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ประกาศโรงเรียนมัธยมวดัด่านส าโรง 
เรื่อง  รับสมคัรบคุคลทั่วไปเพื่อคดัเลือกเปน็ลกูจ้างช่ัวคราว  

.......................................... 
               ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน  5  อัตรา ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่วันท่ี 3 มกราคม 2๕๖5  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 
อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี ๒๙/๒๕๔๖ ส่ัง  ณ  วันท่ี ๘  กรกฎาคม 
๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 
๐๕๒๗๖/ว ๓๑ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
 ต าแหน่งที่รับสมัคร 
     1. พนักงานขับรถ     จ านวน  ๒  อัตรา 

    ๒. พนักงานรักษาความปลอดภัย   จ านวน  ๒  อัตรา  
     3. พนักงานนกัพัฒนา (ท่ัวไป)    จ านวน  1  อัตรา 
 

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร ต าแหน่งพนักงานขับรถ 
    1.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี  
3. เพศชาย และผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
4. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่า 
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล / สาธารณะ ตามกฎหมาย 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญาเว้นแต่ 

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
8. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย 

ผู้ใหญ่บ้าน 
9. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือเป็นโรคท่ีเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

10.  ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ 
11.  มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการขับรถยนต์ มีความรู้ความเข้าใจในการ 

บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเบ้ืองต้นในการใช้รถยนต์ได้ 
12.  มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับรถยนต์และการ 

ขนส่งเป็นอย่างดี 
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13.  ปฏิบัติหน้าท่ีได้ท้ังเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 
14.  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
1.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. ปฏิบัติงานช้ันต้นในการขับรถยนต์ การบ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ข้อขัดข้อง
เบื้องต้นในการใช้รถยนต์ได้ 

๒. ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานขับรถยนต์ท่ีได้รับมอบหมายไปติดต่อราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๓. ดูแล รักษารถยนต์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย และพร้อมใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา 

๔. ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างปลอดภัย และท าความสะอาด
ภายในและภายนอกรถยนต์อย่างสม่ าเสมอ 

๕. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

1.๓ ค่าตอบแทน  ๑๑,๐๐๐  บาท/เดือน 
1.๔ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร ดังนี้ 

๑. ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
๒. ส าเนาใบแสดงวุฒิทางการศึกษา 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
๕. ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ 
๖. ส าเนาหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 
๗. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
๘. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน และเป็น

รูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๒ รูป 
๙. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ท่ีออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 

 

2. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 

    2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์  
3. เพศชาย และผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
4. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่า 
5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญาเว้นแต่ 

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ 
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
7. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย 

ผู้ใหญ่บ้าน 
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8. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือเป็นโรคท่ีเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

9.  ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ 
2.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑. ผลัดท่ี ๑ ผลัดกลางวัน ปฏิบัติหน้าท่ี ต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. (12 ช่ัวโมง)  

๒. ผลัดท่ี ๒ ผลัดกลางคืน ปฏิบัติหน้าท่ี ต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. (12 ช่ัวโมง)  
๓. ประจ าอยู่ ณ ป้อมยามบริเวณด้านหน้า ทางเข้า – ออก โรงเรียนเพื่อตรวจตราและสอดส่อง ดูแล 

กวดขันความเรียบร้อยของบุคคลหรือรถยนต์ท่ี ผ่านเข้า – ออก ในบริเวณโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง ด้วย
ความรอบคอบและรัดกุม โดยให้ ผู้มาติดต่อลดกระจกลง (ยกเว้นบุคลากรในโรงเรียนท่ี  เจ้าหน้าท่ี 
จ าเลขทะเบียนรถของบุคคลนั้น ๆ ได้) และหากเป็นบุคคลภายนอกต้องลดกระจกและแลกบัตร เข้ามาติดต่อ
พร้อมติดบัตรของทางโรงเรียน ยกเว้น หน่วยงานราชการด้วยกันท่ีไม่ต้องแลกบัตร  

