
 

 

ประกาศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง 

………………………………………….. 
 

     ด้วยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความประสงค์
จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง จ านวน 1 อัตรา ในปีการศึกษา 2565 อาศัยอ านาจตาม
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว        
จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
               1.1 ต าแหน่ง นักการภารโรง         จ านวน  1 อัตรา 
               1.2 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท 
               1.3 จ้างด้วยงบประมาณรายได้สถานศึกษา 
 2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
      2.1  เพศชาย  
          2.2  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      2.3  มีสัญชาติไทย  
      2.4  มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี และไม่เกิน 50 ปี 
      2.5  เป็นผู้มีความสามารถด้านงานช่าง เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า หรือมีความสามารถด้านงานเกษตร 
          2.6  มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับต าแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและ 
                     มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตอาสา 
          2.7  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.
      2.8  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติฯ หรือ 

 ตามกฎหมายอ่ืน  
      2.9  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      2.10  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้ 

    กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่น  

  ของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
      2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติฯ       
                       หรือตามกฎหมายอื่น 
      2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
         3. หลกัฐำนกำรสมัคร 
              3.1  หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนา        จ านวน     1    ฉบับ 
              3.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน                    จ านวน     1     ฉบับ 
              3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน          จ านวน     1     ฉบับ 
              3.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด 1 นิ้ว            จ านวน    1     รูป 
              3.5  หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ 
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 4. ก ำหนดกำรรับสมัครและสถำนที่รับสมัคร 
  สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 7  กันยายน พ.ศ. 2565 
               เวลา 09.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์  
               โรงเรียนสัตหีบวทิยาคม 
 5. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือก 
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกภายในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 
              ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  โทร 038-237299 และทางเว็บไซต์ www.sw.ac.th 
 6. วิธีกำรคัดเลือก 
    สัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ฯลฯ 
 7. วัน เวลำและสถำนที่คัดเลือก 
                       สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
              ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
    ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดยจะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้  
              คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย 
 9. ก ำหนดประกำศผลกำรคัดเลือก 
    โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 
               ณ โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม โทร 038-237299 และทางเว็บไซต์ www.sw.ac.th 

10. กำรรำยงำนตัว 
            (1) ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 ให้มารายงานตัวที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมในวันที่ 13 กันยายน  
                พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
                ถ้าไม่มารายงานตัวตามก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  ทางโรงเรียนจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก 
                ล าดับถัดไป 
            (2) ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ 
                คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
            (3) การจ้างนี้ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า 
               หรือข้าราชการ 
 

                          ประกาศ  ณ  วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 

                                                                                                                

                                                                          นางณัฐชา  จันทร์ดา 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 



 (เอกสำรแนบท้ำยประกำศ) 

ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565) 
 

ที ่ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน วัน เดือน ปี หมำยแหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 24 - 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

2 ด าเนินการรับสมัคร 1 - 7 กันยายน  พ.ศ. 2565  

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 8 กันยายน  พ.ศ. 2565  

4 ก าหนดการคัดเลือก 9 กันยายน  พ.ศ. 2565  

5 ประกาศผลการคัดเลือก 12 กันยายน  พ.ศ. 2565  

6 รายงานตัว 13 กันยายน  พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ใบสมัครสอบคัดเลือกนักกำรภำรโรง 
โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
---------------------------------------- 

๑. ชื่อ–นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว)……………………....……..…………………...............................…………………….…….. 
สัญชาติ ……………….............……… เชื้อชาติ ……………......….......………….ศาสนา ……….....……...........………………… 

๒. เกิดวันที่ ……..…. เดือน………............………….พ.ศ….…....…..... อายุถึงวันรับสมัคร ………...……ปี....................เดือน 
๓. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ………............................…………………………ออก ณ จังหวัด……….......………........... 

บัตรหมดอายุเมื่อวันที่ ……..… เดือน ………....…..………พ.ศ…….....…… 
๔. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ …….…..…… หมู่ที่............ ตรอก/ซอย.................................ถนน ………....……..…......……… 

ต าบล …….....................…… อ าเภอ/เขต ……………..........…… จังหวัด …………..........…………รหัสไปรษณีย์.............. 
เบอร์โทร………...................……………..E-mail ………………….........................…………………………………………………... 

๕. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร....................................................................... ........... …………....……...................…………….. 
ส าเร็จการศึกษาจาก ………......................………...………………………………เมื่อวันที่.........เดอืน.................พ.ศ…………. 
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม........................... วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ................................................. ............................... 
ความรู้ความสามารถพิเศษ....................................................................................................... ................................. 

๖. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
      ส าเนาใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript)        
      ส าเนาทะเบียนบ้าน 
      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                         
      ส าเนาการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(ถ้ามี) 
      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................................................  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ   หากข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
     ลงชื่อผู้สมัคร ……………...............……………………………….. 
       (…………………......................……………………) 
     ยื่นใบสมัครวันที่ …………เดือน………………………พ.ศ. 2565 
 

 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารหลักฐานแล้ว 
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
หลักฐานไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 
 

         ……………………………………… 
          (……………………………………) 
         .........../................./............. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
มีคุณสมบัติครบ 
ขาดคุณสมบัติด้าน.................................. 
 

           …………………………....…………… 
          (…………......…………………………) 
            .........../................./.............. 

 

เลขประจ ำตัวผู้สมัคร........... 


