
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าทีน่ักการภารโรง 

--------------------------------- 
         ด้วย โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง   อาศัยอ านาจตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตาม ค าสั่งที่  29/2546  สั่ง  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2546   เรื่อง  มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างนักการภารโรง   โดยใช้เงินนอกงบประมาณ  ประเภท  
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
ต าแหน่งที่รับสมัคร      
               รับสมัครเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จ านวน  ๔  อัตรา                  
เพศชาย ๒ อัตรา เพศหญิง ๒ อัตรา   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  6,000 บาท และเงินสมทบประกันสังคม                  
321 บาท  พร้อมค่าครองชีพตามท่ีโรงเรียนก าหนด  

1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
1.1    มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน

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

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.4    เพศชาย/หญิง  อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นไป 
1.5    มีความรู้ด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบ ารุงเครื่อง

ช่างได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ส าหรับผู้สมัครชาย) 
1.6   รักในงานบริการ รักในความสะอาด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความละเอียดรอบคอบและ

สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
1.7   มีความรู้ทางด้านการจัดดอกไม้ การจัดสถานที่ การจัดจีบผ้าคลุมโต๊ะจะได้รับพิจารณาเป็นกรณี

พิเศษ 
   

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2.1  ปฏิบัติงานในการเปิด – ปิด โรงเรียน ท าความสะอาดบริเวณสถานที่และดูแลทรัพย์สินของ   
ทางราชการ ท าความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม นอนเฝ้า เวรรักษาการณ์ 
ตอนกลางคืน อยู่ยามเวรกลางวัน จัดสวน ตัดหญ้าตกแต่งต้นไม้ จัดสถานที่ต่างๆ 
2.2  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 
 
 
 
 
 
 
 



          ๓.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนมัธยม       
สิริวัณวรี ๒ สงขลา  ระหว่างวันที่ ๒1 – ๒8 เมษายน 2565  เวลา  08.00 – 16.00  น.  
ตามวันและเวลาราชการ  

๔.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
4.1 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 

     4.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร                              
   พร้อมส าเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน  1  ฉบับ 

                       4.3  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี  และ
   เป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  2  รูป 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
                   การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  29 เมษายน 2565  
ณ  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา    

6. การพิจารณาคัดเลือก  
     6.1 ก าหนดการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่  30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปโดย

ใช้วิธีดังต่อไปนี้  
6.1.1  สัมภาษณ์  
6.1.2  ทดสอบการปฏิบัติงาน   

     6.2  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวันที่  1 พฤษภาคม  256๕ 
ผ่านทาง เว็ปไซด์ของโรงเรียน  www.swr2.ac.th 

      6.3  ผลการพิจารณาคัดเลือก  
ผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนน โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณา 

คัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด  
7. การท าสัญญาจ้าง  
 ท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  ในวันที่                   

๒  พฤษภาคม 2565  และเริ่มปฏิบัติงานตั้ งแต่วันที่   ๒ พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565                      
อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังจากการท าสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์  เรียกร้องสิทธิ์
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

    ประกาศ    ณ   วันที่   ๑๙   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 
                           

                               (นายวิรัช  ชสูิน) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
 
 
 



ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นกัการภารโรง 
โรงเรียนมธัยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

………………………………………….. 

                                                    เขียนที…่………………………………….. 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

 
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ .............ปี  วัน/เดือน/ปี เกิด....................................
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...............ต าบล................................อ าเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง   
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  โดยได้ศึกษา
รายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรัตภูม ิจังหวัดสงขลา 
เรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย  ดังนี้ 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน  1   ฉบับ 
  (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง   จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
            และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน   จ านวน  2  รูป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผูส้มัคร 
                   (...................................................) 
บันทึกเจ้าหน้าทีผู่้รับสมัคร 
 ไดต้รวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร  (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม 

                 (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผู้สมัคร 
                                             (..................................................) 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 