๔. กรณีมีการติดต่อในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชย และวันหยุดท่ีทางโรงเรียน
ก าหนดขึ้น เมื่อมีบุคคลภายนอกประสงค์จะขอพบข้าราชการ หรือบุคลากร โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง  
ให้ขอบัตรประจ าตัวประชาชนไว้ และบันทึกข้อมูลไว้ในสมุดบันทึกประจ าวัน พร้อมท้ังขอทราบช่ือข้าราชการ 
หรือบุคลากรท่ีจะเข้าพบด้วย เมื่อออกจากโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง แล้วจึงคืนบัตรประจ าตัวประชาชนให้ 

๕. สังเกตตรวจตราเป็นพิเศษ กรณีมีบุคคลภายนอกท่ีเห็นหรือสงสัยว่ามีพฤติการณ์ส่อไปในทาง 
ไม่น่าไว้วางใจต้องไม่อนุญาตให้เข้าภายใน บริเวณโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง แล้วรายงานให้ครูเวรหรือ
หัวหน้างานเวรยามรักษาความปลอดภัยทราบทันที 

๖. การปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว ตามข้อ ๑-๕ ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยรายงานเหตุการณ์  
ประจ าวันในสมุดบันทึกประจ าวัน เพื่อให้ครูท่ีได้รับมอบหมาย หรือหัวหน้างานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
หรือรองผู้อ านวยการท่ีดูแลงานเวรยามรักษาความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ
เกิดขึ้นให้รีบรายงานให้ครูเวร หรือหัวหน้างานเวรยามรักษาความปลอดภัย หรือรองผู้อ านวยการท่ีดูแลงาน
เวรยามรักษาความปลอดภัยทราบทันที 

๗. เพื่อป้องกันความเสียหายและการสูญเสีย ทรัพย์สินท่ีอยู่ภายในอาคารและบริเวณต่าง ๆ ของ 
โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราบริเวณโดยรอบพื้นท่ีภายใน  
อาคารและบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง ทุกช่ัวโมง และบันทึกการตรวจตราพื้นท่ี บริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลังโดยรอบอาคารของโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรงเป็นประจ าทุกสามช่ัวโมง  

๘. ตรวจดูและความเรียบร้อยพื้นท่ีท่ัวไปภายนอกอาคารโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง ตลอดจนส ารวจ
ตรวจสอบพฤติการณ์บุคคลท่ีส่อพิรุธไปในทางไม่ดี ตลอดจนกีดกันบุคคลท่ีไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาในบริเวณ
โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง เช่น ผู้น าของเข้ามาขาย หรือผู้ท่ีเข้ามาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ฯลฯ ให้จด
บันทึกไว้และรายงานให้ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบโดยด่วน เพื่อหามาตรการป้องกันและด าเนินการต่อไป 

๙. ดูแลรักษาความปลอดภัยท่ัวไปโดยเฉพาะด้านอัคคีภัย การโจรกรรม และอื่น ๆ รวมถึงการช่วย
ขจัดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การปิดน้ าไฟฟ้าท่ีเปิดท้ิงไว้ภายนอกบริเวณอาคารโรงเรียนมัธยม 
วัดด่านส าโรง  

๑๐. ป้องกันอัคคีภัย และระงับเหตุท่ีเกิดขึ้นจากอัคคีภัยโดยฉับพลัน และเจ้งฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
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๑๑. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องอ านวยการความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักเรียน 
บุคลากรท่ีเดินเข้า – ออกโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

๑๒. ประสานงานและเช่ือมโยงการรักษาความปลอดภัย กับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  และชุมชน
บริเวณใกล้เคียง โดยความเห็นชอบของโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 2.๓ ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๐๐  บาท/เดือน 

 2.๔ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร ดังนี้ 
  ๑. ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 
  ๒. ส าเนาใบแสดงวุฒิทางการศึกษา 
  ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๕.  ส าเนาหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 
  ๖. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

 ๗. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน และ 
เป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๒ รูป 

  ๘. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ท่ีออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  

   

3. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร (ต าแหน่งพนักงานนักพัฒนา) 

 3.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์  
๓. เพศชาย และผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
๔. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า 
๕. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญาเว้นแต่ 

