
       
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง นักการภารโรง 

…………………………………………… 
ด้วย โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล  

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติ 
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้าง
เหมาบริการ ต าแหน่ง นักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ต ำแหน่งที่รับสมัคร  
      รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง นักการภารโรง จ านวน ๑ อัตรา  
          - อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๖ เดือน (คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามข้อ 
4 ครบถ้วน) 
          - อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,๐๐๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๖ เดือน (คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามข้อ 
4 ไม่ครบถ้วน) 
  ๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  

1.1 คุณสมบัติทั่วไป 
    1. มีสัญชาติไทย 
   2. อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันสมัคร 
   3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 
   6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
   7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   8. ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 
          /10. ไม่เคยกระท า... 
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   10. ไม่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   11. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1.2.1 ต าแหน่ง นักการภารโรง 

1. มีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าข้ึนไป  
2. เพศชาย มีสัญชาติไทย 

  3. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันสมัคร 
  4. มีความรู้ความสามารถด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า  การปลูกต้นไม้  

ดูแลรักษา ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ให้สวยงาม ท าความสะอาดอาคาร สถานที่ บริเวณโรงเรียน  จะได้รับ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

5. สามารถหาผู้ค้ าประกันสัญญา ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ 5  
หรือระดับช านาญการ ได้ในวันท าสัญญาจ้าง 

๒. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  
    ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนวัดคูหา

สุวรรณ (วันครู 2504) ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4  
เวลา ๐9.๐๐ – ๑5.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

    ๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  
๓. เอกสำรที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก  
    ๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑ ฉบับ  
    ๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๓.๓ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร 

พร้อมส าเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง    จ านวน ๑ ฉบับ  
     ๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 

และเปน็รูปถ่ายครั้งเดียวกัน     จ านวน ๒ รูป  
               ๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมี
หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน  
               ๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน 

๔. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก  
การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 

ณ โรงเรียนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
  ๕. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก  

จะด าเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์  
๖. วันเวลำและสถำนที่คัดเลือก  
จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่ 28 เมษายน ๒๕๖3 ที่ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)  

ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 
 
           
 
          /ตารางการคัดเลือก... 
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วัน เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ 28 เมษำยน ๒๕๖4 
เวลา ๐๙.๐๐ – 15.30 น. 
 

 
ทดสอบการปฏิบัติงาน  
สอบสัมภาษณ์ 

 
100 
10๐ 

 รวม 200 
 

๗. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบญัชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรคัดเลือก  
    ๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ในกรณี

ที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ ทดสอบการปฏิบัติงาน มากกว่าอยู่ใน 
ล าดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง  

    ๗.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑ โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน  
รวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖4 พร้อมท าสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี
ใน กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

          (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว  
          (2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง  
          (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

                      (4) โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยขึ้นบัญชีไว้  
ไม่เกิน 2 ป ี

๘. กำรจ้ำงและเงื่อนไขกำรจ้ำง  
    ๘.๑ จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง  
              ๘.๒ การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง จัดท าสัญญาจ้างใน
กรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ
ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  

    ๘.๓ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว แล้วจึงท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
              8.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วัน
ครู 2504) จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

    8.4 ผู้ได้รับการจ้างสามารถอยู่เวรยามในเวลากลางคืนได้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายอนุวัฒน์  สุวรรณมาตย์) 
       ผู้อ านวยาการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
 



ปฏิทินกำรรับสมัครบุคคลเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  
ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง 

ปฏิบัติงำนใน โรงเรียนวัดคูหำสุวรรรณ (วันครู 2504) 
......................................... 

