
 
ประกาศโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 

(พลอากาศเอกจรูญ  วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์) 
   เร่ือง    รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพ่ือจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว (ต าแหน่งนกัการภารโรง) 

--------------------------------- 
             ดว้ย โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพ่ือจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ปฏิบติัหนา้ท่ีนกัการภารโรง ดงันั้น อาศยัค าสั่งส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี  1120/2560  ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เร่ืองการมอบอ านาจ เก่ียวกับลูกจา้ง
ชัว่คราว จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพ่ือจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน ปฏิบติัหนา้ท่ีนกัการภารโรง โรงเรียนนาโปร่ง
ประชาสรรค ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ต าแหน่งที่รับสมคัร      
                    รับสมคัรบุคคลเพ่ือจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว  ต าแหน่งนกัการภารโรง  ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนนาโปร่ง
ประชาสรรค ์ จ านวน 1 อตัรา ค่าจา้ง เดือนละ  6,000 บาท  ท าสญัญาจา้ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี  30 
กนัยายน 2564    

 2. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือก     
      2.1    มีคุณสมบติัทัว่ไปตามขอ้ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจ า 

ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
  2.2    เพศชาย 

             2.3    วฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอ้นตน้  
             2.4    ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนกับวช 

                             2.5     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
            2.6   อายไุม่ต ่ากวา่ 25 ปี ถึง 45 ปี บริบูรณ์ 

2.7  มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนงัสือรับรองจากก านนั  หรือผูใ้หญ่บา้น ในพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัตาม
ทะเบียนบา้นของผูส้มคัร  
              2.8  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคตอ้งหา้มหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน ไดแ้ก่

ความดนัหวัใจ ตาบอดสี หรือโรคสงัคมรังเกียจ 
             2.9 ไม่เป็นผูเ้สพสุราเป็นประจ า  หรือติดยาเสพติด 

3. คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
    3.1  มีความช านาญเก่ียวกบั งานสวน งานไม ้งานปูน งานไฟฟ้า งานสี งานประปา 
    3.2  มีความขยนั ประหยดั ซ่ือสตัย ์สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ทอ้แทต่้ออาชีพท่ีปฏิบติัอยู ่
    3.3  มีความรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ี 
    3.4 อุทิศตน ทุ่มเทเวลาใหแ้ก่ราชการ 
                               3.5   หวงแหนทรัพยสิ์นของทางราชการ       
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    3.6   ปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าสัง่ท่ีไดรั้บมอบหมาย  
      3.7   มีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนตแ์ละขบัรถยนตไ์ด ้
4.  วนั เวลา และสถานที่รับสมัคร      
 4.1  ผูป้ระสงค์จะสมคัรเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมคัรได้ท่ีห้องธุรการ 
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ อ  าเภอเลิงนกทา จังหวดัยโสธร  ตั้ งแต่วนัท่ี  17  พฤศจิกายน 2563  ถึง วนัท่ี  23
พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา   08.30-16.30 น. (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 
5.  เอกสารที่จะต้องน ามาย่ืนในวนัสมคัรคัดเลือก   

  5.1  ทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบบั 
  5.2  ใบแสดงคุณวฒิุทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบบั 

 5.3  บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนใดท่ีทางราชการออกให ้ซ่ึงติดรูปถ่ายของผูถื้อบตัร 
พร้อมส าเนา  ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั จ านวน 1  ฉบบั 

5.4   รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด าขนาด 1 น้ิว ซ่ึงถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
และเป็นรูปถ่ายคร้ังเดียวกนั จ านวน  3  รูป 

