
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี 

 

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)   
ในการสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 

     ๑.๑ เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท 
      ๑.๒ เจ้าหน้าท่ีบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท 

 ๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

      ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือก
เจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการแนบท้ายประกาศนี้  

  ๓. คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 

      ๓.๑ มีสัญชาติไทย 
      ๓.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 

      ๓.๓ มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง 

     ๓.๔ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามสถานท่ี ซึ่งผู้ว่าจ้างกำหนดได้ 

      ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

      ๓.๖ ไม่เป ็นผู ้ม ีร ่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัต ิหน้าที ่ได ้ หร ือไร ้ความสามารถ  
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

      ๓.๘ ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
อันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

      ๓.๙ ไม่เคยถูกเป็นผู้ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  ๔. ระยะเวลาและการจ่ายค่าจ้าง 

       ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และผู้ว่าจ้าง 
จะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนแห่งปฏิทิน ในอัตราค่าจ้างตามแต่ละตำแหน่ง 
 ๕. หลักฐานแนบประกอบใบสมัคร 

      ๕.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
     ๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ พร้อมนำตัวจริงมาแสดง 

     ๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ พร้อมนำตัวจริงมาแสดง 

     ๕.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ พร้อมนำตัวจริงมาแสดง 

     ๕.๕ สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เช่น สำเนา สด.๘ หรือ สด.๙ หรือ สด.๔๓ 

    ๕.๖ หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 



   ๖. วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร 

       ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงาน
สลากก ินแบ ่ งร ัฐบาลอ ุปถ ัมภ ์ ) เลขท่ี  302/342 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2279-0415 และสามารถย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานแนบ
ประกอบใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ 
ประกาศผลวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีห้องธุรการของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอุปถัมภ์) 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

              (นางดารณี  คุณอนันต์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
     สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป 

จำนวนท่ีต้องการ ๑ คน 

ระยะเวลาการจ้าง ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.๖) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า 

ขอบเขตงานท่ีจ้าง  
  ๑. ปฏิบัติงานดูแลอาคารเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
 ๒. บริการยกนมและถาดอาหารนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
 ๓. ดูแลทำความสะอาดบันได บริเวณช้ัน 2 และช้ัน 3 อาคาร ๔ 
 ๔. ดูแลพื้นอาคารจนถึงหน้าลิฟท์ช้ัน บริเวณช้ัน 2 และช้ัน 3 อาคาร ๔ 
 ๕. ห้องน้ำนักเรียน ห้องน้ำครู บริเวณช้ัน 3  
 ๖. ดูแลต้นไม้บริเวณระเบียงช้ัน 4  
 ๗. เข้าเวรรักษาการณ์กลางวัน-กลางคืน 
 ๘. ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการประตู ๒ เมื่อไม่มีภารกิจอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ไม่มีท่ีพัก 
  ๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ท้ังนี้ หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายหรือมีการกระทำผิดใด ๆ ก็ตาม สามารถ
ยกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริการ 

จำนวนท่ีต้องการ ๑ คน 

ระยะเวลาการจ้าง ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.๖) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า 

ขอบเขตงานท่ีจ้าง  
  ๑. ขับรถยนต์ของโรงเรียน 
 ๒. ปฏิบัติงานดูแลรอบรั้วด้านนอกอาคารเรียน 
 ๓. ประสานธนาคารด้านการเงิน 
 ๔. ดูแลพื้นอาคารโรงจอดรถให้สะอาด เรียบร้อย  
 ๕. ดูแลต้นไม้รอบรั้วด้านนอกของโรงเรียน 
 ๖. เข้าเวรรักษาการณ์กลางวัน-กลางคืน 
 ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการประตู ๒ เมื่อไม่มีภารกิจอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๙. ไม่มีท่ีพัก 
 
  ท้ังนี้ หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายหรือมีการกระทำผิดใด ๆ ก็ตาม สามารถ
ยกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อ 


