
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนทบัทมิสยาม ๐๕ 

   เร่ือง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าทีแ่ทนนักการภารโรง 
--------------------------------- 

    ดว้ย โรงเรียนทบัทิมสยาม ๐๕  มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมคัรคดัเลือก บุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้ง
ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง   ดังนั้ น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวนัท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน       ท่ี ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วนัท่ี   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เร่ือง มอบอ านาจปฏิบติัราชการ
แทนเก่ียวกบัลูกจา้งชัว่คราวและหลกัเกณฑ์และหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติัการบริหารงานบุคคล : ลูกจา้งชัว่คราว สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชัว่คราวรายเดือน ปฏิบติัหนา้ท่ีนกัการภารโรง (โครงการคืนครูใหน้กัเรียน)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ต าแหน่งทีรั่บสมัคร      
                    รับสมคัรเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว  ต าแหน่งนกัการภารโรง (โครงการคืนครูให้นกัเรียน)  จ  านวน  
๑ อตัรา  อตัราค่าจา้ง  เดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท 

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
๑.๑  มีคุณสมบติัทัว่ไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจา้งประจ าของส่วน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   ๑.๒  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต ่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  (ตามหลกัสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๒๑) หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี  
   ๑.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนกับวช 
   ๑.๔  ไม่ด ารงต าแหน่งก านนั   ผูใ้หญ่บา้น สารวตัรก านนั ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หรือแพทยป์ระจ าต าบล  

สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ๑.๕  เพศชาย   อายตุั้งแต่  ๒๕   ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
   ๑.๖  มีความรู้ทางด้านช่างปูน  ช่างไม ้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจดัสวนและสามารถซ่อมบ ารุง

เคร่ืองช่างได ้จะไดรั้บพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

 
 
 



๒.  วนั เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
 ๒ .๑ ผู ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับ เอกสารและยื่นใบสมัครได้ท่ี               

โรงเรียนทบัทิมสยาม 05  ต าบลคลองไก่เถ่ือน  อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้  ระหวา่งวนัท่ี ๑๒-๑๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ตามวนัและเวลาราชการ  

๒.๒  ผูส้มคัรตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมคัรต่อเจา้หนา้ท่ีรับสมคัร 

๓.  เอกสารทีจ่ะต้องน ามาย่ืนในวนัสมัครคัดเลือก   
  ๓.๑ ใบแสดงคุณวฒิุทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ  านวน  ๑  ฉบบั 
๓.๒ ทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นพร้อมส าเนา  จ  านวน  ๑  ฉบบั 
๓.๓  บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนใดท่ีทางราชการออกให ้ซ่ึงติดรูปถ่ายของผูถื้อบตัร 

พร้อมส าเนา  ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั จ  านวน ๑  ฉบบั 
๓.๔  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิวซ่ึงถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 

และเป็นรูปถ่ายคร้ังเดียวกนั จ านวน  ๒  รูป 
๓.๕ ในกรณีช่ือ – ช่ือสกุล วนัเดือนปีเกิด ของเอกสารท่ีประกอบการรับสมคัรไม่ตรงกนั  

จะตอ้งมีหนงัสือรับรองจากนายทะเบียนของท่ีวา่การอ าเภอเป็นผูรั้บรองวา่เป็นบุคคลคนเดียวกนั  

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก       
 การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวนัท่ี ๑๗ เมษายน 
๒๕๖๑  ณ โรงเรียนทบัทิมสยาม 05  ต าบลคลองไก่เถ่ือน  อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้   

๕.  หลกัสูตรและวธีิการคัดเลือก   
 จะด าเนินการคดัเลือกโดยการทดสอบการปฏิบติังาน และสอบสัมภาษณ์     

๖.  วนัเวลาและสถานทีค่ัดเลือก     
 จะด าเนินการคดัเลือกในวนั ๑๘  เมษายน ๒๕๖๑ ท่ีโรงเรียนทบัทิมสยาม 05  ต าบลคลองไก่เถ่ือน  
อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้   
 

            วนั  เวลา วชิาท่ีสอบ คะแนนเตม็ 
วนัที ่๑๘  เมษายน  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ น.  –  ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไป  

 
ทดสอบความรู้ทัว่ไป 
ทดสอบการปฏิบติังาน 
สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 
๑๐๐ 
๕๐ 

รวม ๒๐๐ 
 
 