4.5 ในกรณีช่ือ – ช่ือสกลุ วนัเดือนปีเกิด ของเอกสารท่ีประกอบการรับสมคัรไม่ตรงกนั  
จะตอ้งมีหนงัสือรับรองจากนายทะเบียนของท่ีวา่การอ าเภอเป็นผูรั้บรองวา่เป็นบุคคลคนเดียวกนั 
 4.6 ใบรับรองแพทย ์ไม่เกิน 1 เดือน      
6.  เง่ือนไขในการรับสมคัร 
 ผูส้มคัรสอบคดัเลือกตอ้งตรวจสอบและรับรองตนเองวา่  เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามท่ีประกาศจริง และตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมคัรพร้อมทั้งยื่นหลกัฐานในการสมคัรให้
ถูกตอ้ง ครบถว้น ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัรไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ อนัมีผลท าใหผู้ส้มคัรไม่มีสิทธิสมคัร 
ตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว  ใหถื้อวา่การสมคัรขาดคุณสมบติั 
7. การประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก       
 การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือกจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก ภายในวันที่  
23  พฤศจกิายน  2563  ณ  โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร    

8.  วธีิการคัดเลือก    
            จะด าเนินการคดัเลือกโดยวิธีการสอบสมัภาษณ์และสอบภาคปฏิบติั  ในวนัที่  26  พฤศจกิายน  2563 
ดงัน้ี 
   8.1 สอบสมัภาษณ์  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  ณ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์ อ  าเภอเลิงนกทา 
จงัหวดัยโสธร   พิจารณาจาก 
      - บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
     - ปฏิภาณไหวพริบ 
      - เจตคติในการบริการ 
     - วฒิุภาวะ 
     - ผลงานและประสบการณ์การท างาน 
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   8.2 ภาคปฏิบติั  เวลา 13.00 น – 16.00 น.  เวลา 3 ชัว่โมง  ณ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์ อ  าเภอ 
เลิงนกทา จงัหวดัยโสธร         

9. วนั เวลาและสถานที่คัดเลือก  
      จะด าเนินการคดัเลือก วนัที่ 26  พฤศจกิายน  2563  ณ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์ อ  าเภอ 
เลิงนกทา จงัหวดัยโสธร    ตามตารางการคดัเลือกดงัน้ี 
 

            วนั  เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเตม็ 
 26  พฤศจกิายน  2563 
 09.00  - 12.00 น.    
13.00  –  16.00 น 

 
สอบสมัภาษณ์ 
สอบภาคปฏิบติั 

 
50 
50 

รวม                          100 
 

10.  เกณฑ์การตดัสินการขึน้บัญชีและการยกเลกิบัญชีการคัดเลือก  
                            10.1   ผูท่ี้ถือวา่เป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  จะตอ้งไดค้ะแนนท่ีสอบคดัเลือกทั้งสองภาครวมกนั   ไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 60 ในกรณีท่ีมีผูไ้ดค้ะแนนเท่ากนั ใหผู้ท่ี้ล  าดบัเลขท่ีสมคัรสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูง  
                            10.2  ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก โดยเรียงตามล าดบัจากผูไ้ด้คะแนนรวมสูงสุดลงมา  ภายใน
วนัที่  27  พฤศจกิายน  2563 ณ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์ อ  าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร    
  10.3 การข้ึนบญัชี   ผูผ้า่นการคดัเลือกข้ึนบญัชีไวเ้ป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัประกาศผลการคดัเลือก  

11.  การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง    
11.1 จะด าเนินการจา้งผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเพ่ือจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติัหนา้ท่ีนกัการภารโรง 

เรียงตามล าดบัท่ีไดรั้บการคดัเลือก ในวนัที่  1  ธันวาคม  2563  ณ   โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์ อ  าเภอเลิงนกทา 
 จงัหวดัยโสธร     

11.2  การจา้งตามขอ้ 11.1 ไม่มีขอ้ผกูพนัต่อเน่ืองท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพ 
เป็นลูกจา้งประจ า/พนักงานราชการหรือขา้ราชการ ผูไ้ดรั้บการจา้งต าแหน่งนักการภารโรง  จดัท าสัญญาจา้งในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจา้งหากปรากฏว่าเป็นผูข้าดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้  ความสามารถ  ความ
ประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผูมี้อ  านาจในการจา้ง อาจสัง่เลิกจา้ง  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บจา้งทราบล่วงหนา้ 

11.3  เม่ือส้ินสุดสญัญาจา้ง และจะจดัจา้งต่อไป จะตอ้งไดรั้บแจง้เร่ืองงบประมาณแลว้  
จึงท าการประเมินผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง 

