
 

 

 

ประกาศโรงเรียนตล่ิงชันวิทยานุสรณ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนอัตราจางผูปฏิบัติงานใหราชการ ตำแหนงนักการภารโรง 

………………………………………………… 

           ดวยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ประสงคจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนอัตราจางผูปฏิบัติงาน

ใหราชการ ตำแหนงนักการภารโรง ปฏิบัติงานในโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ 

อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื ่องการมอบอำนาจเกี ่ยวกับลูกจางชั ่วคราว หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสรรหา

ลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณรายจาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐  

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบ

อำนาจเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว และหนังสือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ท่ี ศธ ๐๔๓๔๔/๓๑๗๕ 

ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕  เรื่อง การจัดสรรอัตราจางผูปฏิบัติงานใหราชการ ตำแหนงนักการภารโรง จึงประกาศ

รับสมัครบุคคลเพ่ือจางเปนอัตราจางผูปฏิบัติงานใหราชการ ตำแหนงนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ตำแหนงท่ีรับสมัคร 

    ๑.๑ อัตราจางผูปฏิบัติงานใหราชการ ตำแหนงนักการภารโรง 

 ๑.๒ อัตราคาจาง  เดือนละ ๙,๐๐๐  บาท 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

  ๑) เพศชาย มีอายุตั้งแต ๒๕ - ๔๕ ปบริบรูณ 

 ๒) มีสัญชาติไทย 

 ๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  

           ๔) ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองไมเปนโรคตองหามตามที่กฎหมายกำหนดในกฎ ก.พ. วาดวยโรค     

พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ 

       (๑) วัณโรคในระยะแพรกระจาย 

       (๒) โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการจนเปนท่ีรังเกียจตอสังคม 

       (๓) โรคยาเสพติดใหโทษ 

       (๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

       (๕) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื ้อรังที ่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอ           

การปฏิบัติงานในหนาท่ี ตามท่ี ก.พ. กำหนด 

 ๕) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย 
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 ๖) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือ

เปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

 ๗) ไมดำรงตำแหนงกำนัน ผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูชวยผูใหญบาน หรือแพทยประจำตำบล สมาชิก

องคการบริหารสวนตำบล 

๘) ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

๙) ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร 

 ๑๐) ไมเคยเปนผูตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา เวนแต

โทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๑๑) ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

  ๑) ไดรับวุฒิทางการศึกษาไมต่ำกวาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑) หรือ

เทียบเทาไดไมต่ำกวานี้ 

 ๒) มีความรูทางดานชางปูน ชางไม ชางประปา ชางไฟฟา การจัดสวน และสามารถซอมบำรุงเครื่องมือชาง

ได  

๓. วัน เวลา และสถานท่ีสมัคร 

     ๓.๑ ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครไดท่ีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ

บานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวน

วันหยุดราชการ 

      ๓.๒ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนำมาย่ืนในวันสมัครสอบ (พรอมตัวจริง) 

    ๔.๑ ใบสมัครตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

    ๔.๒ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พรอมสำเนา         จำนวน ๑ ฉบับ 

    ๔.๓ บัตรประจำตัวประชาชน พรอมสำเนา         จำนวน ๑ ฉบับ  

    ๔.๔ ทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมสำเนา         จำนวน ๑ ฉบับ  

    ๔.๕ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว (ไมเกิน ๖ เดือน)           จำนวน ๒ รูป 

    ๔.๖ ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดยสถานพยาบาลของทางราชการ        จำนวน ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ในวันสมัครใหผูสมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวย และฉบับ      

สำเนาใหผูสมัครเขียนรับรองสำเนาถูกตอง และลงชื่อกำกับไวในสำเนาเอกสาร ตามขอ ๒ - ๔ ไวทุกฉบับ และในวัน

สมัครใหผูสมัครปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้  

๑) ตองสวมหนากากอนามัยทางการแพทยตลอดระยะเวลาท่ีอยูในสถานท่ีรับสมัคร  

๒) ตองผานจุดคัดกรองกอนเขาหองรับสมัคร วัดอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ฆาเชื้อ      

ทำความสะอาด  

๓) หามผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของติดตามเขามาในบริเวณสถานท่ีรับสมัคร    
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๕. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ และทาง

เว็บไซต http://www.talingwit.ac.th 

๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

 จะดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบความรูท่ัวไป, การปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ 

๗.  วันเวลาและสถานท่ีคัดเลือก 

 จะดำเนินการคัดเลือกในวันที ่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนตลิ ่งชันวิทยานุสรณ ตำบลตลิ ่งชัน       

อำเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย ตามตารางการคัดเลือกดังนี้  

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

วันท่ี  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 

๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

 

ทดสอบความรูท่ัวไป  

ทดสอบการปฏิบัติงาน 

สอบสมัภาษณ 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๕๐ 

รวม ๒๐๐ 

๘. เกณฑการตัดสิน 

 ผูที่ถือวาเปนผูไดรับการคัดเลือก จะตองไดคะแนนที่สอบคัดเลือก ไมต่ำกวารอยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผูได

คะแนนรวมกันเทากัน จะจัดลำดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกวาอยูในลำดับที่ดีกวา 

หากยังคะแนนเทากันอีกใหผูที่ไดรับเลขประจำตัวผูสมัครสอบกอนเปนผูที่อยูในลำดับที่ดีกวา การตัดสินถือเปน

เด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได 

๙. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการยกเลิกบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 

    ๙.๑ โรงเรียนตลิ ่งชันวิทยานุสรณ จะประกาศรายชื ่อผู ผานการสรรหาและเลือกสรร ณ โรงเรียนตลิ ่งชัน      

วิทยานุสรณ และทางเว็บไซต http://www.talingwit.ac.th  ภายในวันท่ี  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

    ๙.๒ บัญชีรายชื่อจะประกาศเรียงลำดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ และผูไดรับการคัดเลือกจะ

ถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

  ๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตำแหนงท่ีไดรับการคัดเลือกไปแลว 

            ๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง 

            ๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกำหนด 

 ท้ังนี้ เม่ือจางไดครบตามตำแหนงท่ีประกาศรับสมัคร บัญชีนั้นเปนอันยกเลิก 

๑๐. การจางและเง่ือนไขการจาง 

      ๑๐.๑ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณจะดำเนินการจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจางเปนอัตราจาง

ผูปฏิบัติงานใหราชการ ตำแหนงนักการภารโรง ครั้งแรกตามลำดับท่ีตามบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร 

ตามจำนวนอัตราวางท่ีประกาศรับสมัครไว 
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      ๑๐.๒ ผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการจัดทำสัญญาจาง เมื่อโรงเรียนไดรับการจัดสรรงบประมาณ

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยแลวเทานั้น และการจัดทำสัญญาจางใหเปนไปตามเงื่อนไขการ

อนุมัติงบประมาณแตละครั้ง 

      ๑๐.๓ การจางตามขอ ๑๐.๑ ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนำไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน

ลูกจางประจำ/พนักงานราชการหรือขาราชการ ผูไดรับการจางตำแหนงนักการภารโรง จัดทำสัญญาจางในกรณี

ระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู ความสามารถความ

ประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอำนาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา 

  

   ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

(นางนฤมล  อรชร) 

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหนง 

ผูอำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนอัตราจางผูปฏิบัติงานใหราชการ  

ตำแหนงนักการภารโรง โรงเรียนตล่ิงชันวิทยานุสรณ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

...................................................................... 

                

เขียนท่ี....................................................................... 

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

 

 ขาพเจา..................................................................................อายุ..............ป วนั/เดอืน/ป เกิด....................... 

อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี...............ตำบล.............................................อำเภอ........................................................ 

จังหวัด............................................................ รหัสไปรษณีย................................... โทรศัพท...................................... 

ปจจุบันประกอบอาชีพ.................................................................................................................................................. 

สถานภาพ (    ) โสด   (    ) สมรส   (   ) หยาราง 

 มีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือเปนอัตราจางผูปฏิบัติงานใหราชการ ตำแหนงนักการภารโรง 

โดยไดศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบานดานลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย เรียบรอยแลว พรอมนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาดวย ดังนี้ 

   (   ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พรอมสำเนา        จำนวน ๑ ฉบับ 

   (   ) บัตรประจำตัวประชาชน พรอมสำเนา         จำนวน ๑ ฉบับ  

   (   ) ทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมสำเนา         จำนวน ๑ ฉบับ  

   (   ) รูปถาย ๑ นิ้ว (ไมเกิน ๖ เดือน)                   จำนวน ๒ รูป 

    (   ) ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดยสถานพยาบาลของทางราชการ       จำนวน ๑ ฉบับ  

 

(ลงชื่อ).........................................................ผูสมัคร 

                                                                                     (.......................................................) 
 

บันทึกเจาหนาท่ีรับสมัคร 

 ไดตรวจสอบคุณสมบัติพรอมเอกสารหลักฐานเบื้องตนแลว ปรากฏวา 

  (   ) หลักฐานครบถวน  (   ) หลักฐานไมครบ 

ความเห็นของเจาหนาท่ีผูรับสมัคร 

  (   ) เห็นควรใหรับสมัคร  (   ) เห็นควรสงเอกสารเพ่ิมเติม 

 

   (ลงชื่อ)..........................................เจาหนาท่ีผูรับสมัคร 

                                                                              (.......................................................) 

รูปถาย 

ขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้ 

เลขประจำตัวผูสมัคร............... 



 

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนอัตราจางผูปฏิบัติงานใหราชการ ตำแหนงนักการภารโรง 

(แนบทายประกาศโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ  ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัน  เดือน  ป หมายเหตุ 

๑ ประกาศรับสมัคร ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  

๒ รับสมัคร ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการ

คัดเลือก 

๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 

๔ สอบภาคทฤษฎี สอบปฏิบัติและ

สอบสมัภาษณ 

๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

๕ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 

๖ รายงานตัวและทำสัญญาจาง รอรับการจดัสรรงบประมาณ  

 

 

 

 

 

 