๗.  เกณฑ์การตัดสินการขึน้บัญชีและการยกเลกิบัญชีการคัดเลือก  
          ๗.๑   ผูท่ี้ถือวา่เป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  จะตอ้งไดค้ะแนนท่ีสอบคดัเลือก ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๕๐  

ในกรณีท่ีมีผูไ้ดค้ะแนนรวมกนัเท่ากนั จะจดัล าดบัท่ีโดยให้ผูท่ี้มีหมายเลขประจ าตวัก่อนเป็นผูท่ี้อยูใ่นอนัดบัท่ีสูง
กวา่(หมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรคดัเลือกใหต้ามล าดบัผูส้มคัร) 

          ๗.๒   จะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกตามขอ้  ๗.๑ โดยเรียงตามล าดบัจากผูไ้ดค้ะแนน 
รวมสูงสุดลงมา  ภายในวนัท่ี  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนทบัทิมสยาม 05   

 ๘.  การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง    
๘.๑  จะด าเนินการจา้งผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชั่วคราวปฏิบติัหน้าท่ีนักการ

ภารโรงเรียงตามล าดบัท่ีไดรั้บการคดัเลือก ส าหรับการเรียกตวัผูไ้ด้รับการคดัเลือกมารับการจา้งคร้ังแรกให้ถือ
ประกาศข้ึนบญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นการเรียกตวัมาท าสัญญาจา้ง 

๘.๒  การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพนัต่อเน่ืองท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการหรือขา้ราชการ ผูไ้ดรั้บการจา้งต าแหน่งนกัการภารโรง  จดัท าสัญญา
จ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู ้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้  
ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผูมี้อ  านาจในการจา้ง อาจสั่งเลิกจา้ง  โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูรั้บจา้งทราบ
ล่วงหนา้ 

๘.๓  เม่ือส้ินสุดสัญญาจา้ง และจะจดัจา้งต่อไป จะตอ้งไดรั้บแจง้เร่ืองงบประมาณแลว้  แลว้
จึงท าการประเมินผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง 

ประกาศ    ณ   วนัท่ี   ๑๒   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
      

     

                               (นายมาโนทส์  เจือทิน) 
                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนทบัทิมสยาม 05 

 
 

โทร. ๐๘๕ ๒๑๒ ๕๒๔๕ (ผอ.)   
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
โรงเรียนทบัทิมสยาม 05  ต าบลคลองไก่เถ่ือน  อ าเภอคลองหาด  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต ๑  
………………………………………….. 

        เขียนท่ี……………………………………….. 
วนัท่ี............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

 
 ขา้พเจา้..................................................................อาย.ุ............ปี  วนั/เดือน/ปี เกิด....................................
อยูบ่า้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี...............ต าบล................................อ าเภอ.................จงัหวดั........................................
รหสัไปรษณีย.์.................โทรศพัท.์.......................................ปัจจุบนัประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หยา่ร้าง   
 มีความประสงคส์มคัรเขา้รับการคดัเลือกเพื่อเป็นลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติัหนา้ท่ีนกัการภารโรง  โดยได้
ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนทบัทิมสยาม05ต าบลคลองไก่เถ่ือน อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้  
เรียบร้อยแลว้  พร้อมน้ีไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัรมาดว้ย  ดงัน้ี 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบบั 
  (    )   ทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น พร้อมส าเนา จ านวน  ๑   ฉบบั 
  (    )   บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมส าเนาทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั   จ  านวน  ๑  ฉบบั 
  (    )   รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว ถ่ายไม่  ๖ เดือน 
          และเป็นการถ่ายในคร้ังเดียวกนั   จ  านวน  ๒  รูป  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
         (ลงช่ือ)..................................................ผูส้มคัร 
               (...................................................) 
บนัทกึเจ้าหน้าทีผู้่รับสมัคร 
 ไดต้รวจสอบคุณสมบติัพร้อมเอกสารหลกัฐานเบ้ืองตน้แลว้ ปรากฏวา่ 
  (    )  หลกัฐานครบถว้น  (    )  หลกัฐานไม่ครบ 
ความเห็นของเจ้าหน้าทีผู้่รับสมัคร 
  (    )  เห็นควรใหรั้บสมคัร (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม 

                 (ลงช่ือ)..................................................เจา้หนา้ท่ีผูส้มคัร 
                                             (..................................................) 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕  น้ิว 


