
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งนักการภารโรงดูแลสวนและภูมิทัศน์ 

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

                     ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น  ลูกจ้างชั่วคราว
ต าแหน่ง  นักการภารโรงดูแลสวนและภูมิทัศน์  จ านวน 2 อัตรา   รายละเอียดดังนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1  มีสัญชาติไทย    
1.2 วุฒิการศึกษา  ขั้นต่ าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง นักการภารโรงดูแลสวนและภูมิทัศน์   
1.3 มีอายุ  25 - 55 ปี  
1.4  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ 
      พระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟ่ันเฟือน                   

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ  ก.พ. 
1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามกฎหมายว่า               

ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  หรือตามกฎหมายอื่น 
1.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
1.8  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
1.9  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
1.10 ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
       ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
       ของรัฐ 

                   1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัย ตามกฎหมายว่าด้วย 
      ระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 

                   1.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย ตามกฎหมายว่าด้วย   
                         ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น  
                   1.14 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
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     2.  วันรับสมัคร 
                     รับสมัครตั้งแต่วันที่  14 – 27  พฤศจิกายน  2562  ระหว่างเวลา  09.00 น. – 15.00  .   
                     เว้นวันหยุดราชการ    

               3.  สถานที่รับสมัคร 
     ห้องบริหารงบประมาณและงานบุคคลโรงเรียนสงวนหญิง 

4. หลักฐานการรับสมัคร 
4.1  ใบสมัคร  (ตามแบบฟอร์มของทางราชการ) 

     4.2  ใบรับรองคุณวุฒิ  (ถ่ายส าเนาเอกสาร) 
     4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ถ่ายส าเนาเอกสาร) 

                    4.4  รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  จ านวน  1  รูป  (ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่น      
           ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน)   

4.5  ใบรับรองความประพฤต ิ โดยมีผู้รับรองที่เป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ  5 
4.6  ใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบัน 
4.7  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา 

5. วันที่  สถานที ่ และวิชาที่คัดเลือก 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
29 พฤศจิกายน 2562    
30 พฤศจิกายน 2562    

09.00  -  12.00 น 
09.00  น. 
 

สัมภาษณ์ 
ประกาศผลการคัดเลือก 

ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป 
ห้องบริหารงบประมาณฯ 

 

 6.  อัตราเงินเดือน     9,000.-  บาท 

         ประกาศ   ณ  วันที่  13  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

              
 

                  (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 
 

 
 



  
 
 
                                                  ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก  ลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ขายสินค้าในร้านค้าสหกรณ ์

 

           ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ขายสินค้าในร้านค้าสหกรณ์  จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดดังนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1  มีสัญชาติไทย  เพศหญิง 
1.2 วุฒิการศึกษา  ขั้นต่ าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความสามารถในการเช็คสต๊อกสินค้า  จัดวาง

และขายสินค้าหน้าเคาเตอร์  บุคลิกภาพเหมาะสม 
1.3  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
1.4  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข     
     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

1.5  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือน                  
      ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ  ก.พ. 
1.6  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามกฎหมายว่าด้วย 

 ระเบียบข้าราชการพลเรือน  หรือตามกฎหมายอื่น 
1.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
1.8  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
1.9  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

              1.10  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็น                 
                      โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

   1.11  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 
      หน่วยงานอื่นของรัฐ 

              1.12  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัย ตาม 
                      กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
              1.13  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย ตามกฎหมายว่าด้วย   
                      ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น          
              1.14  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ                                                                                         

2.  วันรับสมัคร 
                รับสมัครตั้งแต่วันที่  14 – 27  พฤศจิกายน  2562   ระหว่างเวลา  09.00 น. –  
                15.00 น.  ในวันและเวลาราชการ 
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3.   สถานที่รับสมัคร 
ห้องบริหารงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียนสงวนหญิง 

4.  หลักฐานการรับสมัคร 
4.1  ใบสมัคร  (ตามแบบฟอร์มของทางราชการ) 
4.2  ใบรับรองคุณวุฒิ  (ถ่ายส าเนาเอกสาร) 
4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ถ่ายส าเนาเอกสาร) 
4.4  รูปถ่ายขนาด  1”  จ านวน  1  รูป  (ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่น      
      ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน)   
4.5 ใบรับรองความประพฤต ิ โดยมีผู้รับรองท่ีเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ  5 
4.6 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบัน 
4.7  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา 

5.  วันที่  สถานที ่ และวิชาที่สอบคัดเลือก 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
29 พฤศจิกายน 2562    
30 พฤศจิกายน 2562    

09.00  -  12.00 น 
09.00  น. 
 

สัมภาษณ์ 
ประกาศผลการคัดเลือก 

ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป 
ห้องบริหารงบประมาณฯ 

6.  อัตราเงินเดือน  ค่าตอบแทนวันละ  300 บาท (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  13  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
 

              
 

         (นายนิติกรณ์   ฉันท์วงศ์ชนะ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 
 
 
 
 
 