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ 
๖. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๗. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
๘. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือเป็นโรคท่ีเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๙. ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ 
๑๐. มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการขับรถยนต์ มีความรู้ความเข้าใจในการ 

บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเบ้ืองต้น ในการใช้รถยนต์ได้ 
๑๑. เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  3.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายใน โรงเรียน  

      ๒. ท าความสะอาดภายในอาคาร ห้องน้ า และบริเวณโรงเรียน  
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      ๓. จัดสถานท่ีและเตรียมความพร้อม เมื่อ มีกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ในโรงเรียน  
     ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ 

3.๓ ค่าตอบแทน  ๑๑,๐๐๐  บาท/เดือน 

3.๔ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร ดังนี้ 
  ๑. ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
  ๒. ส าเนาใบแสดงวุฒิทางการศึกษา 
  ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๕. ส าเนาหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 
  ๖. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

 ๗. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน และ 
เป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๒ รูป 

  ๘. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ท่ีออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 

 

4. ก าหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
 -  วันรับสมัคร ต้ังแต่วันท่ี 6 - 12 ธันวาคม ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา 0๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 

-  สถานท่ีรับสมัคร  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล (วันท าการ) และห้องประชาสัมพันธ์ (วันหยุด)        
โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐๒-๓๘๔๓๖๗๙ ต่อ ๒๒๑-๒๒๒  

 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
-  วันอังคารท่ี 14 ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดด่าน

ส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ และเว็บไซต์ http://www.mdsr.ac.th   เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป 

  

6. วัน  เวลา และสถานที่คัดเลือก 
-  วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเพชรบดีโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง  จังหวัด

สมุทรปราการ เวลา ๐๙.3๐ น. 
 

7. ประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกในวันศุกร์ ท่ี  17  ธันวาคม  2564  เวลา 10.00 น.      

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง  และเว็บไซต์ http://www.mdsr.ac.th  ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้
รับการคัดเลือกยังมีช่ือขึ้นบัญชีไว้และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศรับสมัครใหม่
ในต าแหน่ง   
 

8. ก าหนดการรายงานตัว 
ผู้ ท่ีโรงเรียนได้คัดเลือกไว้ต้องมารายงานตัวในวันจันทร์ ท่ี 3  มกราคม  ๒๕๖5  เวลา 09.0๐ น.  

ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง เพื่อปฐมนิเทศ หากผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกไว้นี้ไม่มาปฐมนิเทศตามก าหนดไว้นี้ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ท่ีอยู่ ในอันดับท่ีล าดับส ารองต่อไปขึ้นมาแทน และในวันรายงานตัวให้น าหลักฐาน
ดังต่อไปนี้มาแสดง คือ 

๑. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ  

http://www.mdsr.ac.th/
http://www.mdsr.ac.th/
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๒. ใบแสดงคุณวุฒิของผู้สมัคร พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 
๓. หนังสือค้ าประกันโดยผู้ค้ าประกันต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ ๕ มีความประพฤติดี มีฐานะมั่นคง 

และมีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง เมื่อผู้สมัครละเลยหน้าท่ีจนเกิดความเสียหายข้ึน ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้น  

๔.  ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ค้ าประกัน และหนังสือแสดงความยินยอมของคู่
สมรสของผู้ค้ าประกัน จ านวน ๑ ฉบับ 

หากหลักฐานไม่ครบ โรงเรียนอาจพิจารณาเล่ือนผู้ท่ีได้ล าดับต่อไปมาแทน  โดยผู้รับการคัดเ ลือก  
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน  

 
 

      ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

                            ( นายแมน   มั่นคง ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 
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ก าหนดการ 
 

วัน เดือน ป ี รายละเอียด หมายเหต ุ
23 พฤศจิกายน ถึง 

 12 ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว  

 6 - 12 ธันวาคม ๒๕๖๔  กรอกเอกสารสมัครงาน   
 14 ธันวาคม ๒๕๖๔  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก    
 16 ธันวาคม ๒๕๖๔  สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง พนักงานขับรถ,

พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานนักพฒันา 
 

 17 ธันวาคม ๒๕๖๔  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว  
 3 มกราคม 2565  รายงานตัว และท าสัญญาจ้าง  

 
 
 


