
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนค าม่วง 

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

ด้วยโรงเรียนค าม่วง  มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วน
มาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖  ลงวันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สัง่  ณ วันที่   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ต าแหน่งที่รับสมัคร      
               รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  จ านวน  ๑  อัตรา    
อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  ๖,๐๐๐  บาท 

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
     ๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ๑.๒ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
        ๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
         ๑.๔ ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ า
ต าบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

      ๑.๕ รับ เพศชาย  ๑  ต าแหน่ง  อายุตั้งแต่   ๒๕ – ๕๕   ปีบริบูรณ์ 
             ๑.๖ มีความรู้ทางด้านช่างปูน  ช่างไม้  ช่างประปา  ช่างไฟฟ้า  การจัดสวนและสามารถ 
ซ่อมบ ารุง เครื่องมือช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

             ๒.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
        ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียน 
ค าม่วง   อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างวันที่  ๗  สิงหาคม  -  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา  
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐  น.  ไม่เว้นวนัหยุดราชการ  
 ๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๓.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
 ๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 



  ๓.๓ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร พร้อม
ส าเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน  ๒  ฉบับ 
 ๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  และ
เป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  ๒  รูป 
 ๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมี
หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน               

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
 การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม                                                          
๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนค าม่วง   อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๕.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     
 จะประกาศให้ทราบในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑   
 
           ๖.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  

  จะประกาศให้ทราบในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑   

            ๗.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
๗.๑  ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนค าม่วง  ให้มาท าสัญญาจ้างในวันที่  

๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๔  น. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียน
จะเรียกผู้ที่สอบได้ล าดับถัดมา มาท าสัญญาจ้างต่อไป     
           ๘.๒  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  และท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

    ประกาศ    ณ   วันที่   ๗   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

 
                             (นางจารุวรรณ  รัตนมาลี) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนค าม่วง 
 
 

 

 

 



 

 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
โรงเรียนค าม่วง    อ าเภอค าม่วง    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๔ 

………………………………………….. 

                                             เขียนที่…………………………………….. 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

 
 ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ....................ปี   วัน/เดือน/ปี  เกิด
....................................อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...............ต าบล................................อ าเภอ.................จังหวัด
........................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์........................................ปจัจุบันประกอบอาชีพ
.............................................สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง   
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง   
โดยได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของ  โรงเรียนค าม่วง    อ าเภอค าม่วง    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย  ดังนี้ 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน  ๑   ฉบับ 
  (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง   จ านวน  ๑  ฉบบั 
  (    )   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่  ๖ เดือน 
            และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน   จ านวน  ๒  รูป 
  (    )   ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน                

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผูส้มัคร 
                 (...................................................) 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม 

            (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผู้สมัคร 
                                  (..................................................) 
 

 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕  นิว้  


