
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 

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

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น 
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง 
ชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรงรายเดือน จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 
9,000 บาท (เก้าพันบาท) 

 1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  1.1  มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ราชการ พ.ศ. 2537 
  1.2  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
  1.3  ไม่เป็นพระภิกษุสามเณรหรือนักบวช 
  1.4  ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.5  เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป 
  1.6  มีความรู้ทางช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวน และสามารถซ่อมบ ารุง 
เครื่องช่างได้ 

 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  2.1  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน
อนุบาลสุโขทัย ระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 
16.30 น. ตามวัน เวลาราชการ 
  2.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 3. เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
  3.1  ใบแสดงวุฒิทางการศึกษาพร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 
  3.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 
  3.3  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาหน้า-หลัง  จ านวน 1 ฉบับ 
  3.4  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ก าหนด  1  1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียว  จ านวน 2 รูป 
  3.5  ในกรณีชื่อ-ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ของเอกสารประกอบการรับสมัครไม่ตรงกันจะต้อง 
มีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
  3.6  ใบรับรองแพทย์  ไม่เกิน 1 เดือน 
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 4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต าบลปากแคว อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

 5. วิธีการคัดเลือก 
  5.1  ทดสอบภาคปฏิบัติ  70 คะแนน 
  5.2  สอบสัมภาษณ์  30 คะแนน 

 6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  จะด าเนินการคัดเลือก  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
ตามตารางการสอบคัดเลือก 

วัน เวลา ทักษะที่คัดเลือก คะแนนเต็ม 
09.00 - 11.00 ทดสอบภาคปฏิบัติ 70 
11.00 - 12.00 สอบสัมภาษณ์ 30 

 รวม 100 
 
 7. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
  7.1  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ในกรณีที่จะแนนรวมเท่ากันจะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบภาคปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก)  โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
  7.2  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7.1 โดยเรียกล าดับจากผู้ที่ได้คะแนน 
สูงสุดลงมา ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และท าสัญญาจ้าง 
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   1)  ไม่มารายงานตัวตามก าหนด วัน เวลา 
   2)  ขอสละสิทธิ์ในการจ้างด้วยตนเอง 

 8. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
  8.1  จะด าเนินการจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการ
ภารโรง ตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง 
  8.2  การจ้างตามข้อ 8.1  ไม่ผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยน 
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ผู้ที่ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง 
จัดท าสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือ 
มีองค์ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งยกเลิกจ้างโดยไม่ต้อง 
แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 
  8.3  ทางโรงเรียนให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือน 

 ประกาศ ณ วันที่ 5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 

                  (นายปัญญา   นิใจ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

 



 
 
 
 


