
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคลากรเพ่ือคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 

ลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๒ อัตรา โดยมีคุณสมบัติแนบท้ายประกาศตามต าแหน่ง ดังต่อไปนี้    

๑. ช่างทาสี    จ านวน  ๑ อัตรา 
๒. เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

๑. หลักฐานในการสมัคร 
    ๑.1 ใบแสดงผลการเรียน / วุฒิการศึกษา 
    ๑.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ชุด 
    ๑.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  จ านวน  1  ชุด  
    ๑.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
    ๑.๕ ใบรับรองแพทย์ 

        

๒. ก าหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
     รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๗ – ๒๑ พฤษภาคม  25๖๔ 
 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)  
     ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

 

๓. ก าหนดวันท าการทดสอบและสัมภาษณ์ และสถานที่คัดเลือก 
    วันที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  ณ ห้องประชุม
กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 

๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  25๖๔  เวลา 09.00 น.  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าศูนย์กีฬา ๖๐ ปี 

5.  รายงานตัว  
วันที่  ๑  มิถุนายน  25๖๔  เวลา 0๘.00 น. เป็นต้นไป (เวลาราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

6.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อ 02 – ๐๓๔๙๗๕๕  ตอ่ ๙๑๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 

7. วันเริ่มปฏิบัติงาน 
     ระยะเวลาในการจ้างและปฏิบัติงาน  
     ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน 25๖๔  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 25๖๕ 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๗   พฤษภาคม  25๖๔ 
 

 
(นางสุมนา  ธิกุลวงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 



 
 

 

 

 

คุณสมบัติลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 

 
อัตราเงินเดือน   :  ๙,000    บาท / เดือน 
จ านวนที่ต้องการ :  ๑     อัตรา 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. เพศชาย/หญิง อายุ  ๒5 ปีขึ้นไป 
๒. วุฒิการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ขึ้นไป 
๓. มีประสบการณ์ / ความสามารถในการท าความสะอาด 
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความตั้งใจและอดทนในการท างาน 
๕. ไม่มีโรคประจ ำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำน 

  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเปิด-ปิด ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ ปัด กวาด เช็ด 
ถู ขัดอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณทั่วไป น าถังขยะตามอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณ
ทั่วไปไปทิ้งและก าจัด และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ช่วยดูแลสถานที่ ท าความสะอาดบริเวณต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม       
และดูแลพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ตามสมควรแก่สภาพ ตามความเหมาะสม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. มีความรู้ในการท าความสะอาดอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 
๒. มีความเข้าใจในกฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด แม่นย า 

 
 

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



 
 
 
 
 
 

 

คุณสมบัติลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง นักการภารโรง (ช่างสี) 

อัตราเงินเดือน   :  ๙,000    บาท / เดือน 
จ านวนที่ต้องการ :  ๑    อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    1. เพศ ชายหรือหญิง  อายุ  25  ปีขึ้นไป  
    2.  วุฒิการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ขึ้นไป 
    3.  มีประสบการณ์ / ความสามารถทางด้านช่างตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    4.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความตั้งใจและอดทนในการท างาน 

       5.  ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ งานสี รู้ถึงประเภทของสี อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนก่อน -หลังการ
ทาสี ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ  ตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตามค าสั่ง  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด
หรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ช่วยในการจัดสถานที่ ดูแลสถานที่ ท าความสะอาดสถานที่ ติดตั้ง ประกอบ ซ่อม ดัดแปลง ปรับ แก้ไข 
ติดตั้ง รื้อถอนโยกย้ายเกี่ยวกับงานทาสี วางแผนงานและประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสี เบิกจ่ายจัดเตรียม  
เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
     ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1. มีความรู้ในงานทาสี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 
2. มีความเข้าใจในกฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 
 
 

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


