
 
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง    
---------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 512 /2549 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2549 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง  ชั่วคราว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน  ปฏิบัติหน้าที่
นักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.  ชื่อต ำแหน่ง  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 

1.1 ชื่อต าแหน่ง  นักการภารโรง 
1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

1.  ปฏิบัติงานในการเปิด  -  ปิด  อาคารเรียน/ห้องเรียน  ดูแลความปลอดภัย
ทรัพย์สินของโรงเรียน 

2.  ดูแลความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารและภายนอกอาคารโรงเรียน 
3.  ส ารวจ ด าเนินการซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน  

1.3  อัตราว่าง  จ านวน  1  อัตรา 
1.4  อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท  

  2. คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
2.1  มีสัญชาติไทย 
2.2  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า  ป.6 

   2.3  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   2.4  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
   2.5  ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่
รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติด
ให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
   2.6 มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์และมีใบขับข่ี 
           3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งแต่วันที่  22 - 28  ตุลาคม  2563  
ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

-2- 
 
 4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก 
     เอกสำรทุกรำยกำรให้มีฉบับจริง และฉบับส ำเนำอย่ำงละ 1 ชุด (รับรองส ำเนำด้วยตนเอง) ดังนี้ 

4.1  ส าเนาหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติ 
ผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

4.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 3x4 ซ.ม. จ านวน 1 รูป  
( ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 

4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4.5  ใบรับรองแพทย์ 
4.6  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ( กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล) 
 

                    5. กำรยื่นใบสมัคร 
        5.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่ก าหนดพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วนตามวัน  เวลาที่ก าหนด  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  (อาคาร 1 )  
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       5.2 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้
ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดทุกประการ 
        5.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

 6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  29  ตุลาคม  2563  ณ  โรงเรียน 
ชะอวดวิทยาคารและทางเว็บไซด์ของโรงเรียน 
 7. วิธีกำรคัดเลือก วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 
      โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมของบุคคล      
(สอบสัมภาษณ์) ตามก าหนดดังนี้  
 

สถานที่ วัน/เวลา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
     โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วันที่  30  ตุลำคม  2563 

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
50 คะแนน คัดเลือกด้วยวิธี

สอบสัมภาษณ์ 
 
8. เกณฑ์กำรตัดสิน 

      การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60  
  9. กำรประกำศผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
     โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่  31 ตุลาคม
2563  ณ โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร  เวลา  13.00  น.  โดยจะประกาศเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไป
น้อย กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่อันดับที่ดีกว่า  
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10. รำยงำนตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
  10.1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จะด าเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่ต้องการ 
ให้ครบตามจ านวนอัตราว่างที่ก าหนด  และให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  เวลา  
09.00 น. ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 1) หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์   
       10.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตาม
ก าหนดเวลา   ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้างเป็นครูลูกจ้างชั่วคราว 
 

  11. เงื่อนไขกำรสั่งจ้ำง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ขั้น  9,000  บาท  (และเริ่มปฏิบัติหน้าตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง  ถึง 

วันที่ 30  เมษายน  2564)   
 

ประกาศ ณ วันที่   21  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรคัดเลือก 

รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร  สังกัด สพม.12 

 
ประกาศรับสมัครและรับสมัคร       วันที่  22  - 28  ตุลาคม 2563   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) วันที่  30 ตุลาคม  2563  (เวลา  09.00  น.) 

ประกาศผลการคัดเลือก     วันที่  31 ตุลาคม  2563  (เวลา  13.00 น.) 

รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและท าสัญญาจ้าง  วันที่  2  พฤศจิกายน  2563  (เวลา  09.00  น.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        เลขประจ าตัวสอบ........................ 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 
 
 
      
        เขียนท่ี................................................... 

วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ...................... 
 

ข้าพเจ้า...............................................อายุ...........ปี วัน/เดือน/ปี เกิด.............................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...................ต าบล..................อ าเภอ...................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.............................ปัจจุบันประกอบอาชีพ..................................... 
สถานภาพ (  ) โสด  (  )  สมรส  (  )  หย่าร้าง 
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง  โดยได้
ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครมาด้วย  ดังนี้ 

  (  )  ส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำหรือใบแสดงผลกำรศึกษำ จ ำนวน  1  ฉบับ 
(   )   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน      จ ำนวน  1  ฉบับ   

  (  )  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ 3x4 ซ.ม. จ ำนวน 1 รูป 

(   )   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   จ ำนวน  1  ฉบับ 
(   )   ใบรับรองแพทย์     จ ำนวน  1  ฉบับ 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครและข้อควำมท่ีจ้ำงในใบสมัครนี้   

ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
      
       ลงชื่อผู้สมัคร................................................ 
                  (..........................................................) 

เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง 
 
          ลงชื่อ................................................. 
               (.................................................) 
วันที่.................เดือน.................................พ.ศ.............. 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ปรำกฏว่ำ 
        ขำดคุณสมบัติ  เพรำะ....................................... 
....................................................................................  
        คุณสมบัติถูกต้อง 
             ลงชื่อ................................................. 
                   (.................................................) 
วันที่.................เดือน.................................พ.ศ..............       
 

 
 

 
  


