ ้อานวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง 



 
 

 
 

ใบสมีัครคีัดเล อกบุคคลเพ ี อจี้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตีิหน้าท ่นักการภารโรงีีีีี
โรงเร ยนบ้านดอยช้าง สัีงกัดส านีักงานเขตพ ี้นท ่การศี กษาประถมศี กษาเช ยงรายเขต2 

………………………………………….. 

รปถาย 
ขนาด 1  x 1.5 

นว 

 
เขียนท ี่…………………………..………………………….. 

ว ันที.่...........เด อน..........................................พ.ศ........................ 
 

ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี ว ัน/เด อน/ปี เกิด...........................
อย ่บ้านเลขท ี่..............หม ่ที่...............ต าบล................................อำเภอ.................จังหว ัด................................... 
รหัสไปรษณีย์..................โทรศพัท์........................................ปัจจ ุบันประกอบอาช ีพ............................... ............. 
สถานภาพ (   ) โสด  (   ) สมรส (    ) หย่าร ้าง 

มีความประสงค์สม ัครเข้าร ับการคัดเล  อกเพ  ่อเป็นล  กจ้างช ั่วคราวปฏ ิบัติหน ้าที่นักการภารโรง    
โดยได้ศ ึกษารายละเอ ียดตามประกาศของส านักงานเขตพ  ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเช ียงราย เขต 2 
เรียบร ้อยแล้ว พร้อมนี้ได ้แนบหล ักฐานประกอบการสม ัคร มาด้วย ดังนี้ 

(   )  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศกึษา พร้อมส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ 
(   )  ทะเบียนบ ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา       จ านวน 1  ฉบับ 
(   )  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาท ั้งด้านหน้าและด้านหล ัง  จำนวน 1  ฉบับ 
( )  ร  ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เด อน 

และเป็นการถ่ายในคร ั้งเดียวกัน  จานวน 1 ร ป 
(     ) ใบรับรองแพทย ์ไม ่เก ิน 1 เด อน 
(     ) หลักฐานอ  ่น ๆ ถ้ามี..................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
ีบันท กเจี้าหนี้าท ่ผู้รับสมีัคร 

(ลงช  ่อ)..................................................ผ ้สมัคร 
(...................................................) 

ได้ตรวจสอบเอกสารหล ักฐานเบ ้องต้นแล้ว ปรากฏว ่า 
(   )  เอกสารครบ                   (   )  เอกสารไม่ครบ............................................. 

 
 
 
 
 
ความเห็นของผู้ตรวจคุณสมบัติ 

(ลงช  ่อ)..................................................เจ้าหน ้าที่ผ ้สมัคร 
(.......................................................) 

(   )  คุณสมบัติครบ      (   )  คุณสมบัติไม่ครบ............................................................. 
 

(ลงช  ่อ)..................................................ผ ้ตรวจคุณสมบัติ 
(.....................................................) 