 
๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่  18 เมษายน พ.ศ. 2564   
๒. วันรับสมัคร วันที่ 19-25 เมษายน พ.ศ. 2564   

เวลา 09.00 น. – ๑5.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  27 เมษายน พ.ศ. 2564   
๔.  สอบ วัน เวลา  และสถานที่สอบ วันที่  28 เมษายน พ.ศ. 2564   
๕. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564   
๖. รายงานตัวพร้อมท าสัญญาจ้าง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดคูหำสุวรรณ (วันครู 2504) 
                  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง 

              ………………………………………………… 
 

หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
1. กำรทดสอบ 

  1.1 ทดสอบงานช่างทั่วไป เช่น งานช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างประปา เป็นต้น 
  1.2 ความสามารถในการใช้เครื่องมือช่าง 
  1.3 การสัมภาษณ์ ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตของงานที่ต้องปฏิบัติ  
   - บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
   - ปฏิภาณไหวพริบ 
   - เจตคติในการบริการ 
   - วุฒิภาวะ 
   - ผลงานและประสบการณ์ท างาน 

2. กำรเตรียมเครื่องมือ 
ทางโรงเรียนมีการจัดเตรียมเครื่องมือไว้ให้ 

3. ระยะเวลำในกำรทดสอบ 
ทดสอบงานช่างทั่วไป ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง 

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ต าบลธาน ีอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

      ………………………………………….. 
เขียนที…่……….......……………………………..  

วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 
ใบสมัครสอบเลขท่ี................................ 

1. ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว ) ........................................... นามสกุล ...............................อายุ............ ..ปี..........เดือน  
    เชื้อชาติ.........................สญัชาติ.........................ศาสนา........................วัน /เดือน/ปีเกิด................................... 
    สถานที่เกิด   อ าเภอ/เขต ........................................................จังหวัด...................................... ......................... 
2. สถานภาพทางครอบครัว        (    ) โสด        (    ) สมรส       (    ) หย่าร้าง         (    ) หม้าย   
3. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน...............................................................ออกให้  ณ อ าเภอ/เขต............... .......... 
    วันที่ออกบัตร............เดือน.......................พ.ศ..............  หมดอายุวันที่...........เดือน.........................พ.ศ........... 
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.........................หมู่ที่..................ถนน...............................  ต าบล/แขวง...... ......................... 
    อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................  รหัสไปรษณีย์...................................... 
    โทรศัพท์...............................................E-mail…………………………………………..………..…….. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (    )  บ้านตนเอง       (    )  บ้านบิดา / มารดา 
   (    )  บ้านเช่า       (    )  อื่น ๆ ระบุ........................................... 
5. บุคคลที่สามารถติดต่อได้  ชื่อ........................................นามสกุล.................................ความสัมพันธ์. ................ 
    บ้านเลขท่ี............................หมู่ที่................. ถนน..................................... ต าบล/แขวง............ ........................ 
    อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................... ......รหัสไปรษณีย์................................ 
    โทรศัพท์..............................   สถานที่ท างาน..............................................อ าเภอ/เขต................. .................. 
    จังหวัด.........................................โทรศัพท์................................................. 
6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด วุฒิ  ....................................................สาขา/วิชาเอก........................... .................... 
    จากสถานศึกษา ....................................................................................... ..เมื่อปี พ.ศ. ..................................... 
    ความรู้ ความสามารถพิเศษ  คือ................................................................... ..................................................... 
7. ครั้งสุดท้ายท างานในต าแหน่ง............................................................ชื่อสถานที่ท างาน.................... ................. 
    อ าเภอ/เขต........................................................................จังหวัด.....................................................................  
    ตั้งแต่เดือน.......................................พ.ศ. ..................   ถึงเดือน.....................................พ.ศ .  ......................... 

มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง นักการภารโรง โดยได้ศึกษา
รายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย ดังนี้  

( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ  
    (ใบประกาศนียบัตร หรือใบระเบียนผลการเรียน)    
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา   จ านวน ๑ ฉบับ  
( ) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  จ านวน ๑ ฉบับ  
( ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่ ๖ เดือน  
 

รูปถ่าย 

ขนาด 1x1.5 นิ้ว 
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และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน  จ านวน ๒ รูป  
( ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน 1 ฉบับ  
(  )   อื่น ๆ โปรดระบุ............................................................................................................  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 
(ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร  
   (............................................................) 

บันทึกเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร  
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า  

( ) หลักฐานครบถ้วน   ( ) หลักฐานไม่ครบ  
 

(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร  
                                                                 (............................................................) 
                                                                    …………/………………./…………………. 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ 
  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า 

    มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
    ไม่มีสิทธิ์ เพราะ............................................................................................................ .... 

 
 

(ลงชื่อ)......................................... เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
                  (.................................................................) 
              …………/………………./…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


