
 
ประกาศโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 

(พลอากาศเอกจรูญ  วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์) 
   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ต าแหน่งนักการภารโรง) 

--------------------------------- 
             ด้วย โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร   มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังนั้น อาศัยค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560  
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่องการมอบอ านาจ เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ต าแหน่งที่รับสมัคร      
                        รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 
นาโปร่งประชาสรรค์  จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนล  6,000 บาท  ท าสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 
ถึงวันที ่ 30 กันยายน 2566    

 2. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
       2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า 

ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
    2.2 เพศชาย 

           2.3  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาต้อนต้น  
           2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 

                       2.5  ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
           2.6   อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี ถึง 45 ปี บริบูรณ์ 

  2.7  มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนังสือรับรองจากก านัน  หรือผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อยู่ 
อาศัยตามทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  

            2.8  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ความดันหัวใจ ตาบอดสี หรือโรคสังคมรังเกียจ 

           2.9  ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นประจ า  หรือติดยาเสพติด 
3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    3.1  มีความช านาญเกี่ยวกับงานช่าง ประกอบด้วย งานไม้ งานปูน งานไฟฟ้า งานสี งานประปา  
และงานสวน 
    3.2  มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่ 
    3.3  มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่      
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                       3.4   อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ    
                      3.5   หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ       
    3.6   ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย  
      3.7   มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และขับรถยนต์ได้ 
4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร      
 4.1  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ 
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  ตั้งแต่วันที่  23  มีนาคม 2566  ถึง  วันที่ 29 
มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา   08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
5.  เอกสารประกอบการสมัคร   

  5.1  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
  5.2  ใบแสดงคณุวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 

 5.3  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร 
พร้อมส าเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน 1  ฉบับ 

5.4   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
และเป็นรูปถา่ยครั้งเดียวกัน จ านวน  3  รูป 

4.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน  
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
 4.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน      
6.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามที่ประกาศจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอนัเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการสมัครขาดคุณสมบัติ 
7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายใน
วันที ่ 29 มีนาคม 2566  ณ  โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร    

8.  วิธีการคัดเลือก    
            จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ  ในวันที่  30 มีนาคม 2566  
ดังนี้ 
   8.1 สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.–12.00 น. ณ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ อ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร  โดยพิจารณาจาก 
       - บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
      - ปฏิภาณไหวพริบ 
       - เจตคติในการบริการ 
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      - ผลงานและประสบการณ์การท างาน         
   8.2 ภาคปฏิบัติ  เวลา 13.00 น – 16.00 น.  ณ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์  อ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร         

9. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก  
      จะด าเนินการคัดเลือก วันที่ ในวันที่  30 มีนาคม 2566  ณ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์  
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร    ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 
 

            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

 วันที่  30 มีนาคม 2566   
 09.00  - 12.00 น.    
13.00  –  16.00 น 

 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบภาคปฏิบัติ 

 
50 
50 

                                                 รวม                    100 
 

10.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
                       10.1   ผู้ทีถ่ือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกทั้งสองภาครวมกัน    
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ล าดับเลขที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง  
                       10.2  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา  
ภายในวันที่  ณ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์  อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร    
  10.3 การข้ึนบัญชี   ผู้ผ่านการคัดเลือกข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก  

11.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
11.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 

เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที ่3 เมษายน  2566  ณ  โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ อ าเภอเลิงนกทา 
 จังหวัดยโสธร     

11.2  การจ้างตามข้อ 11.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง  จัดท าสัญญาจ้างในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้  ความสามารถ  ความ
ประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

11.3  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  
จึงท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

ประกาศ    ณ   วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2566   

                                                                                                                                 
                        (นายณรงค์ชัย  เอราวรรณ) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 
          (พลอากาศเอกจรูญ  วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)   



 
 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 

…………………………………………. 
 ประกาศรับสมัคร         วันที่  23  มีนาคม  2566 
 รับสมัคร           วันที่  23  –  2 9  มีนาคม  2566                         
                                                                                              (ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก        ภายในวันที่  29  มีนาคม  2566 

 คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ       วันที่  30 มีนาคม 2566   
 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชผีู้ผา่นการคัดเลือก       ภายในวันที่   31 มีนาคม 2566   
 ท าสัญญาจ้าง                                                    วันที่ 3 เมษายน  2566     
 
 
                                                       ................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ต าแหน่งนักการภารโรง) 
     โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร                

………………………………………….. 
 
 

1. ชื่อ...............................................................................................นามสกุล............................................................... 
2. สัญชาติ....................เชื้อชาติ....................นับถือศาสนา...............................สถานภาพ........................................... 
3. เกิดเมื่อวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ...........................อายุ.............ปี.............เดือน...........................วัน 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน........................................................ออกให้ที่อ าเภอ/เขต…………….................……… 

วันเดือนปีที่ออกบัตร...........................................................หมดอายุ...................................................................... 
5. ที่อยู่ปัจจุบนั บา้นเลขที่........................หมู่ที่.......................ถนน............................................................................ 

           ต าบล................................................อ าเภอ...................................................จังหวัด.............................................. 
           หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้สะดวก........................................................................................................................ 

6. สถานที่ตดิต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน(ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์) บา้นเลขที่................................................ 
หมู่...................ต าบล...........................................อ าเภอ..................................จังหวัด...........................................  

 รหัสไปรษณีย์ ........................................................................................................................................................ 
7. ส าเร็จการศึกษาชัน้สูงสุดจาก................................................................................................................................. 

ได้รับวุฒิการศึกษา.....................................................สาขา.................................................................................... 
8. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร 

รวม..............................ฉบับ ดังนี้ 
  (    )   ใบแสดงคุณวฒุิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบา้นฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน  1   ฉบับ 
  (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาทั้งด้านหน้าและดา้นหลัง   จ านวน  1  ฉบบั 
  (    )   รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน 
           และเป็นการถ่ายในคร้ังเดียวกัน                 จ านวน  3  รูป 
                       (    )   ส าเนาการเปลีย่นชื่อ-สกุล                        จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1  เดือน      
                       (    )   หลักฐานอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       

 ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความใดเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับความเปน็จริง 
ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างขา้พเจ้าไดท้ันที 
 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร 
                 (...................................................) 
 
 
 

   ภาพถ่าย
ขนาด 1 x 1 นิ้ว 
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บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รบัสมัคร 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องตน้แล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
  (    )  หลักฐานไม่ครบ คือ 
................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
                                                        

              (ลงชื่อ).................................................. 
                       (.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................................... 
      วันที่..................เดือน................................พ.ศ..................       

 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
  (    )  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
                  (    )  ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 
................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

                 (ลงชื่อ)..................................................  
                           (.............................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................... 
          วันที่..................เดือน................................พ.ศ. .................       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


