
 

 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ีนักการภารโรง 

--------------------------------- 

    ดวย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  มีความประสงคจะดําเนินการรับ

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง  ดังน้ัน อาศัยความตามหนังสือ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และ

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       ข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันที่  ๘  กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง 

มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราวและหลักเกณฑวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจาง

ช่ัวคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจางเปน

ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตําแหนงท่ีรับสมัคร      

  รับสมัครเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน ๒ อัตรา  อัตราคาจาง  เดือนละ  

๙,๐๐๐ บาท 

๑. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก     

   ๑.๑  มีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๖  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวน 

          ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   ๑.๒  สามารถอานและเขียน  ภาษาไทยไดเปนอยางดี  

   ๑.๓  ไมเปนพระภิกษุ  สามเณร  หรือนักบวช 

   ๑.๔  ไมดํารงตําแหนงกํานัน  ผูใหญบาน  สารวัตรกํานัน  ผูชวยผูใหญบาน  หรือแพทยประจํา 

         ตําบล  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

   ๑.๕  เพศชาย/หญิง  มีอายุต้ังแต  ๓๐ ปบริบูรณข้ึนไป 

   ๑.๖  มีความรูความสามารถทางดานชางปูน  ชางไม  ชางประปา  ชางไฟฟา  การจัดสวน 

         และสามารถซอมบํารุงเครื่องชางได จะไดรับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

๒.  วัน เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร      

   ๒.๑  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก  ใหขอรับเอกสารและย่ืนใบสมัครไดที่หองธุรการ 

         โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  ตําบลหนองกรด  อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค   

         ระหวางวันที่ ๒-๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ  

/๒.๒  ผูสมัคร.... 



 
   ๒.๒  ผูสมัครตองลงลายมือช่ือในใบสมัครตอเจาหนาที่รับสมัคร 

๓.  เอกสารท่ีจะตองนํามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   

   ๓.๑  ทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมสําเนา  จํานวน ๑ ฉบับ 

   ๓.๒  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให  ซึ่งมีรูปถายของผูถือบัตร 

          พรอมสําเนา  ทั้งดานหนาและดานหลัง  จํานวน ๑  ฉบับ 

   ๓.๓  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว  ซึ่งถายไมเกิน ๖ เดือน 

          และเปนรูปถายครั้งเดียวกัน  จํานวน ๒ รูป 

   ๓.๔  ในกรณีช่ือ – ช่ือสกุล  วัน เดือน ป เกิด  ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไมตรงกัน  

          จะตองมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่วาการอําเภอเปนผูรับรองวาเปนบุคคลคน 

          เดียวกัน 

   ๓.๕  ใบรับรองแพทย  ไมเกิน ๓๐ วัน              

๔.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก       

   การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม 

๒๕๖๐  ณ หองธุรการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  ตําบลหนองกรด  อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค 

๕.  หลักสตูรและวิธีการคัดเลือก  

   จะดําเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และการสอบสัมภาษณ     

๖.  วันเวลาและสถานท่ีคัดเลือก     

   จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ที่โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  ตําบลหนองกรด 

อําเภอบรรพตพสิัย  จังหวัดนครสวรรค  ตามตารางการคัดเลือกดังน้ี 

 

            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๐๙.๐๐ น.  –  ๑๑.๐๐ น. 

๑๑.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. 

 

ทดสอบการปฏิบัติงาน (ทกัษะ) 

สอบสัมภาษณ 

 

๘๐ 

๒๐ 

 

รวม ๑๐๐ 

 

๗.  เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  

   ๗.๑  ผูที่ไดรับการคัดเลือก  จะตองไดคะแนนที่สอบคัดเลือก  ไมนอยกวารอยละ ๕๐  ในกรณีที่มีผู

ไดคะแนนรวมเทากัน  จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา  

หากยังคะแนนเทากันใหใชคะแนนผลการสอบสัมภาษณตามลําดับ   

/๗.๒  จะประกาศ...... 
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   ๗.๒  การประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกตาม ขอ ๗.๑  ใหเรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวม

สูงสุดลงมา  โดยจะทําการประกาศภายในวันที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  พรอมทําสัญญาจางในวันเดียวกัน  ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

             (1)  ผูน้ันไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

            (2)  ผูน้ันขอสละสิทธ์ิในการจาง 

 ๘.  การจางและเง่ือนไขการจาง    

    ๘.๑  ระยะเวลาสัญญาจาง  เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

  ๘.๒  จะดําเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง

เรียงตามลําดับที่ไดรับการคัดเลือก  สําหรับการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมารับการจางครั้งแรกใหถือประกาศข้ึน

บัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปนการเรียกตัวมาทําสัญญาจาง 

   ๘.๓  การจางตามขอ ๘.๒  ไมมีขอผูกพันตอเน่ืองที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ

เปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ  หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด  หรือมีความรู  

ความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจาง  อาจสั่งเลิกจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบ

ลวงหนา 

   ๘.๓  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจางและจะจัดจางตอไป  จะตองไดรับแจงเรื่องงบประมาณแลวและผานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

ประกาศ    ณ   วันที่   ๒๗   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

                               (นายสิงหวรรธน  มาตราช) 

                               ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกรดพทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายบริหารบุคคล 

โทร. ๐๕๖-๒๘๘-๑๖๖   
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ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ีนักการภารโรง 

โรงเรียนหนองกรดพทิยาคม ตําบลหนองกรด  อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค    

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

………………………………………….. 

 

 

         เขียนที…่………………………………...........…….. 

วันที่............เดือน......................................พ.ศ. .............. 

 ขาพเจา..................................................................อายุ.............ป  วัน/เดือน/ป เกิด....................................

อยูบานเลขที.่.............หมูที่...............ตําบล.................................อําเภอ................................จังหวัด...........................

รหสัไปรษณีย..................โทรศัพท...........................................ปจจุบันประกอบอาชีพ................................................

สถานภาพ   (    ) โสด    (    ) สมรส   (    ) หยาราง   

 มีความประสงคสมัครเขารบัการคัดเลือกเพือ่เปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง  โดยไดศึกษา

รายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพสิัย จังหวัดนครสวรรค    

เรียบรอยแลว  พรอมน้ีไดแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาดวย  ดังน้ี 

  (    )  ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา   จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (    )  บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาทัง้ดานหนาและดานหลงั จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (    )  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว ถายไมเกิน  ๖ เดือน 

          และเปนการถายในครัง้เดียวกัน จํานวน ๒ รูป 

  (    )  ใบรับรองแพทย ไมเกิน ๓๐ วัน               

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการตอไป 
 

         (ลงช่ือ)..................................................ผูสมัคร 

               (...................................................) 

บันทึกเจาหนาท่ีผูรับสมัคร 

 ไดตรวจสอบคุณสมบัติพรอมเอกสารหลักฐานเบือ้งตนแลว ปรากฏวา 

  (    )  หลักฐานครบถวน  (    )  หลักฐานไมครบ 

ความเห็นของเจาหนาท่ีผูรับสมัคร 

  (    )  เห็นควรใหรบัสมัคร  (    )  เห็นควรสงเอกสารเพิ่มเติม 

 

                 (ลงช่ือ)..................................................เจาหนาที่ผูสมัคร 

                                       (..................................................) 

 
รูปถาย 

ขนาด ๑ x ๑.๕  นิ้ว 