ประกาศ    ณ   วนัท่ี  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563   

                                                                                                                                 
                              (นายวานิช  ทานะเวช) 

                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์
          (พลอากาศเอกจรูญ  วฒิุกาญจน ์อุปถมัภ)์   



 
 
 
 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

…………………………………………. 
 ประกาศรับสมคัร         16  พฤศจิกายน  2563 
 รับสมคัร           17  –  23   พฤศจิกายน  25623                             
                                                                                              (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 
 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก        ภายในวนัท่ี  24  พฤศจิกายน 2563 
 คดัเลือกโดยวิธีการสอบสมัภาษณ์/สอบภาคปฏิบติั       26  พฤศจิกายน  2563 
 ประกาศรายช่ือและข้ึนบญัชีผูผ้า่นการคดัเลือก       ภายในวนัท่ี  27 พฤศจิกายน  2563 
 ท าสญัญาจา้ง                                                                 1  ธนัวาคม  2563 
 
                                                                             .................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ใบสมคัรคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (ต าแหน่งนักการภารโรง) 
   โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 

………………………………………….. 
1. ช่ือ............................................นามสกลุ............................................สญัชาติ.................เช้ือชาติ....................

นบัถือศาสนา...........................สถานภาพ........................................................................................................ 
2. เกิดเม่ือวนัท่ี...................เดือน.........................................................พ.ศ. ........................................................ 

อาย.ุ......................ปี............................เดือน.................................วนั.............................................................. 
3. เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน........................................................ออกใหท่ี้อ าเภอ/เขต…………………… 

วนัเดือนปีท่ีออกบตัร...........................................................หมดอาย.ุ............................................................ 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี........................หมู่ท่ี.......................ถนน.................................................................... 

           ต าบล................................................อ  าเภอ...................................................จงัหวดั......................................... 
           หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก................................................................................................................. 

5. สถานท่ีติดต่อไดท้างจดหมายลงทะเบียน(ในเขตจ่ายของการไปรษณีย)์ บา้นเลขท่ี....................................... 
หมู่...................ต าบล...........................................อ  าเภอ.............................จงัหวดั........................................  

 รหสัไปรษณีย ์............................................... 
6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก......................................................................................................................... 

ไดรั้บวฒิุการศึกษา.....................................................สาขา............................................................................ 
7. เอกสารหลกัฐานท่ีแนบใบสมคัร ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้มาพร้อมกบัใบสมคัร 

รวม..............................ฉบบั ดงัน้ี 
  (    )   ใบแสดงคุณวฒิุทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบบั 
  (    )   ทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น พร้อมส าเนา จ านวน  1   ฉบบั 
  (    )   บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมส าเนาทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั   จ านวน  1  ฉบบั 
  (    )   รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 x 1. น้ิว ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน 
           และเป็นการถ่ายในคร้ังเดียวกนั                 จ านวน  3  รูป 
                       (    )   ส าเนาการเปล่ียนช่ือ-สกลุ                        จ านวน  1  ฉบบั 
  (    )   ใบรับรองแพทย ์ไม่เกิน 1  เดือน      
                       (    )   หลกัฐานอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       

 ขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ หากขอ้ความใดเป็นเท็จหรือไม่ตรงกบัความเป็น
จริง ใหถื้อเป็นหลกัฐานเพ่ือเลิกจา้งขา้พเจา้ไดท้นัที 
 
 
         (ลงช่ือ)..................................................ผูส้มคัร 
                 (...................................................) 



 
 
 

-2- 
 

บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมคัร 
 ไดต้รวจสอบคุณสมบติัพร้อมเอกสารหลกัฐานเบ้ืองตน้แลว้ ปรากฏวา่ 
  (    )  หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น 
  (    )  หลกัฐานไม่ครบ คือ 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
                                                        

              (ลงช่ือ).................................................. 
                       (.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................................... 
      วนัท่ี..................เดือน................................พ.ศ..................       

 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
  (    )  มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศรับสมคัร 
                  (    )  ขาดคุณสมบติั เน่ืองจาก 
.............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

                 (ลงช่ือ)..................................................  
                           (.............................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................... 
          วนัท่ี..................เดือน................................พ.ศ. .................       


