
 

 

 
  
  

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย 

 
------------------------------------ 

    ด้วยโรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุโขทัย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา และยามรักษาความปลอดภัย 
จำนวน ๑ อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบ
อำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือ
คัดเลือกเป็นนักการภารโรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑ ตำแหน่ง  นักการภารโรง   จำนวน ๑  อัตรา  
   อัตราค่าตอบแทน ๘,๖๙๐  บาท/เดือน 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
   ๑) ทำความสะอาดโรงเรียนตามบริเวณท่ีได้รับมอบหมาย  
  ๒) บำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
   ๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.๒ ตำแหน่ง  ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา 
   อัตราค่าตอบแทน   ๘,๖๙๐  บาท/เดือน 
      หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
   ๑) กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่มาเรียนในตอนเช้าบริเวณประตูทางเข้า
โรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  ๒) กำกับดูแลตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์ของผู้มาติดต่อราชการและผู้ปกครองนักเรียนที่มารับ
นักเรียนกลับตอนเลิกเรียนให้จอดบริเวณท่ีกำหนด 
  ๓) ทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔) ดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการ 

   ๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
           ๑) มีสัญชาติไทย 
            ๒) เป็นเพศชายเท่านั้น และมีอายไุม่ต่ำกว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
         ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



๒ 

 

 

           ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
           ๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
           ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม 
         ๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
           ๘) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช 

           ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  ๑. ตำแหน่ง นักการภารโรง  ดังนี้ 
   ๑) มีวุฒิไม่ต่ำกว่ากว่าประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 
   ๒) มีความรู้ความสามารถด้านช่าง (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
   ๓) มีความสามารถในการเขียนหนังสือและสื่อสารได้ 
   ๔) มีประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ 
    ๕) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

   ๒. ต ำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
 ๑) มีวุฒิไม่ต่ำกว่ากว่าประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 ๒) สามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

 

๓. การรับสมัคร 
     ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
           ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอุดมดรุณี  
ตั้งแต่วันที่ ๑๗  – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๓๐ น.เว้นวันหยุดราชการ 

 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
            ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑×๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี
จำนวน ๓ รูป 
         ๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
กับตำแหน่งที่สมัครโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมถ่าย
สำเนาจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   กรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
         ๓) บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนาจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 



๓ 

 

 

         ๔) ใบร ับรองแพทย์ซ ึ ่งออกให้ไม ่เก ิน ๑ เด ือน และแสดงว ่าไม ่เป ็นโรคที ่ต ้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
          ๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
          ๖) หลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
 

๔. เงื่อนไขการจ้าง 
     ๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ   และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถ ูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที ่ม ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู ้สมัครไม่ว ่าด้ว ยเหตุใดๆ   
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์
ใดๆจากโรงเรียนอุดมดรุณีมิได้ 
      ๔.๒ ไมผู่กพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๔.๓ สัญญาจ้างจัดทำเป็นรายปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาจะมีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างและปรับเงินเดือนเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 
      ๔.๔ การลาออกจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนลาออกอย่าน้อย ๓๐ วัน 
 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ 
      ๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ๕.๒ วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสัมภาษณ์  ในวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม ๑  โรงเรียนอุดมดรุณี          
                 

ตำแหน่ง กำหนดการสอบ วิชาที่ทดสอบ คะแนนเต็ม 

นักการภารโรง 
และยามรักษาความปลอดภัย 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(สัมภาษณ์) 

๑๐๐ 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน   
       ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบรวมกันไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ   
 

๗. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการและ www.ud.ac.th โรงเรียนอุดมดรุณี 
 

 
 
 

http://www.ud.ac.th/


๔ 

 

 

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
               ให ้ผ ู ้ท ี ่ผ ่านการคัดเล ือกไปรายงานตัวและไปทำสัญญาจ้างในว ันที่  ๑ ธ ันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ  งานบุคคล  ห้องสำนักงานผู ้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี  โดยเริ ่มปฏิบัติงาน  ในวันที่  
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

               หมายเหตุ   ถ้าผู้ผ่านเกณฑ์ในลำดับก่อนไม่มารายงานตัวตามประกาศโรงเรียนจะเรียกตัวผู้สอบได้ใน
ลำดับถัดไป 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายสาโรช   เกตุสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

 
กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย 

โรงเรียนอุดมดรุณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

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

  ประกาศรับสมัคร ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  รับสมัคร  ๑๗   – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  การจัดทำสัญญาจ้าง ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  เริ่มปฏิบัติงาน ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 


