
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง แม่บ้าน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

            ด้วย โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประสงค์
จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง แม่บ้าน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน     
ในโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม จ านวน 1 อัตรา  
 อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๘ ลงวันที่ 
๒๘  กันยายน ๒๕๕๙ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ 
กันยายน  ๒๕๕๙ เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่
จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง แม่บ้าน โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม ดังต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร แม่บ้าน จ านวน 1 อัตรา 

๒. อัตรำค่ำจ้ำง              เดือนละ  7,5๐๐  บาท 

๓. ระยะเวลำกำรจ้ำง       วนัที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๔. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ 
      ๑. เพศหญิง อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป 

      ๒. มีเชื้อชาติไทย และสัญชาติไทย 
      ๓. มุ่งม่ัน ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
      ๔. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

     ๕. เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
      ๖. ไม่เป็นผู้มีประวัติทางด้านอาชญากรรมร้ายแรง 
      ๗. ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม    
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดสารเสพติดให้โทษ
และพิษสุราเรื้อรัง 
      ๘. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามกฎหมายก าหนด            

๕. วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนด่าน
แม่ค ามันพิทยาคม ระหว่างวันที่ 15 – 21 มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๖. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบสัมภำษณ์ 
    ๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน ๑ ฉบับ     
     ๓. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ชุด  
        ทั้งนี้ผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้องในส าเนาทุกฉบับ โดยการสมัครคัดเลือกผู้สมัครต้อง
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคมแจ้งไว้แล้วในประกาศนี้     
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการคัดเลือก 



๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก  
  โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ในวันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องผู้อ านวยการ          
โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม  

 ๘.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนด่านแม่ค ามัน
พิทยาคม จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ โดยหากมีคะแนน
เท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

 ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามล าดับคะแนนที่
สอบได้ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม และ www.dmpschool.ac.th  
 ๑๐. ก ำหนดวัน เวลำ  และประกำศผลกำรคัดเลือก 
  ประกาศรับสมัคร    ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   15-21 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 22  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  สอบสัมภาษณ์    23 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  ประกาศผลการคัดเลือก   2๔  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  รายงานตัว    2๕  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
     จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม และ
www.dmpschool.ac.th    

 ๑๑. สถำนที่ปฏิบัติงำน 

     โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม  อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
 

จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ วันที่  ๑๒   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ลงชื่อ 
                                               (นายศุภชัย สิงห์โต) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 

 

 

 



 
ก ำหนดกำรในกำรคัดเลือก 

ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง แม่บ้ำน 
ตำมประกำศโรงเรียนด่ำนแม่ค ำมันพิทยำคม ลงวันที่ 12 มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

........................................................................ 
12 มิถุนายน ๒๕๖๓  ประกาศรับสมัคร 
15-21 มิถุนายน ๒๕๖3  รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
22 มิถุนายน ๒๕๖3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
23 มิถุนายน ๒๕๖๓  สอบสัมภาษณ์ 
2๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ประกาศผลการคัดเลือก 
2๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  รายงานตัว 
 
 


