
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนพุทธิโศภน 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบรกิารทั่วไปชาย 

 

  ด้วย โรงเรียนพุทธิโศภน ส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 จะด ำเนินกำร             
รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

      1. ต าแหน่งพนักงานบริการทั่วไปชาย  อัตรำเงินเดือนๆ ละ 9,000  บำท  เมื่อพ้นระยะทดลองงำน  
โดยเงินรำยได้สถำนศึกษำ 

   1.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ   
   (1)  ดูแลควำมสะอำดภำยในโรงเรียน 
   (2)  รักษำควำมปลอดภัย 
   (3)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  1.2 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
   (1)  ท ำควำมสะอำดตำมบริเวณอำคำรสถำนที่  ซ่อมบ ำรุง  เก็บกวำดขยะในบริเวณโรงเรียน 
   (2)  รู้มีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนช่ำงปะปำและช่ำงไฟฟ้ำ 
   (3)  อยู่เวรยำม ดูแลควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำทั้งกลำงวันและกลำงคืน 
   (4)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  1.3 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งพนักงำนบริกำรทั่วไปชำย 
    เพศชำย อำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๒0 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ในวันมำสมัคร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำ

ประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้น ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้   

  1.4 ควำมรู้ควำมสำมำรถและคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องกำร 
   (1)  สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ไม่มีโรคประจ ำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำน  
   (2)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมีน้ ำใจในกำรให้บริกำร 
    (3)  มีควำมรับผิดชอบต่อผลส ำเร็จของงำน 

  
  2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

    (1)  มีสัญชำติไทย 
    (2)  ไม่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับยำเสพติด  ของผิดกฎหมำยทุกชนิด 
    (3)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

      (4)  ไม่เป็นผู้ทีม่ีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นผู้บุคคลล้มละลำย 
      (5)  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรสำธำรณะหรือองค์กำรรูปแบบ 
ต่ำงๆ สังกัดรำชกำรส่วนท้องถิ่นสั่งพักรำชกำร หรือให้ออกจำกงำนไว้ก่อน 

(6)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ปลดออก  หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร 
สำธำรณะ หรือองค์กำรรูปแบบต่ำง ๆ  สังกัดรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
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  (7)  ไมเ่คยเป็นผู้เคยถูกลงโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดที่เป็นลหุโทษ  
หรือควำมผิดที่ก ำหนดโทษขั้นลหุโทษ  หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 
                             เมื่อได้รับเป็นผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกแล้ว หำกปรำกฏภำยหลังพบว่ำคุณสมบัติไม่ตรง 
ตำมต ำแหน่งที่ประกำศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่ำเป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
และจะไม่มีสิทธิเป็นพนักงำนบริกำรทั่วไปชำย 

  3. การรับสมัครสอบ 
   3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร   
         ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสำมำรถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำร 

หลักฐำนประกอบกำรสมัครได้ที่ห้องธุรกำร อำคำร 60 ปี โรงเรียนพุทธิโศภน ต้ังแตว่ันที่ 21 มิถุนำยน 2565 ถึงวันที่ 
28 มิถุนำยน 2565 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น.– 16.30 น.   

             3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
       3.2.1  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตำด ำขนำด  1.5  x  2  นิ้ว                                          

โดยถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน  2  รูป 
                    3.2.2  ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่ 

สมัครฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ  และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันที่ปิดรับสมัคร 
                              3.2.3  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ฉบับ  

       3.2.4  ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ และนำมสกุล   
(ในกรณีที่ชื่อ – นำมสกลุในหลักฐำนไม่ตรงกัน)  อย่ำงละ 1 ฉบับ 
            3.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันรับสมัคร ซึ่งรับรองว่ำตำไม่บอดสี 
   ทั้งนี ้ในใบส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง”   
และลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ด้วย 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่   
                 โรงเรียนพุทธิโศภน  จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสมัครเพ่ือคัดเลือก ในวันที่ 28 มิถุนำยน  

เวลำ 17.00 น. ณ เว็บไซต์โรงเรียนพุทธิโศภน 
      

5. วิธีการคัดเลือก 
      โรงเรียนพุทธิโศภน จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือก โดยวิธีกำรสอบภำคสัมภำษณ์  ในวันที่ 29 
มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 น. ณ โรงเรียนพุทธิโศภน ดังนี้ 
      กำรสัมภำษณ์ เพ่ือท ำกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ 
ควำมรู้รอบตัว ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับกิจกำร เชำวน์ ท่วงที วำจำ ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน  

  6. ประกาศผลการคัดเลือก และท าสัญญาจ้าง 
     6.1 ประกำศผลกำรคัดเลือก ในวันที่ 30 มิถุนำยน 2565   
     6.2 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องมีผู้ค้ ำประกันในกำรท ำสัญญำจ้ำง โดยเป็นข้ำรำชกำรไม่ต่ ำกว่ำ                
ชั้นสัญญำบัตรหรือขั้นช ำนำญกำร 
     6.3 ท ำสัญญำจ้ำง ในวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 
     6.4 เริ่มปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2565 
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    จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
 

                         ประกำศ  ณ  วันที่  20 มิถุนำยน  2565 
                                                           
 
 
 
                                                  (นำยด ำรง     มำตี๋) 
                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธิโศภน 

 


