
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
   เร่ือง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเปน็ลกูจ้างชั่วคราวรายเดือน 

--------------------------------- 
     ด้วย โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำง 
เป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  จ ำนวน  9  ต ำแหน่ง   

๑.  นักการภารโรง (แม่บ้าน)  จ านวน  ๓  ต าแหน่ง 
๒.  นักการภารโรง (ช่างเทคนิค)  จ านวน  ๑  ต าแหน่ง 

  ๓.  นักการภารโรง (พนักงานขับรถ) จ านวน  ๑  ต าแหน่ง 
  ๔.  นักการภารโรง   จ านวน  ๔  ต าแหน่ง   

จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง   
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร      
 ๑.  รับสมัครเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน  ต าแหน่งนักการภารโรง (แม่บ้าน)  จ ำนวน  ๓  อัตรำ   
อัตรำค่ำจ้ำง  เดือนละ  ๗,๐๐๐ บำท (หักเข้ำกองทุนประกันสังคม  ร้อยละ  ๕) 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
๑.๑  เพศหญิง อำยุ  ๓๐  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

    ๑.๒  วุฒิไม่ต่ ำกว่ำประถมศึกษำปีท่ี  ๖   
๑.๓  มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
๑.4  สำมำรถปฏิบัติงำนกับบุคคลอื่นได้  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีใจรักในกำรบริกำร 
๑.5  มีควำมรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  และมีควำมอดทน  รักควำมสะอำด 
1.6  มีควำมสำมำรถดูแลควำมสะอำดของอำคำรและห้องน้ ำ 

 2.  รับสมัครเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน  ต าแหน่งนักการภารโรง(ช่างเทคนิค)  
จ ำนวน  ๑ อัตรำ  อัตรำค่ำจ้ำง  เดือนละ  ๗,๐๐๐ บำท (หักเข้ำกองทุนประกันสังคม  ร้อยละ  ๕) 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
๑.๑  เพศชำย  อำยุ  ๓๐  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

   ๑.๒  วุฒิไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีท่ี  ๖หรือเทียบเท่ำ ปวช.   
๑.๓  มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
๑.๔  สำมำรถขับรถยนต์ รถตู้   
๑.๕  มีควำมสำมำรถพิเศษ  ด้ำนไฟฟ้ำ  งำนช่ำง  งำนโสต  จะพิจำรณำเป็นพิเศษ 
๑.๖  สำมำรถปฏิบัติงำนกับบุคคลอื่นได้  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีใจรักในกำรบริกำร 
๑.๗  มีควำมรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  และมีควำมอดทน  รักควำมสะอำด 



 ๓.  รับสมัครเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน  ต ำแหน่งนักกำรภำรโรง(พนักงำนขับรถ)   
จ ำนวน  ๑ อัตรำ   อัตรำค่ำจ้ำง  เดือนละ  ๘,๐๐๐ บำท (หักเข้ำกองทุนประกันสังคม  ร้อยละ  ๕) 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
๑.๑  เพศชำย  อำยุ  ๓๐  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

   ๑.๒  วุฒิไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓   
๑.๓  มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
๑.๔  สำมำรถขับรถยนต์ รถตู้  (มีใบขับข่ีรถยนต์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ) 
๑.๕  สำมำรถปฏิบัติงำนกับบุคคลอื่นได้  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีใจรักในกำรบริกำร 
๑.๖  มีควำมรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  และมีควำมอดทน  รักควำมสะอำด 

 ๔.  รับสมัครเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน  ต ำแหน่งนักกำรภำรโรง จ ำนวน  ๔ อัตรำ   
อัตรำค่ำจ้ำง  เดือนละ  ๗,๐๐๐ บำท (หักเข้ำกองทุนประกันสังคม  ร้อยละ  ๕) 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
๑.๑  เพศชำย  อำยุ  ๓๐  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

   ๑.๒  วุฒิไม่ต่ ำกว่ำประถมศึกษำปีท่ี  ๖   
๑.๓  มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
๑.๔  สำมำรถขับรถยนต์ รถตู้   
๑.๕  สำมำรถปฏิบัติงำนกับบุคคลอื่นได้  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีใจรักในกำรบริกำร 
๑.๖  มีควำมรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  และมีควำมอดทน  รักควำมสะอำด 

๒.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ขอรับเอกสำรและยื่นใบสมัครได้ท่ี  ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ต ำบลคลองตำล  อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย  ได้ต้ังแต่วันท่ี  13 – 19  มีนำคม  
พ.ศ. ๒๕๖2  เวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ตำมวันและเวลำรำชกำร  (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)  

๓.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
  ๓.๑ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ  จ ำนวน  ๑  ฉบับ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

๓.๒ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  ๑  ฉบับ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
๓.๓  ส ำเนำบัตรประชำชน  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
๓.๔  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำขนำด ๑  นิ้วซึ่งถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน 

จ ำนวน  ๒  รูป 
๓.๕ หลักฐำนอื่น ๆ(ถ้ำมี)  เช่น  ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ค ำน ำหน้ำ   

ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่ำ  อย่ำงละ  ๑  ฉบับ  (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 ๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน (คลินิกหรือโรงพยำบำล)    

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
 ๑.  กำรประกำศรำยช่ือจะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ในวันท่ี 20  มีนำคม   
๒๕๖2  ณ โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ต ำบลคลองตำล  อ ำเภอศรีส ำโรง  จังหวัดสุโขทัย 
  ๒.  ทำงเว็บไซค์  www.ssr.ac.th 
 

http://www.ssr.ac.th/


๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จะด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรสอบสัมภำษณ์     

๖.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     
 โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จะด ำเนินกำรคัดเลือก  ในวัน 22  มีนำคม  2562 
ณ โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ต ำบลคลองตำล  อ ำเภอศรีส ำโรง  จังหวัดสุโขทัย   ตำมตำรำงกำรคัดเลือกดังนี้ 
 

            วัน  เวลำ วิชำท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ 22  มีนาคม  2562 
๐๙.๐๐ น.  –  ๑๐.๐๐ น. 
  

 
สอบสัมภำษณ์ 
 

 
๑๐๐ 

 
รวม ๑๐๐ 

 
๗.  เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำรอ้ยละ  ๖๐  ของคะแนนเต็ม  โดยจัดเรียงล ำดับคะแนน
ของผู้ได้รับกำรสรรหำจำกคะแนนมำกไปหำน้อย  กรณีท่ีได้คะแนนเท่ำกันให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในล ำดับท่ีดีกว่ำ   

๘.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา 
 โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จะประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก  ในวันท่ี  25 มีนำคม  2562   
หรือทำงเว็บไซค์  www.ssr.ac.th 

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา   
 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้มำรำยงำนตัวเพื่อท ำสัญญำจ้ำงในวันท่ี  27  มีนำคม  2562  เวลำ  ๐๙.๐๐  น.  
ณ  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  อ ำเภอศรีส ำโรง  จังหวัดสุโขทัย  และเริ่มปฏิบัติงำน วันท่ี  1  เมษำยน  2562  
(โดยสัญญำจ้ำงมีระยะเวลำต้ังแต่วันท่ี  1  เมษำยน  2562  ถึง  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖3)   
 

ประกำศ    ณ   วันท่ี   6  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

 
 

                               (นำยมนตรี  คงเจริญ) 
                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ssr.ac.th/


ก าหนดการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ลงวันที่  6  มีนาคม  2562 

 
 

ประกำศรับสมัคร     วันท่ี  6 – 12  มีนำคม  2562 
รับสมัคร     ระหว่ำงวนัท่ี 13 – 19  มีนำคม  2562 
ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำ  ภำยในวันท่ี  20  มีนำคม  2562 
ด ำเนินกำรสรรหำโดยสอบสัมภำษณ์  วันท่ี  22  มีนำคม  2562 
ประกำศผลกำรสรรหำ    วันท่ี  25  มีนำคม  2562 
รำยงำนตัวเพื่อท ำสัญญำจ้ำง   ในวันท่ี  27  มีนำคม  2562 

 เริ่มปฏิบัติงำน     วันท่ี  1  เมษำยน  2562     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ต ำบลคลองตำล  อ ำเภอศรีส ำโรง  จังหวัดสุโขทัย    

………………………………………….. 

        เขียนท่ี……………………………………….. 
วันท่ี............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

 
 ข้ำพเจ้ำ..................................................................อำยุ.............ปี  วัน/เดือน/ปี เกิด....................................
อยู่บ้ำนเลขท่ี..............หมู่ท่ี...............ต ำบล................................อ ำเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอำชีพ.............................................
สถำนภำพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่ำร้ำง   
 มีควำมประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน  โดยได้ศึกษำรำยละเอียดตำม
ประกำศของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  อ ำเภอศรีส ำโรง  จังหวัดสุโขทัย เรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐำน
ประกอบกำรสมัครมำด้วย  ดังนี้ 

  (     ) ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ  จ ำนวน  ๑  ฉบับ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
(     ) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  ๑  ฉบับ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
(     )  ส ำเนำบัตรประชำชน  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
(     )  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำขนำด ๑  นิ้วซึ่งถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน 

จ ำนวน  ๒  รูป 
(     ) หลักฐำนอื่น ๆ(ถ้ำมี)  เช่น  ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ค ำน ำหน้ำ   

ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่ำ  อย่ำงละ  ๑  ฉบับ  (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 (     ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน (คลินิกหรือโรงพยำบำล)               

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
         (ลงช่ือ)..................................................ผู้สมัคร 
               (...................................................) 
 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสำรหลักฐำนเบ้ืองต้นแล้ว ปรำกฏว่ำ 
  (    )  หลักฐำนครบถ้วน  (    )  หลักฐำนไม่ครบ 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร (    )  เห็นควรส่งเอกสำรเพิ่มเติม 

                 (ลงช่ือ)..................................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้สมัคร 
                                       (..................................................) 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ น้ิว 


